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Sammanfattning 

 

Titel: Du lär dig kanske att hantera det efter ett tag.  

En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter kring klientrelaterat hot och våld.  

Författare: Maria Bengtsson och Petra Eriksson 

 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom 

familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på 

arbetsplatsen och även till det förebyggande arbete som bedrivs för att undgå att hotfulla 

situationer uppstår. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod i form av fem 

intervjuer. I intervjuerna sökte vi svar på frågeställningen: Vilka kunskaper om åtgärder har 

socialsekreterarna fått, om hur de ska agera utifall hot och våld uppstår i möten med klienter 

på arbetsplatsen? Vilka strategier använder socialsekreterarna sig av för att inte hotfulla och 

våldsamma situationer ska uppstå i möten med klienter? Det insamlande materialet har 

bearbetats genom inspiration utifrån en hermeneutisk ansats och analyserats utifrån KASAM-

teorin och de teoretiska begreppen mentalisering, organisationskultur samt coping. Studiens 

resultat visar att det förekommer få hotfulla situationer inom familjeavdelningens 

utredningsenhet. Det kan istället handla om kränkningar via telefon och mejl. Det 

framkommer att socialsekreterarna har en medvetenhet genom att de förbereder sig inför 

möten med klienter för att försöka sätta sig in i hur klienten kommer att uppleva mötet. 

Samtliga betonar vikten av att bemöta klienten med respekt. Resultatet visar även att 

intervjupersonerna anser att det finns ett bra stöd hos kollegor och chefer. Dock saknar de en 

bredare utbildning kring hur de ska agera om hot eller om en våldsam situation uppstår. 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att ålder och arbetslivserfarenhet kan vara av 

betydelse för hur man upplever om man är med om otillåten påverkan. Det framkommer av 

intervjupersonerna att arbetslivserfarenhet är något som påverkar vilka försiktighetsåtgärder 

de tar i sitt privatliv, för att privatlivet inte ska påverkas av ens yrkesval. Just erfarenheten kan 

påverka att de upplever vissa situationer som mindre hotfulla. Även socialsekreterarnas ökade 

kunskaper påverkar hur de agerar i situationer som präglas av hot och våld. De får en viss 

acceptans för vilken situation klienten befinner sig i.   

 

 

 

Nyckelord: klientrelaterat våld, socialsekreterare, socialt arbete, hot och våld. 

  



 
 

Abstract 

 

Title:You might learn how to deal with it after a while. 

A qualitative study of how social workers experience client related threats and violence.  

Authors: Maria Bengtsson och Petra Eriksson  

 

The aim of this study was to examine how social work professionals in child protection relate 

to situations of client related threats and violence, in the workplace, and also how they reason 

about the preventive work, in order to avoid threatening situations. In order to achieve the 

purpose, we used a qualitative approach, consisting of five individual interviews. In our semi-

structured interviews we looked for answers to the following questions: What knowledges 

about work-related measures did the social work professionals receive, on how to act when 

threats and violence arise in meetings with clients in the workplace? What strategies do the 

social work professionals use to avoid threatening or violent situations that can arise in 

meetings with their clients? We have, throughout our research process, been inspired by the 

hermeneutic method. The analysis was based upon Antonovskys KASAM (sense of 

coherence)-theory and theoretical concepts of mentalization, organizational culture and 

coping. The results show that only a few threatening situations occurred in the physical 

workplace of the five social work professionals. More common were threats expressed by 

phone and email. It appears that social workers have an awareness, preparing for meetings 

with clients to try to understand how the client will experience the meeting. All stresses the 

importance of responding to client with respect. The results also show that the interviewees 

believe that they receive good social support from colleagues and managers; they do, 

however, lack a broader perspective of education on how to act during threatening or violent 

situations. Majority of the interviewees felt that age and professional experience can be of 

importance in the interpretation of the situation. It is found by the interviewees that the work 

experience is something that affects what precautions they take in their private life, to private 

life should not be affected by one's choice of profession. They meant that these factors can 

affect the experience of threats and violence and how one interprets situations of violence and 

threats. The interviewees mentioned that they feel more confident in how to act when they 

need to diffuse a violent situation. They also meant that, as social work professionals working 

in child protection, you get a certain acceptance of the different kinds of situations your 

clients live through, the older you get. 

