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SAMMANFATTNING 
Våld i arbetslivet är idag ett samhällsproblem som inte enbart begränsas till drabbade 
individer utan berör även övriga samhället. Konsekvenserna av det verbala våldet är skadliga, 
både på individnivå, och på samhällsnivå. Anställda som utsatts för verbalt våld upplever ofta 
otrygghet, oro och stress inför arbetet. Denna studie avser att belysa det verbala våldets 
förekomst och inverkas hos handläggare vid klientmöten inom offentliga sektorn och hur det 
verbala våldet hanteras på både individ- och organisationsnivå.  

Resultatet från intervjuerna visar att det verbala våldet i samband med klientmöten är något 
som förekommer. Samtliga deltagare vittnar om händelser där verbalt våld uppstått och 
beskriver vidare att det i många fall blivit en del av arbetet.  Begrepp så som ”dum i huvet”, 
”inkompetent”, ”fattar ingenting” och ”dålig” är enligt deltagarna återkommande ord som 
missnöjda klienter använt sig utav. Förutom de strategier som handläggarna använder sig 
utav, uppger samtliga deltagare att det verbala våldet från klienter hanteras på ett bra och 
förebyggande sätt på arbetsplatsen och att det finns professionellt stöd när verbalt våld 
inträffar som handläggarna kan utnyttja. 

Nyckelord: handläggare, verbalt våld, strategier, offentlig myndighet, gräsrotsbyråkrat, 
klientrelation, främre och bakre region 
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1 INLEDNING & BAKGRUND 

Arbetsplatsen har idag en betydelsefull samhällsfunktion och spelar en viktig roll för företag 
och myndigheter. Arbetsplatsen kännetecknas av en professionalism som styrs av regler och 
riktlinjer för att uppnå en god arbetsmiljö och främja en positiv utveckling. För de flesta 
människor är det otänkbart med våld och hot i samband med arbetet.  Detta är emellertid 
vanligt förekommande hos en del yrken som arbetar i nära kontakt med människor i behov. 
Att uppleva och utrycka sina känslor är mänskligt och i många fall ofrånkomligt. Känslor som 
frustration, ilska, känsla av orättvisa med mera kan däremot leda till aggression i form av 
verbalt våld mot anställda.  

Hot och våld förekommer i många olika yrken och är vanligare inom de yrken där 
arbetstagaren har människovårdande arbetsuppgifter så som sjukvård, psykiatri, 
socialtjänsten, arbetsförmedlare, handläggare, anställda på migrationsverket med mera. 
Förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen kan ha en negativ inverkan på arbetstagaren 
(Sandström, 2007:7). I en artikel som dagstidningen VLT publicerade oktober 2016 beskriver 
en handläggare på arbetsförmedlingen sina känslor kring en sådan händelse. ”Jag kände mig 
hotad till livet, inget samtal jag önskar någon annan kollega, kände obehag och kände mig 
hotad, det kändes obehagligt och otrevligt” (Ur VLT:s artikel: hot och våld allt vanligare på 
arbetsförmedlingen i Västerås).  Det ovanstående citatet är ett tydligt exempel på en händelse 
där individens känslor har tagit över och uttryckt sig på ett sätt som fick handläggaren att 
uppleva situationen våldsam och hotfull.  

I en annan artikel från tidningen Metro som publicerades september 2017, framgår det våld 
som handläggare inom migrationsverket upplever under asylprocessen. Bland annat utsattes 
handläggare för dödshot och verbalt våld. ”Man ser sig bakom ryggen när man går ut från 
arbetsplatsen. Det kan vara någon som står bakom dörren ”(Ur Metros artikel: handläggare 
på migrationsverket dödshotats under asylprocessen). Handläggare vittnar, som den ovan 
nämnda artikeln redogör, om klienter som i samband med avslag på ansökan hotat och använt 
verbalt våld mot den ansvarige handläggaren för att få sin vilja igenom och för att utrycka sitt 
missnöje med beslutet.  

Våld i arbetslivet är idag ett samhällsproblem som inte enbart begränsas till drabbade 
individer utan berör även övriga samhället. År 2004 uppgav 580 000 människor att de hade 
utsatts för hot eller våld i sitt arbete (Sandström, 2007:9).  Trots att siffran är så hög anmäldes 
endast 7139 fall i samband med våld och hot i arbetet under åren 2002-2004 (ibid). 
Konsekvenserna av det verbala våldet är skadliga dels på individnivå och dels på 
samhällsnivå. Anställda som utsatts för verbalt våld upplever ofta otrygghet, oro och stress 
inför arbetet. Som skydd för anställda har arbetsgivare som skyldighet att se till att det finns 
rutiner och regler när våld och hot inträffar i arbetet. Detta regleras i arbetsskyddsstyrelsens 
föreskrift som lyder enligt följande: 

- ”11 § Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga 
eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta” (AFS, 
1993:2). 

Hur förhåller sig denna föreskrift till verkligheten? Finns det rutiner och upprätthålls dem? 
Den föreliggande studien fokuserar på det verbala våldet som förekommer vid klientmöten 
hos handläggare inom offentliga sektorer och hur bland annat handläggare upplever att det 
hanteras på arbetsplatsen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie avser att undersöka det verbala våldets inverkas på handläggare vid klientmöten 
inom offentliga sektorn och hur det verbala våldet hanteras på både individ- och 
organisationsnivå. För att besvara syftet har följande fyra frågeställningar formulerats: 

- Hur upplever handläggare det verbala våldet som förekommer vid klientmöten? 
- Hur balanserar handläggare sin yrkesroll och sin privata roll vid verbalt våld? 
- Vilka strategier använder sig handläggare av för att hantera det verbala våldet? 
- Hur upplever handläggare att förekomsten av verbalt våld vid klientmöten hanteras på arbetsplatsen? 

1.2 Avgränsning 
Studien har avgränsats till handläggare som utför myndighetsutövning och arbetar inom 
offentliga sektorn. Vidare har studien avgränsats till handläggare som varit med om verbalt 
våld i deras arbete och dagligen har direkt kontakt med klienter och utgör en fortsatt risk för 
att utsättas för verbalt våld.  

1.3 Begreppslig definition 
Under denna rubrik redogörs begreppet handläggare och i vilket syfte begreppet används i 
studien.  

Med begreppet handläggare i denna studie menas tjänstemän som tillämpar befintliga 
lagstiftningar så som exempelvis socialtjänstlagen och försäkringslagen och regelverk på 
ärenden. Inom handläggaryrket ingår kontakt med människor i behov. Vidare innefattar 
handläggares tjänst att ta beslut och avsluta ärenden. Vanliga yrken som benämns som 
handläggare är exempelvis försäkringshandläggare, biståndshandläggare och a-
kassehandläggare (utbildningssidan.se). 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns inga vetenskapliga artiklar eller avhandlingar som skriver om handläggare generellt 
och våld. Efter många sökningar utan resultat på MDH:s databas valde jag att gå vidare och 
fokusera på närmaste liknande yrke vilket är socialarbetare.  Mitt fokusområde vid sökning av 
källor till tidigare forskningen har därför varit hot och våld mot socialarbetare, då det var 
lättare att finna resultat i den kombinationen. För att få fram användbara och relevanta källor 
till detta avsnitt har jag sökt i MDH:s databas. Jag har sökt på bland annat ”Client violence” , 
” Client threaths”, ” Violence at workplace”, ” hot och våld”, ” social worker violence”, ” 
Violence effect social worker” mm. Jag har även sökt efter relevanta rapporter i 
arbetsmiljöverkets hemsida och fann rapporten ” våld i arbetslivet” och arbetsmiljöverkets 
föreskrift från 1993. Slutligen söktes artiklar om sexuella trakasserier i MDH:s databas. Jag 
sökte bland annat på ” sexual harassment”, ” sexual harassment at workplace” och ”sexuella 
trakasserier ” på svenska. Eftersom att sexuella trakasserier kan ta sig utryck i såväl verbalt 
våld som i fysiska kränkningar, har jag valt att ta med detta under det första temat som berör 
våld i arbetslivet i generella termer.   

2.1 Våld i arbetslivet  
Våld i arbetslivet är ett samhällsproblem på nationell liksom på internationell nivå (Jerre, 
2009:68) som inte enbart begränsas till drabbade individer utan berör likväl övriga samhället. 
Arbetsmiljöverket belyser detta problem i sin rapport ”Våld i arbetslivet” (Wikman, Estrada 
& Nilsson, 2010:4) och uppmärksammar en tydlig trend där det arbetsrelaterade våldet ökade 
under 1990-talet jämfört med tidigare år. Detta kan emellertid bero på flera orsaker och 
tillskrivs inte endast en faktisk ökning av våldet. Rapporten menar att ökningen troligtvis 
beror på en kombination av flera faktorer däribland ökad uppmärksamhet från samhället och 
en bredare våldsdefinition. De antal rapporter och studier som utfördes under slutet 1990-talet 
om det arbetsrelaterade våldet speglar dessutom det ökade samhällsintresset i ämnet.  

Vad är då våld och hur definieras det? Detta är en fråga som inte har ett entydigt svar utan 
varierar från plats till plats och från situation till situation. Enligt Arbetsmiljöverket föreskrift 
om hot och våld (AFS1993:2, s.5) definieras våld i arbetslivet som allt från ”mord till 
trakasserier i form av hot via brev eller telefon”. En alternativ definition på våld i arbetslivet 
är, ”varje handling, incident eller uppträdande som härrör från ett rimligt beteende och leder 
till att en person misshandlas, hotas eller skadas som en direkt eller indirekt konsekvens av 
hans eller hennes arbete” (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010:4, s.8).  

I en studie om våldet mot vårdpersonal i Italien beskrivs det arbetsrelaterade våldet som ett 
dolt samhällsproblem som är under ökning. Trots det menar författarna saknar de flesta 
sjukvårdsanläggningarna en utnämnd policy i hanteringen av dessa frågor. Resultatet från 
deras studie visar att 1 av 10 arbetare inom vården rapporterade om att de vid något tillfälle 
blivit utsatta för fysiskt våld och 1 av 3 att de någon gång upplevt verbalt våld det senaste 
året. Studien redovisar att sjuksköterskor var den mest utsatta gruppen. Anledningen till detta 
menar författarna beror på deras närhet till sina patienter och arbetets stressiga och krävande 
miljö, vilket även Jerre (2009:70) nämner som en riskfaktor i sin rapport. Vidare belyser 
studien att våldet inte bara förekommer mellan vårdpersonal och patienter eller i andra fall 
mellan utomstående och anställda utan att det även sker internt mellan anställda. Oftast 
omfattar det då mer verbalt och icke fysisk våld (Magnavita & Heponiemi, 2012).  
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För att förstå omfattningen och bakgrunden till våldet och varför det uppstår krävs kunskap 
om arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och arbetsbelastningen. I arbeten med lite kontakt med 
patienter, kunder eller andra utomstående är risken för våld följaktligen mindre, medan yrken 
där den utomstående kontakten är stor innebär det normalt en högre risk för våld (Jerre, 
2009:69). Vissa yrken eller situationer har därmed kommit att associeras med en hög risk för 
våld eller hot. I sin rapport (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010:4) har Arbetsmiljöverket 
identifierat riskfyllda situationer som normalt är förknippade med en högre risk för våld och 
hot. Bland dessa finns ensamarbeten, arbeten i kontakt med allmänhet, arbeten med hantering 
av kontanter och värdesaker, arbeten med människor i behov av hjälp samt arbeten i miljöer 
där trakasserier är vanligt förekommande så som exempelvis sportdomare. Jerre (2009, s.69) 
fördjupar sig i denna fråga och menar att förutom kontakt med utomstående så innebär 
maktutövande eller utövande av kontroll över andra, en uppenbar riskfaktor för våld och hot, 
varför polis, väktare och andra övervakningsyrken typiskt ses som högriskyrken. Trots att 
sportdomare sällan lyfts fram som riskyrke avseende våld och hot finns emellertid en utbredd 
kultur inom sporten där domare behandlas på ett kränkande och hotfullt sätt. I en studie om 
hot och våld mot fotbollsdomare framkom det att 12 % av de totalt 107 respondenterna vid 
något tillfälle hade blivit utsatta för fysiskt våld. På frågan om verbalt våld svarade 64 % att 
de vid något tillfälle upplevt verbalt våld i samband med matchsituation (Folkeson et al. 2001, 
s.30).  

Vidare beskrivs risken för att utsättas för våld och hot som större på nattetid än dagtid. När 
det gäller arbetsmiljön argumenterar Jerre (2009) att en stressigare och mer krävande 
arbetssituation normalt leder till större utsatthet vad gäller våld och hot. Stress och frustration 
är ofta associerat med brist på tålamod och empati gentemot utomstående vilket kan uppfattas 
som negativt och i sin tur leda till motreaktion i form av våld och hot. Den påfrestande 
arbetsbelastningen kan även leda till frustration hos utomstående genom långa väntetider 
vilket kan resultera i missnöje (Jerre, 2009:70).  

En ofta underskattad men viktig form av våld i arbetslivet är sexuella trakasserier som 
förekommer bland anställda, kunder och klienter. Både män och kvinnor kan utsättas men 
statistiken visar att det främst är kvinnor som utsätts för denna form av våld. Betydelsen av 
sexuella trakasserier har genom tiden varierat men har kommit att definieras som all avsiktligt 
närmande av sexuell karaktär som inte välkomnas av mottagaren och som upplevs som 
nervärderande och hotfull (Fitzergald, 1993:1070). Antalet incidenter som rapporterats tyder 
vidare på att sexuella trakasserier inom arbetslivet inte är enskilda och isolerade händelser 
snarare utbrett fenomen och kultur. Fitzergald redovisar i sin studie om kvinnors utsatthet på 
arbetsplatsen att 12 000 statligt anställda kvinnor i USA, under en två års period rapporterade 
att de vid något tillfälle fallit offer för våldtäkt eller försök till våldtäkt. Ändå menar 
författaren att merparten av de sexuella trakasserierna sker icke-fysiskt och visar sig mer i 
form av hot, sexuella närmanden och opassande kommentarer (Fitzergald, 1993:1071). I en 
studie om våldet mot kvinnor som genomfördes av FRA (Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter) 2014, intervjuades 42 000 slumpmässigt valda kvinnor från EU:s 
28 medlemsländer. Gällande frågan om sexuella trakasserier visar resultatet att mellan 45 – 55 
procent av de tillfrågade uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier efter att de fyllt 15 år. 
Sett till Sverige framgår av studien att upp till 32 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav 
att de under de 12 senaste månaderna utsatts för sexuella trakasserier och 81 procent att de 
utsatts efter sin 15-årsdag. Sverige toppar därmed statistiken (FRA. 2014:30).  
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2.2 Våld och hot mot handläggare inom sociala yrken 
Handläggare inom sociala yrken faller typiskt in i riskgruppen när det gäller arbetsrelaterat 
våld och hot på grund av deras direktkontakt till sina klienter och deras anhöriga. Vidare har 
handläggare ofta en viss makt och utövar den makten i sitt arbete, vilket i sig innebär en 
riskfaktor i samband med missnöjdhet (Jerre, 2009:69). I sin rapport (Wikman, Estrada & 
Nilsson, 2010:4, s.9) delar Arbetsmiljöverket in våldet inom arbetslivet i fyra olika typer och 
skiljer mellan dem baserat på deras ursprung och karaktär. En av dessa typer benämns som 
klientrelaterat våld och belyser våld som uppstår mellan bland annat klienter och 
handläggare. Vidare är denna typ av våld den mest uppmärksammade våldstypen i form av 
antalet publikationer och uppmärksamhet kring ämnet (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010:4, 
s.12). 

I en studie i USA om våld och konflikter på arbetsplatsen intervjuades 1029 medlemmar från 
NASW (National Association of Social Workers) om deras erfarenheter av våld i arbetet. 
Resultatet visar att så mycket som 86 % av de tillfrågade rapporterade att de vid något tillfälle 
i sin karriär utsatts för verbalt eller fysiskt våld i samband med arbetet. Verbalt våld genom 
hot och psykologiska angrepp var vanligare förekommande än fysisk våld. De vanligaste 
typerna av verbalt våld som sociala arbetare fick utstå beskrivs i studien som förolämpningar, 
svordomar och klienter som skrikit åt dem. På frågan om fysiskt våld rapporterade istället 30 
% av de tillfrågade att de upplevt fysisk våld någon gång under sin karriär, där de vanligaste 
formerna av fysisk våld var knuffar och saker som kastats mot personalen. Mer grövre 
angrepp som slag, misshandel, sexuella trakasserier, hot med vapen och dylikt rapporterades 
hos mindre än 1 % av de tillfrågade.  

Bland handläggare uppmärksammades även en skillnad i utsatthet där administrerande 
handläggare rapporterade färre incidenter av våld och hot, medan handläggare i mer 
direktkontakt och beslutsfattande roll utgjorde en tydligare risk att utsättas för våld och hot i 
samband med klientmöten (Ringstad, 2005:308- 309). Liknande resultat togs fram i en studie 
i Portugal där minst hälften av respondenterna medgav att det utsatts för någon form av våld, 
där verbalt våld identifierades som den vanligaste formen (Enosh et al. 2014:77).    

Resultaten är i linje med tidigare studier och belyser utsattheten hos socialarbetare och det 
klientrelaterade våldets omfattning. Sannolikt finns även en utbredd normalisering av 
problemet hos anställda som i många fall upplever det som en naturlig del av arbetet och 
väljer därmed att inte rapportera in det som en händelse. Detta bekräftas dessutom av att det 
finns ett stort mörkertal i förhållande till antalet inrapporterade händelser (Magnavita & 
Heponiemi, 2012:1). Många anställda upplever att de får utstå olika typer av angrepp och 
aggressivt beteende från sina klienter på daglig basis (Enosh et al. 2014:73). 

Arbetsmiljöverket beskriver även skillnader inom det klientrelaterade våldet där det förutom 
arbetsrelaterade frågor har visat sig att den anställdes ålder, kön och erfarenhetsnivå har en 
viss betydelse för risken att utsättas för våld av klienter. Normalt visar studier att kvinnor 
löper större risk att utsättas för våld (Jerre, 2009:81). Enosh et al. (2014:70) nämner i sin 
studie att dessutom unga och mindre erfarna normalt är mer benägna att utsättas för våld i 
samband med klientmöten.  
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2.3 Konsekvenser och effekter av våld mot handläggare 
Våld mot handläggare inom sociala arbeten är som studier visar ett utbrett fenomen som först 
på senare tid har fått rättmätigt uppmärksamhet. Emellertid har mindre ansträngningar gjorts 
för att studera och kartlägga konsekvenserna och de bestående effekterna av våldet. I vissa fall 
kan våldet gå så långt att det leder till mord, personskador eller psykiska skador som består 
livet ut. I en studie från USA från 1995 (Newhill, 1995:2-3) kartlades klienters våld mot 
socialarbetare och konsekvenserna som det fick. I flera av fallen resulterade våldet till slut i 
mord eller mordförsök efter tidigare rapporteringar om hot och våld i samband med möten. 
Författaren nämner att få personer föreställer sig själva som måltavlor och potentiella offer för 
våld och hot från sina klienter vilket beror på bristfällig utbildning i vilka risker som finns i 
deras dagliga arbete eller i hur de ska hantera det. Trots att många som genomgår våld och hot 
på arbetsplatsen och i det dagliga arbetet väljer att inte rapportera och kanske till och med ser 
det som en del av arbetet (Magnavita & Heponiemi, 2012:1) så visar studier på att många 
ändå genomgår omvälvande känslor. Newhill (1995:6) förklarar att när socialarbetarna som 
fallit offer för våld talade ut med sina kollegor beskrev de hur starkt händelsen påverkade dem 
och att de upplevde en känsla av overklighet och en växande rädsla med insikten av vilka 
risker som de dagligen utsattes för. Många utvecklade en känsla av hjälplöshet och utsatthet 
och övervägde även att lämna arbetet. Trots sin långa erfarenhet av arbetet så menar 
författaren att de aldrig var förberedda att hantera sina klienters aggressiva utbrott, vilket 
lämnade märkbara spår efter sig hos dem.  

Arbetsmiljöverket (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010:4, s.17) identifierar att individer som 
utsätts för våld, hot och kränkningar i arbetet i förlängningen kan utveckla olika psykologiska 
sjukdomar så som depression och liknande. Andra studier tyder på liknande effekter hos de 
drabbade och menar att arbetsrelaterat våld får allvarliga psykologiska konsekvenser för 
drabbade individer. Endast övertygelsen att risken finns att utsättas för våld eller hot kan i sig 
självt utgöra en orsak till stress och oro, vilket i sin tur kan leda till depression, ångest och i 
vissa extrema fall även till självmord. På organisationsnivå leder sämre hälsotillstånd hos 
anställda till sämre engagemang och intresse till arbetet (Enosh et al. (2014:71). I många fall 
leder det även till högre sjukfrånvaro (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010:4:17). 

På individnivå visar studier att individer som är offer för våld ibland klandrar sig själva och 
belastar sig själva med skulden på grund av deras upplevelse att de brister i kunskap, vilket 
leder till en känsla av skam, chock, otillräcklighet och frustration. I vissa fall bär lärare och 
utbildare ansvaret eftersom de ibland relaterar klientens våld som en reaktion på 
handläggarens brist på kunskap och erfarenhet (Padyab & Ghazinour, 2014:131). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Länge har våld i arbetslivet varit ett utbrett problem, men som forskningen visar, är det först 
på senare tid som våldet rättmätigt fått den uppmärksamhet det förtjänar. Genom att belysa 
och problematisera våld i arbetslivet har det lett till att problemet förstås kan motarbetas och 
förebyggas. Från tidigare forskning framgår att våld inom arbetslivet är ett utbrett 
samhällsproblem som förekommer inom de flesta yrken. Tidigare forskningen visar dock att 
vissa yrkesgrupper, så som vårdpersonal, ensamarbeten och arbeten med människor i behov 
av hjälp med flera, ofta innebär en större risk för att utsättas för våld, hot och trakasserier. 
Vidare uppmärksammas sexuella trakasserier som en del av våldet i arbetslivet, där kvinnor 
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utgör den stora riskgruppen att utsättas för den typen av våld. Omfattningen av de sexuella 
trakasserierna som förekommer på arbetsplatsen tyder på att det ofta är mer av en kultur 
snarare än isolerade incidenter.  

Orsakerna till våldet menar forskningen beror på en rad olika faktorer, däribland 
maktförhållandet som finns mellan exempelvis patient och vårdpersonal eller förövare och 
polis. Detta förhållande mellan överordnad och underordnad kan vara en orsak till att våld 
uppstår. Andra orsaker menar forskningen omfattar stressig arbetsmiljö och närhet till 
patienter, klienter och dylikt. Stressig arbetsmiljö kan även leda till våld och hot kollegor 
sinsemellan.  

Inom området våld mot handläggare och socialarbetare finns en stor mängd forskning gjord 
som föreslår att våld och trakasserier är vanligt förekommande inom sociala yrken där 
handläggaren ofta har en nära kontakt med klienter och är ofta ensamma i att fatta avgörande 
beslut om människors liv. Vidare finns ofta en utbredd normalisering av problemet hos 
socialarbetare som sällan rapporterar när de utsätts för våld och hot, varför det kan förväntas 
att det finns ett stort mörkertal.  

Konsekvenserna av våldet i arbetslivet har behandlats av forskningen som menar att förlusten 
till följd av våldet utrycks på flera nivåer. På individnivå så genomgår utsatta personer ofta 
psykiska påfrestningar som kan leda till ångest och depression. Detta i sin tur leder till sämre 
hälsotillstånd hos anställda, sjukfrånvaro, sämre arbetsmotivation vilket får negativ 
konsekvens på organisationsnivå.  

Denna studie avser att bidra till den befintliga forskningen av verbalt våld mot handläggare 
vid klientmöten, genom att undersöka det verbala våldet och dess inverkan på handläggarnas 
arbete. Studien förväntas bidra till den allmänna kunskapen om hur hanteringen av det verbala 
våldet går till och vilka förebyggande åtgärder som kan användas för att skydda handläggare 
från att utsättas för sådana situationer.  
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3 METOD 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och konkreta 
tillvägagångssätt. För denna studie har kvalitativ intervjustudie valts som metod. Metoden och 
dess arbetsprocess kommer att presenteras under följande rubriker. 

3.1 Val av metod 
Den avgörande delen för vilken metodansats som väljs är studiens syfte och frågeställning, då 
forskaren förväntas välja en metod som lämpar sig till den aktuella studien. Socialt tryck eller 
liknande företeelser skall inte ha en avgörande effekt för valet av metod (Trost, 2010:25).  

I denna studie har följaktligen kvalitativ intervjustudie valts, då metoden lämpar sig bäst för 
att besvara studiens frågeställningar och för att belysa och uppnå studiens syfte. Den 
kvalitativa intervjun bidrar till att forskaren får en djupare förståelse kring det undersökta 
ämnet utifrån studiedeltagarnas upplevelser och erfarenheter. I boken kvalitativ 
forskningsintervju tar även Kvale (1997) upp betydelsen av interaktionen och samspelet 
mellan intervjuaren och deltagaren, då han menar att forskaren utvecklar ny kunskap från 
intervjuerna (Kvale, 1997: 9). Metoden ger forskaren möjligheten att fånga upp deltagarnas 
svar och erfarenheter utifrån deras livsvärld.  Kvale menar av den anledningen att metoden är 
unik. Den kvalitativa intervjun erbjuder inte bara forskaren möjligheten att på djupet få en 
inblick av deltagarnas historier utan även möjligheten för informanterna att dela med sig och 
förmedla sina upplevelser från sitt eget perspektiv (Kvale, 1997: 70).  

Den kvalitativa intervjun känns därför som ett bra val, då studiens fokusområde riktar sig på 
handläggare som arbetar inom offentlig sektor och deras upplevelser av verbalt våld som 
förekommer vid klientmöten. De deltagande handläggarna i denna studie har fått chansen att 
själva beskriva sin situation med egna ord och från sitt egna perspektiv.  

3.2 Urval 
Urvalet för denna studie är handläggare som arbetar inom offentlig sektor och som blivit 
utsatta för verbalt våld i samband med klientmöten. Ursprungligen skulle urvalet omfatta 
endast handläggare som fallit offer för verbalt våld på arbetsplatsen. Urvalet utökades 
emellertid något under studiens gång varför även en chef intervjuades i syfte att belysa 
hanteringen och det förebyggande arbetet mot våld. Sammanlagt intervjuades fem 
handläggare och en chef. För att få variation i svarsunderlagen valdes både kvinnor och män. 
Fyra av informanterna var män och de resterande två informanterna var kvinnor. Det har inte 
lagts någon vikt vid ålder eller längden av erfarenhet inom yrket. Detta för att själva 
utsattheten av verbalt våld var avgörande och betydelsefullt för studien.  

Urvalsbestämningen har utgått ifrån ändamålsenligt urval (Patton, 2002:230) och 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:194). Vidare är studien baserad på kriterieurval som en 
del av ändamålsenligt urval. Kriterieurval innebär att forskaren har förbestämda kriterier som 
förväntas uppfyllas av informanterna (Patton, 2002:238). För denna studie har urvalet 
avgränsats till handläggare inom den offentliga sektorn som varit med om verbalt våld vid 
klientmöten. Det förbestämda kriteriet som studiedeltagarna förväntades uppfylla var att de 
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någon gång under sin yrkesprofessionella roll som handläggare blivit utsatta för verbalt våld 
av klienter.   

Bekvämlighetsurval innebär att forskare för sin studie använder individer som finns nära till 
hands och är tillgängliga (Bryman, 2011:194). Bekvämlighetsurvalet kan även användas 
strategiskt, då forskare kan finna intervjupersoner bland bekanta som exempelvis bekanta som 
arbetar inom forskarens intresseområde (Trost, 2010: 140).  

Yrkesgrupper som arbetar inom myndighetsutövning har oftast som uppdrag att arbeta med 
sekretessbelagda uppgifter. Av den anledningen behövs tillträde med hjälp av en 
nyckelperson eller en ”gate keeper” för att få möjligheten att genomföra intervjuerna. Detta 
medförde svårigheter att hitta respondenter till studien på egen hand. Jag fick därför tips av en 
bekant som själv arbetar inom offentlig sektor om nio stycken handläggare som kunde tänka 
sig delta i studien. Jag har varken kännedom om eller relation till de tipsade handläggarna. Av 
de tipsade handläggarna valdes fem av dem samt en chef. Nedan följer en kort bakgrund av 
deltagarna i studien.   

IP1, Kvinna, arbetar som handläggare på en statlig myndighet i 2 år.  

IP2, Man, arbetar som handläggare på kommunalverksamhet i 2 år. 
IP3, Man, arbetar som handläggare i en kommunalverksamhet i 3 år.  

IP4, Man, arbetar som chef för handläggare på en statlig myndighet i ungefär 1år.  
IP5, Man, arbetar som handläggare på kommunverksamhet i 4 år. 

IP6, Kvinna, arbetar som handläggare på en statlig myndighet i 5 år. 