 

Keywords: client violence, social worker, social work, treats and violence. 
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1 Inledning 

“Socialarbetaren hotades - nu lever hon med skyddad identitet.”. Så inleds en artikel i Dagens 

Nyheter. Den handlar om en socialsekreterare som arbetade inom den sociala barnavården, 

där en familj, som varit aktiv hos socialtjänsten, inte bara satt eld på socialtjänstens kontor 

utan även på socialsekreterarens bil. Dessa skadegörelser, som var kopplade till den hotfulla 

situationen med familjen, riktades både mot myndigheten och mot socialsekretaren, som en 

enskild individ men som var yrkesverksam inom socialtjänsten. Attentaten pågick under en 

längre period under 2015, på grund av ett negativt beslut avseende tvångsomhändertagande av 

familjens son. Idag lever socialsekreteraren tillsammans med sina barn under en skyddad 

identitet på en annan ort, eftersom rädslan finns att det kan inträffa igen. Socialsekreteraren 

uppger att hon inte fick stöd av organisationen. I artikeln framgår det att verksamhetschefen 

uttryckt att han, i egenskap av arbetsgivare, inte hade någon laglig skyldighet att hjälpa till. 

Det beskrivs även i artikeln att det fanns rutiner i händelse av hot och våld på arbetsplatsen, 

men socialförvaltningens krisledning hade vid det tillfället inga utprövade rutiner och många 

medarbetare hade ingen kännedom om rutinerna. Socialsekreteraren valde att säga upp sig när 

situationen blev ohållbar (Wierup 2016). Efter att ha uppmärksammat nyhetsrapporteringen, 

om denna händelse i massmedia, väcktes våra funderingar kring var gränsen går för vad man 

som socialsekreterare ska behöva utstå i sin myndighetsutövande funktion, på en arbetsplats? 

Var fjärde socialsekreterare har utsatts för hot och våld på grund av sitt arbete menar Josefine 

Johansson, på Akademikerförbundet SSR. Det är en anledning till varför socialsekreterare 

byter jobb, blir sjukskrivna och även har svårt att komma tillbaka till samma arbetsplats (TT 

Nyhetsbyrån 2016) 
1
. En studie, från SSR, visar att 26 procent av 31 000 socialsekreterare har 

utsatts för hot eller våld under de senaste två åren. I samma undersökning framkommer att det 

är hög personalomsättning i socialtjänsten. Därför är det viktigt att alla på arbetsplatsen 

känner till säkerhetsrutinerna. Rapporten pekar även på att det har blivit svårare att arbeta 

förebyggande med anledning av den höga personalomsättningen. Det leder i sin tur till att de 

individer som har behov av socialtjänsten hamnar i en ännu mer utsatt situation, då klienterna 

ofta får byta handläggare (Akademikerförbundet SSR, 2016). Brottsförebyggandet rådet 

(BRÅ) genomförde 2015 en undersökning om omfattningen och mönstren av hot och våld i 

yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samhället (BRÅ 2015). Enligt rapportens 

statistik anses förekomsten av hot och våld mot socialsekreterare vara hög om man jämför 

med andelen av den arbetande befolkningen som helhet. Det beskrivs även i rapporten att få 

svenska arbetsplatsstudier har genomförts om hur hot och våld som riktar sig mot enskilda 

socialsekreterare, i deras dagliga myndighetsutövande arbete, ser ut och tar sig uttryck. 

Brottsförebyggande rådet (2009) påtalar i sin handbok att tjänstemän inte ska utsättas för hot 

och våld, men i realiteten finns ofta en diskrepans mellan ”ska inte hända” och ”händer.” Den 

verklighet, som tjänstemän möter, ser annorlunda ut. Många tjänstemän kommer någon gång i 

kontakt med det som man i handboken kallar ”otillåten påverkan.” Det är trakasserier, hot, 

våld och korruption, vilket i sin tur kan påverka myndighetsutövningen. Otillåten påverkan är 

                                                 
1
 Novus har genomfört en studie åt Akademikerförbundet SSR. 
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inte heller bara ett arbetsmiljöproblem utan det påverkar även myndighetens funktion, vilket i 

förlängningen är en demokratifråga i vårt samhälle (BRÅ 2009). 

 

1.1 Problemformulering 

I Sverige arbetar drygt 36 000 socialsekreterare inom olika sociala verksamhetsområden. 