3.3 Datainsamling och genomförande av intervju 
Kvalitativ intervjustudie tillåter forskaren att skapa en dialog med respondenterna genom att 
ställa enkla frågor som i gengäld ger utförliga och välutvecklade svar. På så sätt förväntas 
forskaren få ett rikt underlag för sin studie och möjliggör att värdefulla slutsatser kan tas 
(Trost, 2010:25)  

För denna studie har semistrukturerade intervjuer med öppna frågor valts som angreppssätt. 
Den semistrukturerade intervjun erbjuder forskaren att utgå från olika teman som baserar sig 
på studiens syfte och frågeställning. Forskaren kan även ställa intervjufrågor i valfri ordning 
samt ställa följdfrågor eller utveckla nya frågor utifrån den nyfunna kunskapen under 
intervjutillfället (Bryman, 2011: 415). Sammanlagt ställdes tjugo frågor till respondenterna 
som ingick i fem olika teman. Det första temat bestod av ”uppvärmande frågor” med syfte att 
få studiedeltagarna att känna sig bekväma innan de resterande frågorna behandlades. Det 
andra temat var ”våld vid klientmöten”. I detta tema inleddes studiens huvudämne, våld vid 
klientmöten där respondenterna bland annat frågades om de någonsin blivit utsatta för våld på 
arbetsplatsen. Det tredje temat ”klientrelaterade våldets effekt” behandlade frågor kring 
våldets inverkan på handläggare både i privatlivet och i yrkeslivet. I det fjärde temat ”roller” 
togs det upp frågor som rör handläggarnas yrkesroll och privata roll. I det femte och sista 
temat ”hantering av våld från klienter” ingick frågor som rör hantering av våld i arbetslivet 
men även strategier för att hantera våldet. Under samtliga intervjutillfällen ställdes dessutom 
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följdfrågor som inte har funnits med i intervjuguiden, detta för att frågorna framstod som 
relevanta under intervjutillfällena  

Det har totalt genomförts 6 stycken intervjuer. Fyra utav de genomförda intervjuerna har skett 
genom personligt möte med de deltagande och två av intervjuerna har skett via telefon. 
Telefonintervjuer anses inte vara en insamlings metod som lämpar sig till intervjuer med 
djupgående frågor och svar (Trost, 2010:42).  Trots detta har jag valt att genomföra två 
intervjuer via telefon, detta för att respondenterna inte skulle känna sig tvungna att genomföra 
intervjuer på sin arbetsplats, men även för att respondenten skulle ha möjligheten att få välja 
fritt var och hur intervjuerna skulle ske. Telefonintervju var i två fall det enda praktiskt 
möjliga alternativet. Studiedeltagarna fick själva bestämma datum, tid och plats för intervju. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon. Ett anteckningsblock användes 
även emellanåt för att anteckna något som ligger i intresse för studien eller för att anteckna en 
fråga som inte funnits med i intervjuguiden.  

3.4 Datamaterial 
I den föreliggande studien utgår datamaterialet utifrån 6 intervjuer som har genomförts vid 
flera olika tidpunkter.  Intervjuerna har genomförts i två olika städer. En av intervjuerna har 
genomförts i en mellanstor stad och övriga har genomförts i en storstad. Båda städerna ligger 
geografiskt i mellersta Sverige. Intervjuerna inleddes med en kort presentation om mig själv 
och sedan talade jag om att samtalen skulle spelas in på telefonen. Jag talade även om att 
intervjuerna skulle transkriberas i ett senare skede och deras uttalande kommer att citeras.  

De två första intervjuerna ägde rum på en och samma dag fast vid två olika tillfällen.  Både 
intervjuerna genomfördes på ett café som studiedeltagarana själva valde ut. Vid både 
tillfällena satt jag avskilt med respondenterna på en plats i caféet, där det var svårt för 
omgivningen att höra det vi talade om. 

Den första intervjun varade i 33 min och den andra intervjun varade i 46 min.  Den tredje 
intervjun ägde rum cirka en och en halv vecka efter de två första intervjuerna och intervjun 
genomfördes på respondentens arbetsrum. Denna intervju pågick i 37 min. Den fjärde 
intervjun genomfördes även i respondentens arbetsrum och pågick i 51 min. De två sista 
intervjuerna genomfördes över telefon efter att respondenterna själva valt tid som passar. Den 
första telefon intervjun pågick i cirka 17 min och den andra telefonintervjun i 34 min. 
Längden på intervjuerna har varit olika långa, trots variationen på längden har samtliga 
respondenter besvarat alla frågor som ingick i min intervjuguide.   

3.5 Analysarbete 
Det tillvägagångsätt som har valts för att analysera studiens empiriska material är kvalitativ 
innehållsanalys enligt Granheim & Lundman (2004). Innehållsanalys lämpar sig väl för 
analys av texter i olika slag så som transkriptioner av verbal kommunikation eller tryckta 
texter, där forskaren har som avsikt att djupstudera data utifrån de skapade kategorierna 
(Bryman, 2011:281).  
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I den kvalitativa innehållsanalysen som Granheim & Lundman (2004) beskriver finns det två 
utgångspunkter som varje forskare har möjligheten att välja mellan. Dessa två utgångspunkter 
benämns som latent och manifest innehåll. Latent innehåll innebär att analysen genomförs i 
form av djupgående tolkningar av de befintliga texterna och dess underliggande meningar, 
medan manifest fokuserar på att det görs en analys av själva texten och dess framförande, 
vilket betyder det synliga, tydliga och uppenbara i texten (Granheim & Lundman, 2004:106). 
I denna studies analys valdes manifest kvalitativ innehållsanalys för analys av samtliga 
transkriptioner av intervjuer. Jag har valt att beskriva mitt analysarbete enligt tre steg som jag 
själv har valt ut. Dessa tre steg och dess innehåll presenteras här nedan: 

Steg 1; Transkribering och reflektion  

Efter att alla intervjuer spelats påbörjades transkriberingen av samtliga intervjuer. Varje 
intervju spelades upp flera gånger och transkriberades ordagrant i ett och samma dokument. 
För att förhindra att blanda ihop deltagarnas intervjuer utmärktes varje transkription med en 
färg. Detta då jag inte ville skriva studiedeltagarnas namn på respektive intervju på grund av 
den anonymitet som har utlovats till respondenterna. Transkriptionerna av samtliga intervjuer 
lästes om ett flertal gånger, vilket bidrog till att jag fick en större helhetsbild och djupare 
förståelse av intervjuerna som i sin tur bidrog till mina reflektioner kring innehållet i 
intervjuerna.  

Steg 2; Identifiering  

Nästa steg i mitt analysarbete var att identifiera likheter, skillnader och menings enheter. 
Meningsenhet innebär enligt Granheim & Lundman ett antal begrepp eller uttalanden som 
syftar till en gemensam och central mening (Granheim & Lundman, 2004:106). För att 
identifiera meningsenheter lästes transkriptionerna igenom och sedan markerades de 
meningsenheter som har en betydelse för studien. De likheterna och skillnaderna som har 
funnits i de olika intervjuerna har även markerats.  Som verktyg för att tydligt urskilja de 
delar av texterna som har en betydande relevans för studien har markeringspennor bestående 
av olika färger använts. 

Steg 3; Kondensering, koder och kategorier 

Efter att alla likheter och skillnader samt meningsenheter identifierats övergick analysen till 
sitt tredje och slutliga steg, som omfattar kondensering, kodning och tilldelning av kategorier. 
Efter identifieringen påbörjades kondenseringen. Kondensering innebär att texter som ingår i 
en meningsenhet förkortas till mindre delar och syftar till att bli en etikett eller kod för 
meningsenheten. Kondenseringen skall dock göras utan att påverka det centrala innehållet och 
sammanhanget i texten (Granheim & Lundman, 2004:106). Utifrån den kondenserade texten 
skapades olika koder, genom att bortse från den överflödiga texten och endast förvara det 
centrala innehållet. Dessa koder delades sedan in i olika kategorier. Skapandet av kategorier 
har en central och betydande roll för kvalitativ innehållsanalys, då kategorierna representerar 
en mängd data med liknande innehåll (Granheim & Lundman, 2004:106). De redan 
identifierade koderna skall kunna finna en plats i de skapade kategorierna. Detta betonar även 
Lundman och Granheim (2004) och menar att inget som har relevans och är av betydande vikt 
för studien bör strykas på grund otillräckliga kategorier (Granheim & Lundman, 2004:106).  

I följande tabeller presenteras de utvalda teman för resultatet och hur analysprocessen kan ha 
sett ut. Tabell 1 redogör vilka huvudteman som jag har kommit fram till. Tabell 2 redovisar ett 
exempel på hur analysprocessen kan se ut.  
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Huvudteman: 

Det verbala våldet vid klientmöten 

Den yrkesprofessionella rollen som handläggare 

Den privata rollen och yrkesrollen 

Strategier hos handläggare 

Hanteringen av våldet på arbetsplatsen 

Tabell 1. Huvudteman 
 

Meningsenhet Kondensering 
av 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Jag försöker 
vara ärlig och 
hålla mitt lugn 
och försöker 
lyssna klart. 

Vara ärlig och 
hålla mitt lugn 
och lyssna 
klart 

Ärlighet, Lugn 
och lyssna 
klart. 

Lågaffektivt 
bemötande 

Strategier hos 
handläggare 

Tabell 2. Analysprocessen 

3.6 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier avser att säkerställa studiens kvalitet baserat på olika frågeställningar. I 
denna kvalitativa studie har tillförlitligheten använts för att kvalitetssäkra studien. 
Tillförlitligheten innefattar fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. Följande delkriterier presenteras nedan: 

3.6.1 Trovärdighet 
För att skapa trovärdighet i studien förväntas forskare garantera att följa de befintliga reglerna 
som finns tillgängliga vid genomförande av forskningen. Forskaren skall även se till att dela 
med sig av studiens resultat till studiedeltagarna för att bekräfta att hon uppfattat verkligheten 
på ett korrekt sätt. Denna process benämns som respondentvalidering. 
Respondentvalideringen syftar till att forskaren ska försäkra sig om att rätt uppfattning har 
skapats av informationen som studiedeltagarna har delat med sig (Bryman, 2011:354). 

I denna studie har de regler som finns tillgängliga vidtagits gällande forskningen, vilket ökar 
trovärdigheten i uppsatsen. Det har dock inte genomförts någon respondentvalidering på 
grund av tidspress. Däremot har varje respondent utlovats att få studien skickad. 
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3.6.2 Överförbarhet 
Överförbarhet lägger stor vikt på att skapa en noggrann och detaljerad beskrivning som senare 
kan prövas i andra miljöer för att bedöma studiens överförbarhet. Kvalitativ forskning 
resulterar emellertid sällan i ett entydigt svar så som kvantitativ forskning utan varierar ofta 
beroende på hur studien är formad, vad forskaren valt att fokusera på och hur forskningen är 
genomförd, varför överförbarheten inom kvalitativ forsknings studie är svår att uppfylla 
(Bryman, 2011:355).  Noggranna och detaljerade beskrivningar har gjorts i studien. Huruvida 
forskningen är överförbar har dock inte analyserats.  

3.6.3 Pålitlighet 
Inom den kvalitativa forskningen likställs pålitligheten med reliabilitet som används i den 
kvantitativa forskningen för att mäta tillförlitligheten i en forskning. Med pålitlighet innebär 
att forskaren genomför en sådan detaljerad och tydlig beskrivning av alla steg i en 
forskningsprocess som bland annat syfte och frågeställningar, metod och urval för att 
möjliggöra en granskning av studien och den arbetsmetod som forskaren använts sig av 
(Bryman, 2011:355). 

För att uppfylla detta kriterium har varje moment och delmoment i studien redogjorts på ett 
noggrant och detaljerat sätt så att läsaren ska få en inblick och en god uppfattning om hur 
forskningsprocessen har gått till. För att öka pålitligheten har exempelvis tabeller används i 
beskrivningen av analysprocessen, då detta ger en tydligare bild på hur analysen har gått till. 

3.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att försöka säkerställa att forskaren inte låtit 
personliga värderingar och teoretiska influenser påverka studien, då det är svårt att uppnå 
objektivitet i forskning som rör samhället (Bryman, 2011:355). Studien har strävat efter att 
inte påverka och styra resultatet efter personliga värderingar eller teoretiska inriktningar utan 
avser att tolka resultatet på ett opartiskt sätt. 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra etiska grundkrav som bör beaktas vid all forskning, där 
människor är involverade. Dessa grundkrav tas upp i enlighet med individskyddskravet som 
innebär att den deltagande individen ska skyddas och inte får utsättas för fara i form av bland 
annat kränkning (Vetenskaprådet, 2002: 5).  

Alla fyra forskningsetiska grundkrav har uppfyllts i den föreliggande studien. Ett e-post 
meddelande skickades ut till samtliga informanter i samband med överenskommelse om 
datum, tid och plats för intervjuerna.  I meddelandet informerades deltagarna om studiens 
syfte, att deltagandet i studien är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin 
medverkan. Detta innebär att informationskravet uppfylldes. Likaså uppfylldes 
konfidentialitetskravet som syftar till att deltagarna skall vara anonyma och att deras 
personuppgifter ska bevaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma åt det. 
Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som insamlas endast får användas i 
forskningssyfte uppfylldes också. Detta förklarades tydligt i meddelandet att endast jag skulle 
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använda mig utav deras uppgifter i min c- uppsats och att deltagarnas identiteter samt 
arbetsplats kommer att vara anonyma. Samtyckeskravet uppfylldes muntligt vid samtliga 
intervjuer såväl i meddelandet (vetenskapsrådet, 2002: 9-14).  

 

4 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras och beskrivas. 
Avsnittet redogör för Goffmans teori om främre och bakre regionen som hör hemma i 
Goffmans dramaturgiska perspektiv. Teorin är lämpad och relevant för studien då kärnan i 
teorin är hur individen framträder och presenterar sig själv framför människor, men berör 
även individens privata uppförande i sin ensamhet. Teorin har även valts med hänsyn till 
handläggares olika roller i arbetslivet som är centralt för studien. Handläggare är individens 
yrkesprofessionella roll som hanterar klienter och representerar en myndighetsorganisation 
medan individen i sin ensamhet representerar sig själv. Andra teorier som Michael Lipkys 
teori om gräsrotsbyråkrater och Alfred Schutz teori om klientrelationen behandlas även i detta 
avsnitt. Dessa teorier används för att förstå handläggarens roll i myndighetsorganisationen, 
relationen mellan handläggare och organisation samt relationen mellan handläggare och 
klient. De två teorierna kan anses vara lämpliga eftersom yrket handläggare ligger i linje med 
gräsrotsbyråkrater. Avsnittet avslutas med en beskrivning av begreppen strategier enligt 
Linnea Bruno (2012) och härskartekniken förlöjligande enligt Berit Ås (1982) samt i vilket 
sammanhang begreppen kommer att brukas i uppsatsen.  

4.1 Den främre och bakre regionen 
I boken Jaget och maskerna beskriver Goffman människans olika framträdanden i vardagen. 
Med framträdande menar Goffman individens handlingsätt för att göra intryck eller avtryck 
på en annan individ eller individer vid ett specifikt tillfälle så som vid ett klientmöte, där 
handläggare av något slag försöker påverka klienten (Goffman, 1959/2009, s, 23). De 
framträdanden som individen intar och upprätthåller under vardagen delar Goffman in i olika 
regioner, den främre och bakre regionen. Den främre regionen omfattar platser eller 
situationer där personens offentliga sida visas upp genom att upprätthålla de rådande 
normerna och sociala reglerna och helt enkelt passa in i omgivningen, även om det upplevs 
som obekvämt för personen själv. Bakre regionen beskriver Goffman som den privata rollen 
som individer har, bakom stängda dörrar, i bekvämligheten av sitt hem eller rum. Denna 
region är ofta mer avslappnad och ställer mindre krav på upprätthållande av normer och 
sociala regler (Goffman, 2009:98, 103) 

4.1.1 Den främre regionen 
Den främre regionen äger rum i offentliga sammanhang som exempelvis vid klientmöten, 
butiker, olika myndigheter och dess servicekontor med mera.  I denna region söker individen 



20 

 

att upprätthålla olika normer som förekommer i vår vardag. Dessa normer delas upp i två 
normgrupper. Den ena normgruppen innefattar hur deltagaren bemöter observatörer/publik 
under samtalets gång samt den ersättning deltagaren får i utbyte av sitt bemötande av 
publiken. Den redan definierade normgruppen benämns som hövlighetsnormen. Den andra 
normgruppen innefattar hur deltagaren uppträder för publiken när deltagaren inte har någon 
pågående interaktion med publiken, men har i åtanke att publiken kan höra och se honom. 
Denna normgrupp benämner författaren för dekorum eller anständighetsnormer (Goffman, 
2009:98). När främmande människor möts är det främre regionen som syns och visas upp. I 
förhållandet mellan handläggare och sina klienter är det viktigt att normerna för den 
relationen upprätthålls från båda parterna. Om normerna som ingår i den främre regionen inte 
upprätthålls finns risk att den professionella relationen mellan handläggaren och klienten 
rubbas.  