Arbetsmiljöverket konstaterar att socialsekreterare är en utsatt arbetsgrupp som utsättas för 

hot och våld, vilket i sin tur är en av de vanligaste orsakerna till anmäld arbetsplatsolycka 

(Arbetsmiljöverket 2016). Hot och våld inom socialt arbete är ett svårt ämne, dels på grund av 

ett mörkertal där man inte vet exakt hur många som utsätts, dels eftersom det är svårt att 

definiera vad som är hot och våld då alla individer upplever händelser på olika sätt. Ett ökat 

antal klienter och ökade personalomsättningar leder till att fler potentiella konflikter skapas 

(Akademikerförbundet SSR 2011). Larsson och Lindgren (2012) menar att hot och våld är 

relativt ovanligt inom svensk socialtjänst, något som de flesta socialsekreterare inte har någon 

erfarenhet av, men när det väl händer kan det bli allvarligt och skapa ohälsa bland de som blir 

utsatta. Inom socialt arbete visar internationell forskning att klientrelaterat hot och våld är en 

vanlig företeelse då socialsekreterare möter människor med olika problem. Det behöver därför 

finnas rutiner och utbildning på arbetsplatsen som alla känner till (Spencer & Munch 2003). 

 

Vår uppfattning är att socialt arbete handlar om att hjälpa utsatta människor och familjer till 

en förändring i positiv riktning och förbättring. Det gör att arbetet enligt vår uppfattning kan 

bli både svårt, hotfullt och allvarligt. Emellanåt föreligger en diskrepans mellan vad 

socialsekreterare och klienter anser är en bra förändring. Detta vet vi utifrån våra egna 

arbetserfarenheter. Uppsatsens utgångspunkt är socialsekreterarnas egna erfarenheter av 

klientrelaterat hot eller av våldsamma situationer. Vi anser att ämnet är viktigt att belysa 

utifrån vårt val av yrke, eftersom ingen ska behöva acceptera hot eller våld på sin arbetsplats. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte var att, utifrån en hermeneutisk ansats, undersöka hur socialsekreterare inom 

familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer som präglas av hot och våld 

på arbetsplatsen och även till det förebyggande arbetet som bedrivs för att undgå att hotfulla 

situationer uppstår. För att uppnå syftet ska följande frågeställning besvaras: 

 Vilka kunskaper om åtgärder har socialsekreterarna fått, när det gäller hur de ska agera 

om hot och våld uppstår i möten med klienter på arbetsplatsen? 

 

 Vilka strategier använder socialsekreterarna sig av för att inte hotfulla och våldsamma 

situationer ska uppstå i möten med klienter? 
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1.3 Avgränsning 

Med hänsyn till den tid och de resurser vi haft till vårt förfogande har vi valt att avgränsa 

studien till socialsekreterare som arbetar på utredningsenheten inom familjeavdelningen. Vi 

har även valt att avgränsa vår empiri rent geografiskt till en kommun i Mellansverige. 

 

1.4 Centrala begrepp 

Under detta stycke presenteras de begrepp som är centrala för uppsatsen. Vi avser att visa att 

hot och våld är både breda och mångtydiga begrepp. De kan förstås ur olika perspektiv och 

inleds på olika sätt, men genom begreppet otillåten påverkan konkretiseras och exemplifieras 

hur hot och våld mot tjänstemän tar sig uttryck och är avsett att förstås i föreliggande uppsats. 

 

1.4.1 Hot och våld 

Det finns olika definitioner avseende begreppen hot och våld. I Nationalencyklopedin (2016) 

definieras hot och våld mot tjänsteman som brott mot allmän verksamhet, som innebär att 

någon med våld eller hot förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning. Vidare 

menar Larsson & Lindgren (2012)  i sin bok att hot och våld kan definieras utifrån olika 

perspektiv, ett av dem är ett straffrättsligt perspektiv där man jämför med brottsbalkens 

beskrivning av brott. Det finns även ett arbetsrättsligt perspektiv utifrån arbetsmiljölagen. 

I denna studie används begreppet hot och våld enligt Arbetsmiljöverkets definiering av 

klientrelaterat våld. Arbetsmiljöverkets (2010:4) definition av klientrelaterat våld beskrivs 

som aggressiva handlingar från klienter, patienter eller deras anhöriga. Våldet är då riktat mot 

personal inom vård och omsorg eller personal inom servicebranschen, som socialsekreterare. 

Hotet kan ha avsikten att utnyttja verksamhetens service och förekommer i första hand i 

yrkesgrupper som har direktkontakt med sina klienter. 

 

1.4.2 Otillåten påverkan 

Ett annat begrepp som kommer att vara med i uppsatsen är begreppet otillåten påverkan. 