Vidare går författaren in på de krav som kan ställas inom anständighetsnormen. Goffman 
delar dessa krav in i två grupper: moraliska och instrumentella krav. De moraliska kraven 
omfattar normer om hur individen ska visa respekt vid heliga platser, att inte störa andra eller 
lägga i sig andras ensak osv. De instrumentella kraven syftar istället till de skyldigheter som 
en individ har gentemot sin arbetsgivare, kollegor och sin omgivning. Kraven som en 
myndighetsorganisation har på sin anställda att upprätthålla arbetsnormer faller in i denna 
kategori (Goffman, 2009:98). 

Vid studerandet av sociala inrättningar är det avgörande att beskriva de gällande 
anständighetsnormerna för att skapa sig en rätt bild om normerna och de sociala regler som 
finns. Detta menar författaren ofta underskattas eftersom många forskare tar för givet eller 
föreställer sig hur normerna ser ut. Det är inte förrän det sker en avvikande händelse eller 
incident som det blir uppenbart hur normerna i verkligheten ser ut (Goffman, 2009:99).  

4.1.2 Den bakre regionen 
Den bakre regionen, eller det privata utrymmet, behandlas av Goffman som någonting 
avgörande för en individs prestation och återhämtande. Han menar att det är viktigt att få tid i 
skuggan, utanför rampljuset av människors blickar och omdömen. I den bakre regionen får 
individen möjlighet att slappna av och slipper uppfylla alla de krav som finns runt omkring 
och kan fokusera på sig själv. I alla delar av samhället utspelar sig detta behov av att dölja sig, 
fly undan och avskärma sig (Goffman,2009:103) 

I hemmet är sovrummet och toaletten ofta karaktäristiska utrymmen för den bakre regionen. 
Där kan individer blotta sig, förfina sig och därefter presentera sig för omvärlden på bästa 
sätt. Den bakre regionen möjliggör att den främre regionen kan stråla och presenteras på ett 
bra sätt. Det är därför menar författaren sjukhus ofta har en besöksyta där man får besöka 
patienter, eftersom denna yta kan kontrolleras och patienterna kan presenteras i ett gott skick i 
kontrast till de gömda ytorna där endast personalen har tillgång till. Där kan det utspela sig 
värre scener så som död, sjukdom och föroreningar som besökande sannolikt skulle vilja 
undvika (Goffman, 2009:103-104) 

Goffman nämner att det finns en tydlig kontrast mellan den främre och bakre regionen i 
samhället. Även hos fastigheter framträder detta där husens framsida ofta ger ett positivt och 
fräscht intryck av byggnaden medan baksidan ofta är försummad. För kända och omtyckta 
personer kan behovet av bakre region vara än viktigare och behövlig. Eftersom det finns mer 
förväntningar på dessa människor finns mindre tolerans för deras uppträdande. I många fall 
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utvecklar kända personer dubbla personligheter där ena personligheten visas upp för 
samhället medan den naturliga personligheten bevaras i den bakre regionen. Den bakre 
regionen blir därmed förbjuden för allmänheten för att inte förstöra den bild som finns 
uppmålad (Goffman, 2009:108).  

Även språket är annorlunda i den bakre regionen. Goffman menar att språket som används 
förändras beroende på vilken region individen befinner sig i. I den bakre regionen uppfattas 
ofta språket som mer avslappnat och mindre känslig för felsägningar och kräver mindre 
formalitet (Goffman, 2009:114). Vidare tar Goffman upp att det bakre regionen inte behöver 
vara en plats utan kan vara i ett sällskap. Goffman säger att män ensamma med varandra 
utrycker sig mer fritt än med kvinnor i närheten. Detta är samma sak när individer befinner 
sig med vänner i kontrast till okända människor (Goffman, 2009:117).  

Lärare upprätthåller ofta flera olika roller som de skiftar emellan. I lärarrummet då eleverna är 
på rast, så kopplar de av, använder ett annat språk och uppvisar en annan personlighet än i 
klassrummet inför eleverna (Goffman 2009:118). På liknande sätt uppträder även andra 
yrkespersoner. Handläggare visar ständigt ett professionellt ansikte inför klienter och 
upprätthåller myndighetens värderingar och riktlinjer. I den bakre regionen kan emellertid en 
helt annan sida tillåtas komma fram som ger ett mer personligt intryck av personen. I den 
bakre regionen kan handläggaren slappna av och lösgöra sig från normerna innan nästa 
klientmöte.  

4.2 Gräsrotsbyråkrater 
Gräsrotsbyråkrater som i det engelska språket kallas för street-level bureaucracy 
formulerades först av statsvetaren Michael Lipsky. Begreppet har ett amerikanskt ursprung 
och nämndes för första gången i en artikel som skrevs av Lipsky på 1960- talet, som senare 
utvecklades till en teori (Johansson, 1992:41).  

Gräsrotsbyråkrater kännetecknas i enlighet med två kriterier. Det första kriteriet innefattar 
tjänstemän som arbetar inom offentliga verksamheter såsom myndigheter exempelvis 
Försäkringskassan, Migrationsverket eller kommunala verksamheter. Dessa tjänstemän har 
som en del av arbetet direkt kontakt med sina klienter eller medborgare. Med direkt kontakt 
åsyftar Lipsky mötet som sker ansikte mot ansikte. Johansson (1992) uppmärksammar dock 
att kontakt som sker mellan tjänstemän och medborgare per telefon eller korrespondens utgör 
en del av den direkta kontakten och menar att det hör till definitionen av gräsrotsbyråkrati 
(Johansson, 1992:42). Det gemensamma för gräsrotsbyråkrater är att de arbetar med klienter 
eller medborgare som enskilda fall. Huruvida kontakten sker via personligt möte, per telefon 
eller genom korrespondens har ingen större betydelse (ibid). Det andra kriteriet innefattar 
tjänstemän som har en omfattande handlingsfrihet vid fullgörandet av sina uppdrag 
(Johansson, 1992:41). Handlingsfriheten som nämns i samband med gräsrotsbyråkrater 
innebär att tjänstemän har möjligheten att fatta beslut som påverkar det stöd eller service som 
klienten får. Detta eftersom handläggaren behöver översätta myndighetens fyrkantiga 
riktlinjer och regler till klientens behov. Denna handlingsfrihet möjliggör således att 
gräsrotsbyråkraten genomför sina egna bedömningar med hjälp av improvisation och sunt 
förnuft. Handlingsfriheten ger även möjligheten att ta ställning till och i vissa fall ifrågasätta 
de problem eller krav klienten uppvisar (Johansson, 1992:42, 44). 
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Eftersom att gräsrotsbyråkrater är offentligt anställda och arbetar inom offentliga 
organisationer är deras arbetsplats inte en sluten miljö. Likt andra organisationer och företag 
förekommer hierarki även inom myndighetsorganisationer.  Längst ned i 
myndighetsorganisationens hierarki arbetar gräsrotsbyråkrater. Detta för att den personal som 
möter och har direkt kontakt med organisationens klienter generellt ingår i den grupp som är 
längst ned i hierarkin. Det viktigaste kännetecknet av gräsrotsbyråkrater är därför arbetet med 
klienter (Johansson, 1992:41,43). Gräsrotsbyråkraterna får krav uppifrån i 
myndighetsorganisationens hierarki. För att gräsrotsbyråkrater ska kunna bistå klienter måste 
individen anpassas till organisationen och omvandlas till klient. Det är först när individen 
förvandlas till ett fall/ärende som gräsrotsbyråkraten kan hjälpa som exempelvis när en 
individ söker sig till socialtjänsten för att få ekonomiskt bidrag måste individen först skicka in 
en ansökan om själva bidraget. Den sökande individen registreras inom ett system som den 
befintliga myndigheten använder. Ansökan behandlas av myndigheten och utvecklar sedan 
individen och dess ansökan till ett ärende som sedan tilldelas till en gräsrotsbyråkrat d.v.s. en 
handläggare/ socialsekreterare. Handläggaren stämmer därefter möte med den numera 
klienten vars ärende nu ansvaras av handläggaren.  

Alla myndigheter har olika lagar eller riktlinjer som utgångspunkt vid de uppdrag som 
handläggare jobbar utefter, varför de således inte kan göra bedömningar eller ta beslut utifrån 
sitt egen önskande, utan har ett ofrånkomligt krav på att upprätthålla de lagar och riktlinjer 
som råder inom myndigheten. Exempelvis utgår en handläggare på Försäkringskassan från 
socialförsäkringsbalken vid bedömningar och beslutfattande. Handläggaren styrs mer eller 
mindre av myndighetsorganisationen. Klienten som emellertid ser sin situation från sitt eget 
perspektiv vill därför ha det bistånd som han/hon anser sig själv vara i behov av (Johansson, 
1992:43). Detta synsätt kan därför hamna i konflikt med det arbetssätt som finns etablerat hos 
myndigheter. Trots att besluten som tas från handläggare är väl grundade och baserade på de 
lagar och riktlinjer som finns, så kan det likväl uppstå konflikt på grund av klientens 
förväntningar. Beslut kan i vissa fall leda till aggression och verbalt våld gentemot den 
beslutfattande handläggaren.  

4.3 Klientrelationen  
Denna relation skiljer sig från andra typer av sociala relationer, på grund av dess tvåsidiga 
karaktär. Enligt sociologen Alfred Schutz infaller Klientrelationen inom ramen för vad som 
uppfattas som social interaktion, dock menar han att den samtidigt utgör två ansikten; å ena 
sidan en kontakt mellan två individer, å andra sidan en relation mellan klient och organisation 
(Johansson, 1992: 50-51). I motsats till vanliga sociala relationer där båda individerna styr 
och bestämmer ramarna för relationen, definieras klientrelationen av 
myndighetsorganisationen som klienten är i behov av. Detta behov från klientens sida, är 
grunden till relationen och blir således avgörande för att upprätthålla och bibehålla 
klientrelationen. Maktförhållandet mellan klient och myndighet genomsyrar relationen och på 
grund av myndigheters tydliga övertag så blir dem styrande i hur relationen ska se ut och 
sätter därmed ramarna för utbytet dem emellan. Denna ojämna maktrelation gör att klienter 
får lite eller ingenting alls att säga till om i relationen, vilket leder till att de ibland känner sig 
orättvist och felaktigt behandlade (Johansson, 1992:53). 

Individer ”konstrueras” därför tidigt av handläggare för att kunna placeras, identifieras och 
hanteras inom myndighetens ramar. Det är alltså inte förrän individen har omvandlats till en 
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klient som de kan ingå i en relation och arbetet kan påbörjas. Detta sker genom att klienten 
hamnar i en konstruktionsprocedur. Individen omformas och anpassas till en form som passar 
organisationen. Detta genom att individen omvandlas till något förenklat som myndigheten 
lättare kan hantera. Individen bedöms därför utifrån de karaktäristiska drag som han/hon själv 
uppvisar och placeras sedan inom något utav myndighetsorganisationens förbestämda 
områden. Vidare kategoriseras klienten utifrån sina egenskaper till en mer passande och redan 
existerande administrativ kategori. (Johansson, 1992:51). Konstruktionsprocessen har till 
avsikt att skapa en identitet som möjliggör att individen omvandlas till ett ärende, som sedan 
kan övertas och hanteras av organisationen. Handläggaren kan således varken bestämma eller 
påverka relationen utifrån sin egen vilja, utan deras beteende regleras av organisationen. 
Handläggaren kan inte heller bilda sin egen uppfattning av klienten, utan styrs utav 
myndighetsorganisationen i form utav de olika administrativa kategorierna som klienten har 
tillskrivits.  

Vidare betonar Johansson (1992) skillnaden mellan idealtyper och de administrativa 
kategorierna som myndigheterna framställt. Johansson menar att det som skiljer mellan 
idealtyper och administrativa kategorier framförallt är det icke statiska. Idealtyper förändras 
ständigt under relationens gång, då de ingående parterna i relationen anpassar sig, lär känna 
varandra, utvecklar en närhet vilket bidrar till att typerna förändras. Mötet ansikte mot ansikte 
leder till att klienten får ett namn, en känsla och visst minne i motsats till de administrativa 
kategorierna som klienten placeras i. Dessa kännetecknas av statiskhet där klienter oavsett sin 
utveckling och relation till handläggaren kvarstår inom myndighetens kategorier som en 
stämpling. (Johansson, 1992:52). 

Handläggaren har emellertid en viktig uppgift, att balansera mellan sin roll som handläggare 
och myndighetsrepresentant, samt sin roll som människa. Det är han/hennes uppgift att 
översätta klienten behov till ett konkret ärende som passar in i myndighetens system, varför 
handläggaren behöver skapa en förståelse och en närhet till klienten. På så sätt har 
handläggaren en motsägelsefull position i att han dels ska interagera med klienter och dels 
kategorisera dem.  

4.4 Strategier 
Begreppet strategi kan användas på olika sätt och har ofta många olika betydelser i olika 
sammanhang (Bengtsson & Kalling, 2012:6). Begreppet användes ursprungligen inom det 
militära området för att beskriva de olika medel som användes för att nå politiska mål 
(NE.se). Inom företag handlar strategier oftast om tillvägagångssätt och metoder för att uppnå 
sina ekonomiska framtidsmål (Bengtsson & Kalling, 2012:5). Inom vården emellertid 
omfattar begreppet strategier i större utsträckning hantering av patienter och krissituationer. 
Även inom polis och räddningstjänst domineras troligen begreppet strategi av utnämnda 
metoder för att hantera olika risk- och hotfyllda situationer. Enligt Bengtsson & Kalling 
(2012) handlar strategi bland annat om analys och planering av framtidens olika scenarion 
och hur de ska tacklas på bästa sätt (Bengtsson & Kalling, 2012, s, 7). Genom förbestämda 
strategier stärker företag och myndigheter sina organisationer och är bättre förberedda för 
plötsliga förändringar. Begreppet Strategi kan generellt beskrivas som ett tillvägagångsätt för 
att driva en handling framåt eller nå ett mål. Strategier är sällan slumpmässiga utan har ofta en 
intention bakom sig och kan därför uppfattas ha en mening (Bruno, 2012, s, 193). Inom 
sociala yrken kan strategi handla om att använda sig av dubbelbemanning vid klientmöten där 
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det finns risk att verbalt våld kan uppstå. I detta fall har organisationen identifierat att det 
finns ett problem som kan förhindras och undvikas. Trots att strategier är ett bra och viktigt 
verktyg för att förutspå framtida händelser och hur de ska hanteras, menar Bengtsson & 
Kalling (2012) att det är svårt att täcka in alla möjliga situationer och att strategier inte kan 
omfatta alla händelser (Bengtsson & Kalling, 2012:8).  

Begreppet strategier används i denna studie för att beskriva det tillvägagångssätt som 
handläggare och arbetsplatser använder sig av för att hantera det verbala våldet som 
förekommer vid klientmöten.  

4.5 De fem härskarteknikerna 
I teorin om de fem härskarteknikerna berör socialpsykologen Berit Ås de tekniker som 
människor ofta använder sig av för att trycka ner andra människor och höja upp sig själva. 
Hon menar att dessa härskatekniker främst används av män för att överordna sig kvinnor och 
behålla sin makt. Vidare menar Ås att det inte behöver ske medvetet utan att 
härskarteknikerna kan utövas omedvetet på grund av den kultur som råder. Denna teori 
omfattar i princip alla situationer där människor av högre position utnyttjar olika 
härskartekniker för att bevara sin position och hålla nere den underordnade gruppen.  Det kan 
vara mellan barn och vuxna, män och kvinnor och äldre mot unga (ROKS, 2006:1-11). De 
fem härskarteknikerna omfattar:  

• Osynliggörande 
• Förlöjligande 
• Undanhållande av information  
• Dubbelbestraffning 
• Påförande av skuld och skam 

Av dessa ovan nämnda härskartekniker används i denna studie endast förlöjligande. Ås 
betonar att kvinnor i större utsträckning än män benämns vid negativa begrepp som ofta kan 
vara kvinnoförtryckande, det vill säga att kvinnor oftare förlöjligas genom epitet eller 
tillmälen som sexualiserade eller som kopplas till deras könstillhörighet. Genom att förlöjliga 
kvinnor anser Ås att män därigenom kan höja upp sig själva och trycka ner kvinnor (Ås, 
1987:45). Berit Ås teori om härskarteknikerna kommer vidare utvecklas och kopplas till 
studiens resultat.  
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5 RESULTAT  

Under denna rubrik kommer studiens resultat och analys av det insamlade materialet att 
presenteras. Under analysarbetet utvecklades fem teman bestående av sexton kategorier. 
Dessa teman och kategorier analyseras utifrån de teorier och begrepp som har beskrivits i 
teoriavsnittet främre och bakre region, gräsrotsbyråkrater, klientrelationen, härskartekniker 
och strategier. Följande tabell visar alla fem teman och kategorier. 

Tema Kategori kategori kategori kategori 

Det verbala våldet 
vid klientmöten 

Upplevelsen av det 
verbala våldet 

Utsatthet Empati Otrygghet 

Den 
yrkesprofessionella 
rollen som 
handläggare 

Representant Erfarenhet Inverkan på 
det fortsatta 
arbetet 

 

Den 
yrkesprofessionella 
rollen och den 
privata rollen 

Balansen mellan den 
privata rollen och den 
yrkesrollen vid verbalt 
våld 

Våldets inverkan  
på den privata  
rollen 

 

Strategier hos 
handläggare vid 
verbalt våld 

Lågaffektivt bemötande Motstånd Exit  

Hanteringen av det 
verbala våldet på 
arbetsplatsen 

Interna rutiner och 
strategier 

Professionellt 
stöd 

Säkerhet Utbildning i 
samtalsmetodik 

Tabell 3. Kategorisering av resultatets delar 

5.1 Det verbala våldet vid klientmöten  
Resultatet från intervjuerna tyder på att det verbala våldet bland deltagarna är vanligt 
förekommande vid klientmöten. Samtliga deltagare vittnar om utbredd förekomst av verbalt 
våld i olika grader och beskriver sina upplevelser och vilka avtryck våldet har lämnat hos 
dem.  

”Ja, det händer ganska ofta, det är ju beroende på klienten om de inte är nöjda 
med beslutet de får, då kan det vara ganska vanligt att de tar till verbalt våld” – 
IP1 - Handläggare 

IP1 beskriver här att det är vanligt att det uppstår verbalt våld vid klientmöten. Vidare nämner 
hon att det ofta är i samband med beslut som klienterna känner att de är missnöjda med. 
Under detta tema tas upplevelsen av det verbala våldet upp och vilka konsekvenser det leder 
till.  
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5.1.1 Upplevelsen av det verbala våldet  
Vid genomgång av deltagarnas upplevelser framgår ett tydligt mönster i hur handläggare 
behandlas och de vanliga bakomliggande orsakerna till varför verbalt våld uppstår. Fyra av 
sex respondenter uppger att de i samband med missnöje hos klienten utsattes för verbalt våld i 
form av hot och nervärderande ord. Begrepp så som ”dum i huvet”, ”inkompetent”, ”fattar 
ingenting” och ”dålig” är enligt deltagarna återkommande ord som missnöjda klienter 
använde sig utav. IP6 berättar att hon vid ett tillfälle blev mordhotad.  

”Han skulle döda mig och han skulle komma och spränga hela stället upp i 
luften…” (…) ”han inte var nöjd med beslutet och då skulle jag få lida för det” IP6 
- Handläggare 

Citatet ovan sätter ord på den miljö som handläggare ibland arbetar i. I detta fall beskriver IP6 
att det verbala våldet gick så långt att klienten hotade henne till livet. Vidare framgår det även 
från andra deltagare att mordhot och andra typer inte är ovanligt när klienter får negativa 
beslut i deras ansökan.  

De flesta handläggare som utsattes för verbalt våld uppgav emellertid att de svarade med gott 
uppförande och tålamod eftersom att de upplevde att våldet egentligen inte var riktat mot dem 
personligen utan mot myndigheten de arbetar på. Enligt Johanssons (1992) teori om 
gräsrotsbyråkrater utgör handläggare det yttersta ansiktet utåt och är längst ned i 
myndighetsorganisationens hierarki. Detta eftersom de arbetar direkt mot klienter och därmed 
löper störst risk att få ta emot deras reaktioner. Däremot är deltagarna medvetna om 
klientrelationen som finns mellan myndigheten och klienten och att de endast har i uppgift att 
översätta myndighetens regler och krav vidare till klienten. Av den anledningen känner de en 
viss anonymitet i att ilskan och upprördheten från klienten egentligen är riktad mot 
myndigheten och inte handläggarna personligen (Johansson, 1992).  

Hos kvinnliga handläggare förekom även verbalt våld i form av sexuella trakasserier. De två 
kvinnliga informanterna uppger båda att de har utsatts för kränkande och förminskade ord, 
relaterade till deras kön, så som bland annat hora. I ena fallet försökte personalen lugna ner 
klienten och förklara beslutet som tagits av den ansvarige handläggaren gällande honom. 
Klienten ville dock inte lyssna och blev mer upprörd när han nekades vidare hjälp och kallade 
personalen därefter för hora. I andra fallet vägrade klienten liksom i första fallet, acceptera 
beslutet som handläggaren hade tagit och anklagade henne dessutom för att vara värdelös och 
avskum. Detta trots upprepade försök av handläggaren att förklara grunderna till beslutet.  

”Han kallade mig för hora och han sa att jag var värdelös, avskum och inte borde 
behandlas som människa…”IP1 - Handläggare 

I sin teori om de fem härskarteknikerna belyser Berit Ås (1982) en del av det beteende som 
kvinnor utsätts för. I ovanstående citat finns en tydlig koppling till hennes kategori  
förlöjligande. I exemplet använder sig klienten av uttryck för att nervärdera, förlöjliga och 
förminska den kvinnliga handläggaren och hennes beslut (Berit Ås, 1982).  

5.1.2 Utsatthet 
Från deltagarnas intervjuer är det uppenbart att det finns en stor utsatthet för verbalt våld 
bland handläggare på offentliga myndigheter. Samtliga deltagare beskriver att de känner till 
kollegor eller andra i sin närhet som någon gång utsatts för verbalt våld. IP3 berättar om 
omfattningen av det verbala våldet.  
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”Ja, jag skulle nog säga att definitivt alla kollegor på ett eller annat sätt, det kan 
vara direkt alltså uttalat, det kan vara passivt aggressivt, men i någon form har de 
alla fått höra någonting” – IP3 - Handläggare 

IP3 upplever att det finns en stor utsatthet av verbalt våld bland kollegor och tror att alla 
troligtvis vid ett eller annat tillfälle varit med om klienter som utrycker sig opassande. Vidare 
finns visst stöd för tolkningen att det verbala våldet normaliserats något och blivit en del av 
arbetet. IP5 nämner att det har skett så många gånger att han själv har blivit blind för det och 
inte längre påverkas av det i samma utsträckning som när han var ny.  

Denna utsatthet beror mycket på att handläggare har en handlingsfrihet som enligt teorin om 
gräsrotsbyråkrater innebär att de tar beslut som direkt påverkar klienterna och deras liv. 
Handlingsfriheten tillåter således handläggare att bedöma och ifrågasätta klienternas behov 
utifrån myndighetsorganisationens riktlinjer och lagar som ibland motsätter sig klientens egna 
önskemål, vilket kan leda till att det uppstår konflikter (Johansson, 1992). 

5.1.3 Empati  
Trots att verbala våldet upplevs som kränkande och negativt så beskriver deltagare att det 
ibland finns en viss empati och förståelse från handläggarens sida gentemot klienter. Många 
klienter som söker sig till myndigheter är i stort behov av stöd och service varför det kan 
finnas en förståelse för deras situation. IP5 nämner i sin intervju att han alltid har i tankarna 
var klienterna kommer ifrån och deras behov när han utsätts för verbalt våld.  

”så jag har det alltid i minnet, då förstår jag faktiskt varför de är upprörda, därför 
påverkar det inte mig mer än jag kan förstå deras känsla…” IP5  - Handläggare 

Trots att IP5 inte grundar sina beslut på empati så belyser här deltagaren hur han ändå visar 
förståelse för klienternas olika situationer och upprördhet vid missnöje.  

Denna relation mellan handläggare och klient menar sociologen Alfred Schutz (1992) i sin 
teori om klientrelationen, skiljer sig från andra sociala interaktioner där relationen är mer 
ömsesidig. Då klienter oftast är i beroendeställning till myndigheter och sina handläggare, 
finns en ojämn maktrelation som är till fördel för myndigheter. Många gånger är klienter 
okunniga om myndigheters arbetssätt, regler, lagar och beslutsprocesser vilket medför att de 
ibland känner sig orättvist eller felaktigt behandlade. Den andra sidan av klientrelationen är 
emellertid den som utspelar sig mellan två vanliga människor, med samma mänskliga 
livsbehov. Det kan därför vara lätt för handläggare att trots sin myndighetsroll känna och visa 
empati för klienter och deras situation (Johansson, 1992).   

5.1.4 Otrygghet  
Konsekvenserna av det verbala våldet är många men framförallt uppger deltagarna att känslan 
av otrygghet är en vanlig konsekvens. Tre av deltagarna har i samband med verbalt våld 
upplevt en viss oro och otrygghet dels i arbete men även utanför arbetet. I ett fall betedde sig 
klienten så våldsamt och hotfullt i receptionen att personalen fick hålla sig bakom 
receptionsglaset och vänta ut situationen tills klienten lugnat ner sig. Andra deltagare som IP6, 
har upplevt oro över att missnöjda klienter ska söka upp de på internet och förfölja dem.  
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”så jag var rädd och tänkte, någon kan hitta mig på facebook, någon kan hitta mig 
på hitta.se, så jag har faktiskt ändrat namn på facebook och tagit bort mig på 
hitta.se” IP6 - Handläggare 

Eftersom handläggare förväntas ha en direkt kontakt med klienter i form av klientmöten, 
telefonsamtal och brev, där både namn och utseende framgår, är de lätta för klienterna att 
identifiera både under och utanför arbetstid. Detta kan skapa en otrygghet hos handläggare 
som citatet ovan visar, då de ständigt är medvetna om att deras klienter enkelt kan söka upp 
dem (Johansson, 1992). 

Övriga tre deltagare upplever emellertid ingen större otrygghet som konsekvens av verbalt 
våld. Däremot säger IP3 att det kan kännas obekvämt att stöta på tidigare klienter utanför 
arbetet. IP2 nämner att otryggheten beror på hur våldet och hoten från klienter uppfattas. Han 
menar att många nonchalerar och normaliserar hoten eftersom de blivit en del av arbetet. 
Detta nämner även andra deltagare som lärt sig att ignorera mycket av det verbala våldet och 
hoten trots att dessa ibland kan vara allvarliga.  

5.2 Den yrkesprofessionella rollen som handläggare  
Under arbetstid förväntas handläggare upprätthålla en yrkesprofessionell roll som följer de 
riktlinjer, krav och regler som finns på arbetsplatsen. Handläggare måste därför alltid 
uppträda formellt med vetskapen att de representerar en myndighet och det som myndigheten 
står för. Hos samtliga intervjudeltagare finns en bra förståelse för deras roll som 
myndighetsrepresentant och vad det innebär.  

”man försöker vara så proffsig som möjligt, inte lägga så mycket värderingar i det 
man säger utan tala utifrån att man representerar en rutin eller ett lagrum, en 
policy och riktlinjer utan all lägga betoning i något annat, det har fungerat bra” 
IP2 - Handläggare 

I citatet förklarar IP2 hur han ser på sin roll som myndighetsutövare och vilket ansvar han har 
gentemot sin arbetsgivare. I följande rubriker under detta tema presenteras den 
yrkesprofessionella rollen som handläggare och den inverkan det verbala våldet har på 
arbetet.  

5.2.1 Representant   
Fyra av deltagarna upplever att de påminner sig själva om att de representerar en myndighet 
och inte kan agera utifrån egna känslor, trots att de utsätts för verbalt våld. Detta understryker 
den roll som handläggare har i teorin om klientrelationen. Eftersom handläggare förväntas 
följa de organisatoriska regler och krav som myndigheten satt upp för att bevara 
klientrelationen, är det viktigt att handläggare inte går ifrån sin roll och besvarar klienten på 
felaktigt sätt (Johansson, 1992).  

IP1 uppger att det ibland är svårt att hålla sig från att reagera personligt mot verbalt våld från 
klienter men att det ändå alltid är något som sätter stopp. Detta menar hon är vetskapen att 
hon representerar en myndighet och inte sig själv. Vidare förklarar hon att klienterna troligtvis 
inte skulle bete sig på liknande sätt om de träffades ute på gatan. Hon gör sig därmed 
medveten om att klienterna egentligen inte arga mot henne utan mer upprörda och besvikna 
över beslutet.  
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IP5 fortsätter på samma spår och beskriver att han alltid är professionell då han ser sig som 
ansiktet utåt åt sin myndighet. Han menar vidare att han har stor förståelse för att de beslut 
som fattas gäller människors liv och hur de ska klara sin vardag, varför han alltid har det i 
åtanke när han hanterar ärenden.  

”du kan inte prata som en privatperson utan du är representant för en kommun 
eller en myndighet” IP3 - Handläggare 

I citatet redogör IP3 hur han ser på rollen som representant. Han är väl medveten om att han 
inte kan agera som privatperson utan måste ta hänsyn till sin roll. Goffman (2009) delar in 
individens vardag i två regioner, bakre och främre regionen. Han menar att främre regionen 
avser personens ansikte utåt mot allmänheten och äger rum på offentliga platser, i 
klientmöten, på skolan med mera. Främre regionen talar om att följa och upprätthålla de 
normer och regler som finns i den miljö individen befinner sig i. Eftersom handläggare 
arbetar i en offentlig miljö ingår de ständigt i den främre regionen och måste således 
underkasta sig de regler och normer som finns (Goffman, 2009).  

5.2.2 Erfarenhet  
Många av deltagarna ser även hanteringen av det verbala våldet som en del av utvecklingen i 
sitt arbete och att det ofta blev lättare med tiden.  Deltagarna beskriver att det i början var lätt 
att ta åt sig angreppen personligen men att det avtog och till slut har det blivit en del av 
jobbet. De har lärt sig att avskärma sig.  

IP1 uppger i sin intervju att det verbala våldet till en början lämnade avtryck hos henne, när 
hon var ny i tjänsten som handläggare. Vidare nämner hon att det gick så långt att hon till slut 
inte längre ville eller vågade ta beslut. Med hjälp av kollegor och stöd från organisationen 
övervann hon till slut sin rädsla och idag beskriver hon att det verbala våldet inte har någon 
inverkan alls på henne och hennes beslutsfattande. Hon anser att det ingår i arbetet.  

IP2 nämner att erfarenheten av det verbala våldet är viktigt för att kunna veta hur man ska 
hantera det i det fortsatta arbetet. I början är det lätt att ta åt sig, men att det minskar med 
tiden. Han anser emellertid att sådana situationer är en verklighet som finns och som kan 
utnyttjas till att dra nytta och ta lärdomar ifrån.  

”men det kanske har med erfarenhet att göra, ju längre man arbetar så är man ju 
mer bekväm och sådär, men man lär sig som mest också av sådana här situationer 
för det är ju det som också är en verklighet” IP2 - Handläggare 

Citatet ovan är i linje med andra deltagares beskrivningar om hur erfarenhet har påverkat 
deras myndighetsutövning och hantering av verbalt våld. De flesta medger att ökad erfarenhet 
ger mer tålamod och större förmåga att slå ifrån sig det verbala våldet. IP3 ser till och med 
våldet som en möjlighet att utvecklas och lära sig hantera sådana situationer.  

”jobbiga möten är ju väldigt utvecklande man lär sig, hur presenterar jag det här? 
hur ska jag tackla det här? Man blir väldigt trygg av att ha hanterat möten efter ett 
tag, men som ny är det väldigt jobbigt” IP3  - Handläggare 

Från deltagarnas svar förstås att det i början är en utmaning att utsättas för verbalt våld där det 
kan vara svårt att inte bryta sin handläggarroll och ge efter sina känslor eller helt hållet besluta 
sig för att helt lämna sin tjänst som handläggare. Till en början kan det alltså vara svårt att 
upprätthålla den främre regionen som Goffman (2009) talar om, men att handläggare med 
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tiden lär sig att särskilja på den främre och bakre regionen genom att göra sig medvetna om 
att de representerar en myndighet och att klienternas reaktioner inte är riktade mot dem 
personligen.  

5.2.3 Inverkan på det fortsatta arbetet 
Det verbala våldets inverkan på det fortsatta arbetet hos deltagarna varierar. Fyra av 
deltagarna beskriver att våldet har haft stor inverkan på deras arbete, medan de övriga två inte 
upplever att det har haft någon större effekt på deras fortsatta arbete.  

I början beskriver IP6 att hon inte alls tog åt sig av det verbala våldet utan gick vidare med 
arbetet. I längden så tröttnade hon emellertid och orkade inte längre arbeta kvar utan kände 
sig tvungen att byta tjänst. Hon menar att samtalen blev för jobbiga där många ringde in och 
var arga och negativa mot myndigheten. Trots att hon förstod att klienternas ilska inte var 
riktad mot henne, upplevde hon en svårighet med att upprätthålla den främre regionen.  

IP4 anser att det verbala våldet absolut kan ha en negativ inverkan på det fortsatta arbetet hos 
handläggare, genom att dem blir ledsna och upprörda och kan känna ett obehag inför att fatta 
olika viktiga beslut. Det verbala våldet kan även leda till en viss typ av trötthet menar IP2. 

”det är en annan typ av trötthet. Du är inte fysiskt trött som i slutet av ett 
arbetspass, men du är däremot mentalt ganska slut just på grund av det 
emotionella…” IP2 Handläggare 

Även om det verbala våldet endast är ord, så framgår av citatet vilken psykisk effekt det kan 
ha på individer. Antingen så minskar våldets inverkan med tiden eller så ökar det, som 
deltagarna beskriver. IP6 i motsats till IP2 upplever att ju längre tid det gick desto mer 
påfrestande blev det verbala våldet, vilket slutligen ledde till att hon blev tvungen att säga upp 
sig. IP2 upplevde däremot att det blev lättare att hantera det verbala våldet i takt med att 
erfarenheten ökade, trots att det medförde en känsla av psykisk trötthet.  

5.3 Den yrkesprofessionella rollen och den privata rollen 
I sin teori om främre och bakre regionen talar Goffman (2009) om balansen av de två rollerna 
och hur det hjälper oss att klara av vardagen. Medan den främre regionen speglar individens 
uppträdande utåt mot allmänheten så avser den bakre regionen individens egna utrymme, 
avskild från allmänhetens ögon, krav och förväntningar. Hos yrken som innebär offentligt 
bemötande ställs ofta högre krav på individen att särskilja sin privata roll från sin yrkesroll. 
För en del handläggare är det en utmaning att balansera dessa två roller, medan andra 
upplever att det inte alls är ett problem. 	

”för min del hade jag inga problem med att släppa jobbet när det var slut på 
arbetsdagen” IP2 - Handläggare 

I detta fall så anser IP2 att han inte hade några svårigheter med att balansera sin yrkesroll och 
sin privata roll och kunde släppa jobbet när han kom hem vid slutet av dagen. Under detta 
tema diskuteras deltagarnas upplevelser kring balanseringen av den främre respektive bakre 
regionen.   



31 

 

5.3.1 Balansen mellan den privata rollen och yrkesrollen vid verbalt våld 
Flera av deltagarna uppger att de vanligtvis inte brukar ta med sig jobbet hem, utan att de 
alltid strävar efter att släppa arbetet när de lämnar arbetsplatsen. De försöker vidare vara 
tydliga med att hålla isär de två rollerna och slappna av när de väl är hemma. IP3 beskriver 
hur han hanterar frågan. 	

”jag är väldigt bra på att släppa jobbet när jag går från jobbet hem. Då försöker 
jag inte tänka på det alls” IP3 - Handläggare 

IP3 förklarar i citatet hur han släpper jobbet när han kommer hem och hur han därefter 
försöker att inte tänka vidare på det. Andra deltagare upplever emellertid viss svårighet med 
att hålla isär de två rollerna och finner sig själva ibland upptagna med arbetsrelaterade frågor 
utanför jobbet.  

De flesta deltagare särskiljer sina roller på ett medvetet sätt vilket tillåter dem att slappna av 
och återhämta sig i hemmet. Goffman (2009) menar att finns en tydlig kontrast mellan främre 
och bakre regionen, där den bakre regionen tillåter individen att slappna av och återhämta sig. 
I den bakre regionen minskar kraven på formalitet och även språket förändras och blir mindre 
känsligt för felsägningar. IP5 beskriver att han bland sina kollegor kan bete sig privat och 
handla fritt men att han alltid är professionell när han hanterar klienter.  

”Jag är privat med mina kollegor, men när det är klientmöten så kan jag vara 
privat genom att vara vänlig och trevlig och kanske fråga om de vill dricka vatten 
eller om de är törstiga. På det sättet kan jag vara privat och trevlig men jag är 
alltid professionell. Jag pratar alltid professionellt även om jag är upprörd så visar 
jag aldrig det till klienterna” IP5 - Handläggare 

Från citatet förstås att IP5 upplever sina kollegor som en del av hans bakre region där han kan 
känna sig avslappnad och bekväm. När han sedan går in i ett möte med klienter träder han in i 
den främre regionen och agerar mer formellt och professionellt. 

Fyra av deltagarna nämner att det ibland är svårt att upprätthålla sin handläggarroll i samband 
med verbalt våld. De kan tolkas som att den bakre regionen i dessa fall närmar sig främre 
regionen och att de ibland även går in i varandra. IP1 förklarar att hon varit nära flera gånger 
att agera ifrån sina personliga känslor då hon bemötts med verbalt våld, men att hon stoppat 
sig själv och påmint sig om att hon representerar sin arbetsplats och förväntas uppträda i 
enlighet med dess riktlinjer (Goffman, 2009). Även IP4 understryker vikten av att behålla 
tålamodet och aldrig agera utifrån sin privata roll. Däremot kan han spekulera om att det 
definitivt kan ha hänt, där man förlorat sitt tålamod och gett efter sina känslor.  

5.3.2 Våldets inverkan på den privata rollen 
På frågan om hur våldet har påverkat deltagarnas privata roller så uppger fyra av deltagarna 
att de känner att det verbala våldet har fått en negativ inverkan hos dem. IP1 beskriver att hon 
mådde dåligt och att det verbala våldet hade en stor inverkan på henne, vilket gjorde att hon 
behövde prata ut och ta hjälp av familj för stöd.  

”jag mådde dåligt att någon hade kallat mig en massa saker och hotat mig och 
ibland trodde man ju att de kan hitta mig i dagens internet” IP1 - Handläggare 

Här redogör IP1 hur det verbala våldet påverkat hennes privata roll utanför arbetet då hon mått 
dåligt och tänkt över det hon har varit med om under dagen.  Detta gör att det som den bakre 
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regionen enligt Goffman (2009) står för rubbas, då hon inte längre kan släppa jobbet och 
slappna av när hon kommer hem. På så sätt inkräktar den främre regionen på den bakre 
regionen vilket kan leda till stress, trötthet och ångestkänslor. Även IP3 säger att våldet har 
påverkat honom på ett negativt sätt då han upplever sig själv som mer cynisk än tidigare.  

IP3 beskriver att det kan vara obehagligt att träffa på klienter utanför arbetet på grund av den 
yrkesmässiga relation som finns mellan handläggare och klient. IP5 upplever liknande obehag 
då han träffar på klienter i sin privata roll. Han nämner att vissa klienter upplevs som mer 
hotfulla än andra, vilket kan följa med honom även efteråt.  

Handläggare som är ansiktet utåt åt myndigheter och som lätt kan bli igenkända på gatan får 
ofta en mer begränsad bakre region att handla fritt inom. I många fall kan till och med bakre 
och främre regionen blandas ihop som i fallet hos IP3 och IP5. Båda beskriver hur de i sina 
privata roller ofrivilligt träffar på klienter, vilket medför att de måste byta roll och uppföra sig 
på ett mer formellt sätt (Goffman 2009). 

5.4 Strategier hos handläggare vid verbalt våld  
För att kunna hantera klientmöten där det uppstår verbalt våld använder sig handläggare ofta 
av olika strategier för att kunna bemöta det verbala våldet. I detta tema delas strategierna som 
handläggare använder sig utav i tre olika kategorier som stegvis kan implementeras. Dessa 
stegvisa strategier är följande:  

- Lågaffektivt bemötande 
- Motstånd 
- Exit 

Enligt teorin om gräsrotsbyråkratin är handläggare i stor mån styrda av organisatoriska krav 
som myndigheten ställer vilket påverkar deras hantering av klienter. Ofta är handläggarna 
begränsade i sin handlingsfrihet av högre bestämda regler och bestämmelser som sätter 
ramarna för relationen mellan handläggare och klienter. Handläggare har emellertid en viss 
handlingsfrihet som inte kan begränsas eftersom deras arbete kräver komplicerade 
bedömningar, improvisation och en hel del sunt förnuft för att kunna göra egna bedömningar 
och beslut avseende klientens behov. Detta leder till att handläggare ibland går emot de regler 
och krav som organisationen har för att tillgodose klientens önskemål (Johansson, 1992).   

5.4.1 Lågaffektivt bemötande 
En strategi som är vanligt förekommande hos handläggare är att besvara sina klienter som 
använder sig utav verbalt våld genom att använda sig av lågaffektivt bemötande. Denna 
metod är ett verktyg för att på ett effektivt sätt hantera problematiska situationer genom att 
lugnt och metodiskt samtala med och bekräfta klientens känslor och åsikter. Fyra av 
deltagarna berättar att de använder sig av detta tillvägagångssätt.  

”Vi försöker prata väldigt lugnt och hålla oss till sakfrågan och att det är det här 
som gäller. Det är det här som lagen säger och exempelvis i den här frågan” IP4 - 
Chef 
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IP4 återger i citatet hur de vanligtvis hanterar situationen när verbalt våld uppstår vid 
klientmöten. Han säger att de försöker prata väldigt lugnt och hålla sig till sakfrågan samt 
förklara för klienten beslutsprocessen. IP1 säger att hon alltid försöker hålla sig så lugn som 
möjligt då hon utsätts för verbalt våld eftersom hon är medveten om att hennes upprördhet 
inte hjälper situationen. Istället gör hon sitt bästa för att lugna ner klienten genom att lyssna 
på vad klienten har att säga. I vissa fall kan handläggare genom sin empati för klienten visa 
stort tålamod och till och med gå emot myndighetens egna regler för att tillgodose klientens 
önskemål (Johansson, 1992). Exempelvis kan detta utspela sig då handläggaren på grund av 
klientens våldsamma beteende förväntas avsluta mötet, men istället låter mötet fortgå för 
klientens skull.   

5.4.2  Motstånd  
Deltagarna identifierar emellertid att det finns en gräns för vad som går att acceptera från 
klienten. De menar att det inte får gå för långt utan att man någonstans måste sätta ner foten 
och göra motstånd och på ett tydligt sätt förklara för klienten att deras beteende inte är 
acceptabelt. IP5 förklarar hur han besvarar klienter som gått för långt. 

”Då markerar jag direkt och säger att man får absolut bli upprörd men man får ha 
god ton med mig och förklarar reglerna att jag inte kommer att fortsätta prata eller 
hjälpa personen om personen gormar och skriker och går överstyr” IP5  - 
Handläggare 

Av citatet framgår hur IP5 hanterar klienter som går överstyr och förklarar för dem hur de ska 
bete sig. Han informerar även sina klienter om att mötet kommer att avslutas om inte de 
förändrar sitt beteende. Även IP3 använder sig av detta tillvägagångssätt för att hantera 
klientmöten där verbalt våld och aggressivt beteende uppstår. Han nämner att han till en 
början bekräftar klientens känslor genom att säga att han förstår att klienten är upprörd, men 
att han inte vill att klienten höjer sin röst och skriker. I detta fall visar deltagarna prov på dels 
sunt förnuft men även improvisation för att lugna ner och hantera situationen (Johansson, 
1992).  

5.4.3 Exit  
Om handläggarna upplever att klienterna fortfarande inte har för avsikt att lugna ner sig och 
de börjar bete sig hotfullt, så avslutar deltagarna oftast mötet helt och hållet och hänvisar 
klienterna till att söka en ny tid. Enligt IP3 kan det vara klokt att avsluta mötet om det inte 
leder någonstans.  

”om en klient skulle skrika, vilket har hänt, då har jag sagt att vi avslutar det här 
mötet för att vi kommer ingenstans nu, men du är välkommen att ringa tillbaka 
när du lugnat ner dig” IP3 - Handläggare 

I detta fall har IP3 som strategi att avsluta möten som inte verkar leda någonstans och istället 
föreslå en ny tid. IP4 bekräftar att handläggare ofta avslutar möten med klienter som använder 
sig av verbalt våld om de inte lugnar ner sig. Vanligtvis erbjuds klienterna en ny tid efter att 
de lugnat ner sig. Deltagarnas hantering av det verbala våldet är ett bra exempel på sunt 
förnuft och ingår i den handlingsfrihet som förväntas av handläggare (Johansson, 1992). 
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5.5 Hanteringen av det verbala våldet på arbetsplatsen  
När verbalt våld inträffar på en arbetsplats finns strategier och interna rutiner som anställda 
förväntas att följa. Detta tema berör deltagarnas upplevelser av hur det verbala våldet hanteras 
på deras arbetsplats och vilka strategier och rutiner som finns tillhands för handläggaren.  

I sin teori om klientrelationen berör Alfred Schultz att handläggare har en unik roll mellan 
den yttre världen och den egna organisationen. På ett sätt framstår handläggare som medlare 
mellan de två sidorna och översätter individens behov och organisationens krav och regler. 
Teorin om klientrelationen behandlar hur processen går till när individer i behov söker sig till 
myndigheter för stöd. Innan individer antas som klienter genomgår de en 
konstruktionsprocess där de identifieras, kategoriseras och placeras efter bland annat deras 
bakgrund och behov. Detta för att de ska kunna hanteras inom myndighetens ramar. Det är 
alltså inte förrän individer omvandlats till klienter och antagits av myndigheten genom 
ansökningsprocess som klientrelationen påbörjas. Denna konstruktionsprocess möjliggör för 
myndigheten att få en bra förståelse över vilka klienter som deras handläggare är i kontakt 
med, dels för att skapa en trygg arbetsplats, dels för att erbjuda en bra service till deras 
klienter. Klientrelationen styrs därefter av organisatoriska lagar och regler som handläggare är 
förväntade att följa. Dessa är viktiga för att klienterna ska få så rättvis bedömning som möjligt 
av deras behov men dessutom avser dessa regler och lagar att skydda och ge stöd handläggare 
från personliga angrepp eftersom de grundar sina beslut efter myndighetens direktiv 
(Johansson, 1992).  

5.5.1 Interna rutiner och strategier  
Av de tillfrågade personerna medger fyra att de är väl medvetna om de rutiner och strategier 
som finns på deras arbetsplats. Samtliga deltagare upplever att det verbala våldet från klienter 
hanteras på ett bra och förebyggande sätt. Vidare nämner deltagarna att det även hjälper att 
tala ut med kollegor som upplevt liknande situationer, för att få tröst, gemenskap, stöd och 
utbyte av erfarenheter. IP5 tar upp detta i sin intervju där han understryker kollegornas 
gemenskap och stöttade funktion. Han anser att det verbala våldet hanteras väldigt bra på hans 
arbetsplats, då de ständigt har öppna samtal mellan kollegor och på gemensamma 
kontorsmöten. Även IP4 beskriver liknande erfarenheter.  

”Jag upplever att vi har tydliga rutiner för det här, att vi exempelvis har den här 
lilla analysen innan. Att vi vet att nu idag kanske det kan uppstå aggression eller 
irritation på det här mötet så att vi har bland annat dubbelbemanning” IP4 - Chef 

IP4 tar upp i citatet att de har tydliga rutiner för verbalt våld på deras arbetsplats. Han nämner 
vidare att de innan mötet brukar göra en kort riskbedömning av klienten och av hur mötet kan 
tänkas utveckla sig, för att kunna förbereda sig ifall det skulle uppstå verbalt våld. Här är ett 
tydligt exempel där konstruktionsprocessen är av stor nytta, då individer med våldsam 
bakgrund, eller känsliga ärenden tidigt identifieras och kategoriseras, vilket möjliggör för 
handläggare att planera och förbereda sig inför mötet. I detta fall nämner IP4 att de ibland 
kallar in extra bemanning om de identifierar att ärendet kan leda till en hotfull stämning 
(Johansson, 1992).  
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5.5.2 Professionellt stöd  
Samtliga sex deltagare beskriver att det finns någon form av professionellt stöd på deras 
arbetsplats och att de känner en trygghet i att det finns någonstans att vända sig till vid verbalt 
våld i samband med klientmöten. IP4 redogör de olika strategierna som finns på hans 
arbetsplats.  

”Ja, för det första när det uppstår verbalt våld här på arbetsplatsen så hanterar 
man det genom att diskutera det med en kollega exempelvis eller en chef. Att man 
ventilerar liksom om händelsen och sen har vi ju även ifall det är väldigt allvarligt 
möjlighet att ringa till krisstöd, professionella samtalsstöd, psykologer och 
terapeuter” IP4 - Chef 

Från citatet förstås att det finns olika steg för hur det verbala våldet hanteras. IP4 menar att det 
första steget är att tala ut med en kollega eller en nära chef. Om det skulle uppstå allvarligare 
fall av verbalt våld menar han att det finns möjlighet att ringa krisstöd, professionella 
samtalsstöd, psykologer och terapeuter.  

IP6 säger att de alltid har en jourtelefon som finns tillgänglig dygnet runt som handläggare 
kan använda sig utav vid behov. Hon nämner även att det verbala våldet rapporteras till en sin 
chef. Om ansvarig chef är frånvarande vänder sig handläggare till närmsta chef på 
arbetsplatsen. När verbalt våld inträffar så redogör IP6 att en incidentrapport görs på plats. 
Vidare uppger hon att om det är allvarligt så kan de ta ledigt. Detta tydliggör myndigheternas 
roll och stöd gentemot sina anställda. Handläggare utgör ofta den största riskgruppen att 
utsättas för verbalt våld eftersom de ständigt är i direktkontakt med klienterna (Johansson, 
1992).  

5.5.3  Säkerhet  
På frågan om hur säkerheten ser ut på arbetsplatsen beskrev fyra av deltagarna att de känner 
sig trygga i den miljö de arbetar i och med den säkerhet som finns. Deltagarna beskriver 
vidare att det vid flertalet tillfällen uppstått våldsamma konflikter på arbetsplatsen där klienter 
betett sig hotfullt och skrämmande. Vid ett tillfälle säger IP5 blev han tvungen att hålla sig 
bakom receptionens glasfönster för att inte konfronteras av klienten raseriutbrott. Han 
beskriver att receptionen är inglasad och avser att skydda personalen vid hotfulla situationer. 
Vidare nämner IP5 att de alltid har tillgång till larm som går direkt till väktare. Även IP3 tar 
upp att de har tillgång till larm om situationen skulle kräva det.  

”Vi har personlarm om det skulle bli fysiskt eller liksom att man känner att 
hotbilden är så pass aggressiv, trycker larmet. Alla handläggare och chefer 
har ju ett larm. Det finns larm på mötesrummen som man kan använda sig 
utav. Det här larmet vi har är så fort man trycker på det så börjar spela in 
samtalet och någon lyssnar tyst för att göra en bedömning om hur snabbt man 
behöver skicka hit någon (…) det är också GPS som kan avgöra exakt var man 
är så man behöver inte säga någonting. Det är ganska bra säkerhetshjälp och 
det här ska man ha på sig till alla möten” IP3 - Handläggare 

I citatet förklarar IP3 de säkerhetsstrategier som de har till hands på arbetsplatsen när våld och 
hotfull situation uppstår. Han nämner att alla handläggare alltid har ett personligt larm på sig 
till varje möte. Larmet är ett verktyg för att uppmärksamma polis och väktare på det som sker 
på arbetsplatsen. Detta möjliggör för väktare och polis att snabbt kunna ta sig till platsen och 
hantera situationen. Larmet spelar även in samtalet vilket gör att omgivningen kan få en 
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förståelse för vad som sker utan att personen som larmar behöver säga något. Dessa strategier 
som citatet tar upp är bra exempel på de verktyg som myndigheter erbjuder sina handläggare 
för att skydda dem och skapa en trygg arbetsmiljö (Johansson, 1992).  

5.5.4 Utbildning i samtalsmetodik 
En del i förebyggandet av det verbala våldet är kontinuerlig utbildning i samtalsmetodik och 
pedagogik för att förutse och minimera risken för att klienter använder sig av verbalt våld. Tre 
av deltagarna medger att utbildningen har spelat en kritisk roll i dels det förebyggande arbetet 
i att förhindra att klientmötet leder till verbalt våld och dels i hanteringen av det verbala våldet 
när det inträffar. IP3 beskriver hur han upplever att utbildningen har påverkat hans arbete.  

”Vi jobbar väldigt mycket med motiverande samtal (MI), mycket med att 
bekräfta den enskilde…”(…)”Vi jobbar väldigt mycket med sådana verktyg när 
det är laddade möten…”(…)”MI tycker jag har varit ett väldigt bra verktyg för 
att hantera sådana möten” IP3 - Handläggare 

IP3 tar i detta exempel specifikt upp arbetsverktyget MI som han anser är ett bra verktyg för 
att hantera möten där det uppstår verbalt våld. Verktyget MI fokuserar mycket på bekräftelse 
av klienten och hans/hennes åsikter. Utbildning i samtalsmetodik kan vara ett sätt för 
myndigheter att upprätthålla klientrelationen och samtidigt skydda handläggare från att hamna 
i hotfulla situationer (Johansson, 1992). Utbildning är en del av myndigheters arbete i att 
förebygga att verbalt våld sker på arbetsplats.  

Även IP4 nämner MI samtal och understryker vikten av att lära sig om samtalsmetoder och 
vilka resultat det kan ge. Genom att förbereda sig inför mötet och presentera beslut på ett 
värdefullt sätt tror han att det verbala våldet i många fall kan förebyggas.  

5.6 Sammanfattning av resultat 
Resultatet från intervjuerna ger intryck av att det verbala våldet i samband med klientmöten 
förekommer i så stor utsträckning att det i viss mån normaliserats - uppfattas av dem som en 
ofrånkomlig del av arbetet. Samtliga deltagare vittnar om händelser där verbalt våld uppstått 
och beskriver vidare att de känner till många andra incidenter då kollegor utsatts.  Begrepp så 
som ”dum i huvet”, ”inkompetent”, ”fattar ingenting” och ”dålig” är enligt deltagarna 
återkommande ord som missnöjda klienter använt sig utav.  

Vidare beskriver deltagarna att deras erfarenhet har haft en betydelse i vilken inverkan det 
verbala våldet har haft på det fortsatta arbetet och den privata rollen utanför arbetet. Hos tre 
av deltagarna har det verbala våldet lett till en känsla av otrygghet. Fyra av de tillfrågade 
medger att det verbala våldet har haft en negativ inverkan hos dem. Andra har lärt sig hantera 
det och accepterat det som en del av arbetet. Det förekommer även att handläggarna utrycker 
empati och förståelse för sina klienters beteende och upprördhet på grund av klienternas 
utsatta situation. Den ojämna maktrelation som finns mellan myndighet och klient talar Alfred 
Schultz om i sin teori om klientrelationen (Johansson, 1992).  

Hos samtliga intervjudeltagare finns en klar och tydlig förståelse för deras roll som 
myndighetsrepresentant och de riktlinjer och regler som de förväntas upprätthålla. Fyra av 
deltagarna beskriver att de ständigt påminner sig själva om att de representerar en myndighet 
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och inte kan agera utifrån egna känslor, trots att de utsätts för verbalt våld. Av den 
anledningen strävar de efter att agera professionellt och i enlighet med myndighetens krav. 
Det kan emellertid vara svårt att inte låta sina känslor ta över vid sådana situationer. Fyra av 
deltagarna nämner att det ibland är svårt att upprätthålla sin handläggarroll i samband med 
verbalt våld. Vid ett tillfälle beskriver IP1 att hon varit nära att lämna sin roll och agera ifrån 
sina personliga känslor då hon bemötts med verbalt våld, men att hon stoppat sig själv och 
påmint sig om att hon representerar sin arbetsplats och förväntas uppträda i enlighet med dess 
riktlinjer.  

Goffmans (2009) teori om bakre och främre regionen kan användas för att tolka vissa av 
deltagarnas svårigheter i att hålla isär den privata rollen från handläggarrollen när verbalt våld 
inträffar. Förutom otrygghet utanför jobbet menar deltagarna att det verbala våldet kan lämna 
spår i form av återkommande tankar och oro inför klientmöten. Den främre regionen 
inskränker på den bakre regionen vilket leder till att deltagarna inte kan slappna av och 
återhämta sig efter arbetet. Deltagarna upplever emellertid att balanseringen av de två rollerna 
förbättras med tiden.  

För att kunna hantera det verbala våldet som uppstår vid klientmöten beskriver deltagarna att 
de använder sig av olika strategier och metoder för att förebygga men också för att besvara 
det verbala våldet när det uppstår. Beroende på klientens upprördhet besvarar handläggarna 
det verbala våldet i följande steg: 

- Lågaffektivt bemötande 
- Motstånd 
- Exit (avslut) 

Fyra av deltagarna uppger att de använder sig utav Lågaffektivt bemötande för att förebygga 
och motverka att verbalt våld uppstår i samband med klientmöten. Deltagarna identifierar 
emellertid att det finns en gräns för vad som går att acceptera av klienten. De menar att det 
inte får gå för långt utan att man någonstans måste sätta ner foten och göra motstånd och på 
ett tydligt sätt förklara för klienten att deras beteende inte är acceptabelt. Om handläggarna 
upplever att klienterna fortfarande inte har för avsikt att lugna ner sig och de börjar bete sig 
hotfullt, så avslutar deltagarna oftast mötet helt och hållet och hänvisar klienterna till att söka 
en ny tid. 

Förutom de strategier som handläggarna använder sig utav, uppger samtliga deltagare att det 
verbala våldet från klienter hanteras på ett bra och förebyggande sätt på arbetsplatsen och att 
det finns professionellt stöd när verbalt våld inträffar som handläggarna kan utnyttja. Vidare 
nämner deltagarna att det även hjälper att tala ut med kollegor som upplevt liknande 
situationer, för att få tröst, gemenskap, stöd och utbyte av erfarenheter. Tre av deltagarna 
nämner att utbildning har spelat en kritisk roll i dels det förebyggande arbetet i att förhindra 
att klientmötet leder till verbalt våld och dels i hanteringen av det verbala våldet när det 
inträffar. På frågan om hur säkerheten ser ut på arbetsplatsen beskriver fyra av deltagarna att 
de känner sig trygga i den miljö de arbetar i och med den säkerhet som finns. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultatets betydelse i relation till studiens syfte och frågeställningar 
samt till den teoretiska och begreppsliga referensramen. Vidare berörs studiens tidigare 
forskning för att bedöma huruvida resultatet stärker den befintliga forskningen eller indikerar 
på alternativa slutsatser. I diskussionsavsnittet ingår även en reflektion om den valda metoden 
och dess lämplighet. Diskussionen avslutas med en självkritisk genomgång av studien i sin 
helhet samt förslag till framtida forskning.  

6.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien har varit att undersöka det verbala våldets inverkan på handläggare vid 
klientmöten inom den offentliga sektorn och hur det verbala våldet hanteras på individ- och 
organisationsnivå. Studien har avgränsats till handläggare som dagligen har klientkontakt och 
som utgör en risk för att utsättas för verbalt våld. För att besvara syftet har följande fyra 
frågeställningar använts: 

- Hur upplever handläggare det verbala våldet som förekommer vid klientmöten? 
- Hur balanserar handläggare sin yrkesroll och sin privata roll vid verbalt våld? 
- Vilka strategier använder sig handläggare av för att hantera det verbala våldet? 
- Hur upplever handläggare att förekomsten av verbalt våld vid klientmöten hanteras på arbetsplatsen? 

Studiens syfte och frågeställning har besvarats av resultatet som redovisar det verbala våldets 
förekomst bland handläggare i samband med klientmöten samt hur det verbala våldet 
hanteras. Frågeställningen om hur handläggare upplever det verbala våldet som förekommer 
vid klientmöten visar resultatet att samtliga deltagare upplever att förekomsten av verbalt våld 
är stor och att de känner sig utsatta, samtidigt som utsattheten delvis accepteras som en del av 
arbetet – kommit att normaliseras av informanterna. Den andra frågeställningen som berör 
balanseringen av yrkesrollen och den privata rollen vid verbalt våld besvaras genom att 
deltagarna beskriver att det finns en god förståelse för den myndighetsroll som de 
representerar och de krav och riktlinjer som handläggarna förväntas att upprätthålla. På den 
tredje frågeställningen som behandlar de strategier som handläggare använder sig av för att 
hantera verbalt våld visar resultatet att deltagarna vanligtvis använder sig av olika strategier 
och verktyg för att hantera och förebygga det verbala våldet. Sista frågeställningen om hur 
handläggare upplever att det verbala våldet hanteras på arbetsplatsen framgår att det finns 
bra rutiner och strategier på deltagarnas arbetsplatser för hanteringen och förebyggandet av 
det verbala våldet.  

6.2 Tidigare forskning 
Resultatet från studien är i enlighet med tidigare forskning och verkar bekräfta att det verbala 
våldet är vanligt förekommande bland handläggare i samband med klientmöten, även om min 
kvalitativa studie inte har några anspråk på att kartlägga omfattning av våldet. Resultatet tycks 
bekräfta den tidigare forskningen att yrken där den externa kontakten med kunder, klienter 
eller andra människor i behov är stor, normalt innebär en högre risk för att utsättas för olika 
typer av våld (Jerre, 2009). Arbetsmiljöverket identifierar vidare ensamarbeten, arbeten i nära 
kontakt med allmänheten samt arbeten med människor i behov av hjälp ofta förknippas med 
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en ökad risk för våld. Handläggare faller ofta in bland dessa beskrivningar varför framförallt 
det verbala våldet förekommer i stor utsträckning. Deltagarnas uttalanden målar upp en i vissa 
fall påfrestande och utmanande miljö där de trots påhoppen måste upprätthålla sin roll och 
besvara det verbala våldet på bästa sätt.  

Orsakerna till det verbala våldet menar Jerre (2009), förutom den nära kontakten med 
allmänheten, beror på myndigheters dominerande övertag och maktutövning på individer. Då 
handläggare representerar myndigheten och ansvarar för beslutstagandet hamnar de i 
frontlinjen av klienternas motreaktioner. Resultatet bekräftar denna verklighet och redogör att 
det finns en viss förståelse bland deltagarna för deras klienters ilska och upprördhet och att 
det egentligen inte är personligt. Flera av deltagarna medger att de förstår att frustrationen 
från klienterna egentligen är riktad mot myndigheten snarare än mot handläggarna, en 
medvetenhet som underlättar hanteringen av det verbala våldet.  

Resultatet visar även att det finns en viss normalisering och förminskning bland handläggarna 
av det verbala våldet som inträffar, vilket är i linje med Magnavita & Heponiemi (2012). De 
flesta av deltagarna upplever att det verbala våldet efter en tid blir som en del av arbetet och 
att de utvecklar en empati för klienterna på grund av deras beroendeställning till myndigheten. 
Detta skonar emellertid inte offren från att känna obehag, otrygghet, stress med mera enligt 
Magnavita & Heponiemi (2012), vilket även framgår av deltagarnas intervjusvar. Trots att de 
många gånger upplever det verbala våldet som en del av arbetet, får det i vissa fall ändå 
konsekvenser i form av oro, otrygghet och stress inför det fortsatta arbetet. Newhill (1995) 
beskriver detta när han nämner att sociala arbetare som fallit offer för våld upplever en känsla 
av overklighet och en växande rädsla med insikten av vilka risker som arbetet medför och att 
det kan gå så långt att man överväger att lämna arbetet. I ett fall redogör en av deltagarna att 
hon på grund av det verbala våldet hon utsattes för kände sig tvungen att lämna arbetet.  

Enligt Fitzergald (1993) är sexuella trakasserier en vanlig med underskattad form av våld som 
förekommer i arbetslivet. Trots att sexuella trakasserier omfattar både män och kvinnor så 
menar han att det främst är kvinnor som utgör offren. Studiens resultat styrker detta och visar 
att de bådakvinnliga deltagarna har utsatts för sexuella trakasserier vid klientmöten, men inte 
de manliga.  

Denna studie fyller en kunskapslucka som tidigare forskning inte berört i större omfattning, 
gällande de strategier som handläggare använder sig av för att förebygga och hantera det 
verbala våldet. Deltagarna uppger att de använder sig av en stegvis upptrappande 
samtalsmetod som börjar med att tala med klienten på ett lugnt sätt och slutar med att mötet 
avslutas då situationen inte längre kan hanteras.  

6.3 Teoretisk och begreppslig referensram  
Den teoretiska och begreppsliga referensramen har använts för att förstå och utveckla studiens 
resultat. Teorin om gräsrotbyråkrater har använts för att beskrivas handläggares utsatta 
position och roll hos myndigheter. Enligt teorin om gräsrotsbyråkrater utgör handläggare den 
vanligaste formen av gräsrotsbyråkrat eftersom de jobbar längst ned inom 
myndighetsorganisationens hierarki och är de som främst är i kontakt med klienterna och 
representerar myndigheten. Eftersom handläggare arbetar inom offentliga organisationer så är 
deras arbetsmiljö inte en sluten sådan utan öppen för allmänheten, varför handläggare utgör 
en stor risk för att utsättas för verbalt våld. Vidare kännetecknas gräsrotbyråkraten av en 
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handlingsfrihet att fatta beslut som direkt påverkar individers liv, vilket i stor utsträckning 
omfattar handläggare i offentliga organisationer. Resultatet visar att det verbala våld som 
uppstod vid klientmöten oftast var en reaktion på ett beslut som handläggaren hade tagit 
(Johansson, 1992). 

Resultatet från studien har analyserats med hjälp av teorin om klientrelationer som skiljer sig 
från andra typ av relationer som styrs ömsesidigt. Klientrelationen kännetecknas av en ojämn 
maktbalans till myndigheternas fördel vilket placeras klienterna i en beroendeposition. Vidare 
talar teorin om relationens två ansikten, dels mellan två individer och dels mellan klient och 
myndighet. Detta är tydligt när deltagarna talar om att de har viss förståelse för klienterna 
eftersom de ser dem som medmänniskor snarare än endast namn i systemet. Denna ojämna 
maktbalans mellan klient och myndighet kan leda till en känsla av orättvisa hos klienter vilket 
senare kan utryckas sig i verbalt våld. Handläggarna har således en viktig roll att spela rollen 
som mellanhand mellan sin klient och sin myndighet och översätta klientens behov och 
myndighetens krav och riktlinjer. Resultatet visar att detta är någonting som samtliga 
deltagare har en god förståelse kring och en respekt för, då de ständigt påminner sig själva om 
att de utgör representant för myndigheten (Johansson, 1992).  

Med hjälp av Goffmans (2009) teori om främre och bakre region har deltagarnas 
upprätthållande och balansering av roller studerats. Resultatet redovisar att deltagarna har en 
god förmåga att upprätthålla sin myndighetsroll och går sällan ifrån sin yrkesroll under 
arbetet. Emellertid uppger en del av deltagarna att det är svårare att upprätthålla sin 
professionella roll när de utsätts för verbalt våld. Vidare talar deltagarna om hur det verbala 
våldet påverkar deras bakre region utanför arbetet. Trots att de flesta har en god förmåga att 
särskilja sitt arbete från sitt privatliv så upplever några deltagare att det verbala våldet har haft 
en negativ inverkan på dem utanför arbetet, vilket har visat sig i form av otrygghet, oro inför 
arbetet och rädsla att klienter ska leta upp dem. Deltagarna vittnar även om ett obehag att 
träffa på klienter utanför arbetet vilket rubbar individens bakre region, eftersom Goffman 
(2009) beskriver den bakre regionen som en viloplats för återhämtning och avslappning. När 
deltagarna upplever att de utanför arbetet inte får möjlighet att slappna av minskar avståndet 
mellan den främre och den bakre regionen vilket leder till att individen ständigt känner en 
förväntning att prestera och agera professionellt. Detta nämner en av deltagarna när han 
träffar på klienter i sin privata roll. Han tvingas då byta roll vilket är påfrestande.  

Från resultatet framgår att det finns tydliga strategier på såväl individnivå som 
organisationsnivå för hur hanteringen och förebyggandet av verbalt våld ska gå till. 
Majoriteten av deltagarna medger att det finns bestämda strategier och rutiner på arbetsplatsen 
som handläggare kan utnyttja. Utöver det uppger deltagarna att det verbala våldet hanteras på 
ett bra och förebyggande sätt på arbetsplatsen och att det finns professionellt stöd när verbalt 
våld inträffar. Deltagarna nämner även att utbildning har spelat en avgörande roll i dels det 
förebyggande arbetet i att förhindra att klientmötet leder till verbalt våld och dels i 
hanteringen av det verbala våldet när det inträffar (Bruno, 2012). 

De fem härskarteknikerna (Ås, 1982) har studerats i relation till resultatet och det framgår att 
en av de fem härskarteknikerna uppmärksammats från deltagarnas svar. De kvinnliga 
deltagarna återberättar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av klienter i form av 
förlöjligande och förnedrande ord.  
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6.4 Metodologisk reflektion och självkritik 
Då studien avser att undersöka handläggares personliga upplevelser av verbalt våld i samband 
med klientmöten anses den valda forskningsmetoden som en lämplig sådan. Den kvalitativa 
intervjustudien tillåter noggrann utvärdering och djupstudie av det verbala våldets förekomst 
bland handläggare och vilka strategier samt rutiner som finns för att hantera det (Kvale, 
1997:70). Studien ger deltagarna en rättvis chans att tala öppet och fritt om deras upplevelser 
och hur det har påverkat dem vilket möjliggjort att det verbala våldet kunnat problematiseras 
och analyserat på djupet. En nackdel med kvalitativ intervjustudie är emellertid svårigheten 
att generalisera resultatet och implementera dem i andra sammanhang. Detta eftersom 
resultaten är personliga och speglar deltagarnas upplevelser och situationer (Bryman, 
2011:369). 

Av de sex intervjuer som ingår i studien utfördes två via telefon medan övriga intervjuer 
utfördes via direkt kontakt. Bryman (2011) beskriver att längre intervjuer som sker över 
telefon ofta inte rekommenderas eftersom det kan medföra vissa svårigheter så som bland 
annat tekniska problem med inspelning (Bryman 2011:433). Dessutom förhindrar 
telefonintervju möjligheten att studera deltagarnas kroppsspråk och icke verbala antydningar 
(ibid, 2011:433). Trost (2010) nämner att det finns vissa svårigheter som förknippas med 
telefonintervju varför längre och mer djupgående intervjuer helst bör ske ansikte mot ansikte 
(Trost, 2010:42). Jag har i denna studie strävat efter att undvika telefonintervjuer men på 
grund av omständigheter fanns inget annat alternativ än att fullfölja och tillåta två 
telefonintervjuer. Jag kan hålla med både Bryman (2011) och Trost (2010) i att 
telefonintervjuer upplevdes något svårare än intervjuerna där jag fick möjlighet att träffa 
deltagarna.  

Valet av plats för intervjuerna har valts med hänsyn till deltagarnas önskemål och för att få 
dem att slappna av och bli bekväma med ämnet. Två av intervjuerna har ägt rum på café, 
vilket enligt Trost (2010:65) kan ses som något riskabelt då han menar att café-miljöer kan 
vara högljudda och störande vilket hämmar intervjudialogen. Intervjuerna har emellertid 
utförts på två olika caféer med avskilda ytor vilket har möjliggjort att det inte funnits några 
märkbara störande moment. Jag upplever i kontrast till Trost (2010) att caféer är en bra miljö 
att utföra intervjuer på (med undantag från om ljudnivån är för störande) eftersom det skapar 
en avslappnande miljö för deltagaren.   

Vidare har jag inte kunnat påverka och styra urvalet mer än att avgränsa studiens deltagare till 
handläggare som varit med om verbalt våld i samband med klientmöten. Däremot har jag 
försökt få en spridning mellan könen så att resultatet speglar både kvinnliga och manliga 
upplevelser av det verbala våldet.  

6.5 Framtida forskning 
Den framtida forskningen bör fokusera på de långvariga konsekvenserna av det verbala våldet 
och vilka förluster det leder till i samhället. Vidare finns en kunskapslucka i jämförelsen 
mellan hur kvinnor och män upplever och hanterar det verbala våldet samt om det finns någon 
skillnad i vilka strategier de använder.  
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8 BILAGA 1 

Intervjuguide 

Uppvärmande frågor 

- Vilken utbildningsbakgrund har du? 
- Hur länge har du arbetat som handläggare? 
- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Våld vid klientmöten 

- Har du någonsin blivit utsatt för verbalt våld vid klientmöten från klientens sida? 
- Beskriv ett eller flera klientmöten där det har förekommit verbalt våld från klientens 

sida.  
- Känner du till andra som har blivit utsatta för verbalt våld vid klientmöten? 

Klientrelaterade våldets effekt 

- Hur har klient relaterat våld som uppstått vid klientmöten påverkat ditt fortsatta 
uppdrag? 

- Hur har det påverkat din yrkesroll som handläggare? 
- Hur har det påverkar din privata roll? 

Roller 

- Hur balanserar du din yrkesroll och din privata roll vid klientmöten där det uppstår 
våld från klientens sida? 

- Har du någonsin gått ifrån din yrkesroll och agerat utifrån din privata roll? 
- Beskriv en sådan situation. 
- Har du någonsin känt att din privata roll har hotats utanför jobbet? 

Hanteringen av våld från klienter 

- Vilka strategier använder du för att hantera det verbala våldet som förekommer vid 
klientmöten? 

- Hur upplever du att verbalt våld som förekommit vid klientmöten hanteras på 
arbetsplatsen? 

- Finns det strategier för hur våldet ska hanteras? 
- Finns det professionellt stöd som handläggaren kan erbjudas? 
- Har ni interna rutiner på arbetsplatsen som används när våld och hot inträffar vid 

klientmöten? 

 

Tack för din medverkan! 