Begreppet använder sig Brottsförebyggande rådet (2009) av i sin handbok för myndigheter för 

att motverka hot och våld, trakasserier och korruption. Begreppet är en sammansättning för 

trakasserier som bland annat kränkning, ofredande och subtila hot. Hot genom till exempel 

utpressning, direkta eller straffbara påtryckningar som olaga hot. Det kan även vara fysiskt 

våld mot en person genom till exempel misshandel eller skadegörelse mot egendom. Samt 

korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. Vidare skriver BRÅ (2009) att 

otillåten påverkan kan vara en följd av handlingar som inte handlar om en direkt påverkan för 

myndighetspersoner. Det kan handla om självcensur, socialt tryck och selektion. Det kan då 

röra sig om att myndighetspersoner bor och arbetar i en mindre kommun där personen kan 

känna en påverkan bara genom att gå till exempel till mataffären. Detta kan i sin tur leda till 

att man undviker specifika platser. 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning kommer, i kapitel 2, en bakgrund, där riktas framställningen in på 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld. I kapitel 3 görs en genomgång av vad 

tidigare forskning bidrar med för kunskaper, om hot och våld som riktar sig mot  

socialsekreterare. Därefter kommer kapitel 4, som skildrar vår forskningsprocess följt av 

kapitel 5, som presenterar den teori och de begrepp som är relevanta för uppsatsen. I kapitel 6, 

resultat och analys, presenteras våra intervjupersoner. Deras resonemang analyseras med stöd 

av den teori och de begrepp som vi beskrev i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med en 

reflekterande diskussion, i kapitel 7, om vår metod och vårt resultat. Diskussionskapitlet 

avrundas genom förslag på framtida forskning.            
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2 Bakgrund 

Under detta stycke presenteras relevant bakgrund utifrån Arbetsmiljöverket, detta för att 

påvisa att det finns föreskrifter om åtgärder om hot och våld i arbetsmiljön. 

 

2.1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift kan våld variera från trakasserier på telefon eller mejl till 

dödligt våld. Våldet kan vara planerat för att uppnå ett visst mål. I föreskriften framgår att det 

ska finnas särskilda arbetsrutiner då ett arbete kan medföra risk för hot om våld eller våld. I 

texten betonas vikten av att alla på arbetsplatsen ska känna till rutinerna och att de fortlöpande 

ska uppdateras. För att citera; “3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så 

långt som det är möjligt förebyggs” (Arbetsmiljöverket 1993:2). 

Arbetsmiljöverket skriver vidare att det finns anledningar till att många händelser med hot och 

våld aldrig registreras och därför inte syns i statistiken. Detta kan vara ett resultat av att 

människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar omedelbart och kan uppleva en 

omedelbar stressreaktion eller chocktillstånd, medan andra kan uppleva en reaktion flera 

dagar efter händelsen. För vissa människor är enbart kunskapen om att man kan riskera att 

utsättas för hot eller våld en stor psykisk press i arbetet. Arbetsmiljöverket beskriver vidare i 

föreskriften att med välfungerande rutiner, ett bra omhändertagande och genom förebyggande 

åtgärder kan mycket lidande förhindras. I föreskriften betonas vikten av kunskap. För att 

citera; “4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.”(ibid). I 

Arbetsmiljöverkets föreskrift förespråkar de ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet. 

Syftet med utbildningen är att arbetstagaren vet hur denna på bästa sätt ska undvika att hot 

och våld uppstår. Då det erfarenhetsmässigt finns kända risker att arbeta som socialsekreterare 

bör arbetsgivaren meddela om dessa redan vid anställningstillfället. Socialsekreterare arbetar 

med människor i kris och det är därför av största vikt att veta hur man bemöter människor 

som är i kris eller befinner sig i ett upprört känsloläge. En säkerhetsutbildning bör ges till 

samtliga på arbetsplatsen då alla kan komma i kontakt med klienter. Detta bör även gälla för 

vikarier. Säkerhetsutbildningen bör även innefatta administrativ personal, dock kan olika 

arbetsgrupper behöva olika typer av utbildning (Arbetsmiljöverket 1993:2). 

Om en incident av allvarligt hot eller våld uppstått är det viktigt att all personal snarast får 

veta vad som hänt. Detta för att förebygga rykten och oro. Det är av vikt att arbetsgivaren 

erbjuder, både den som personligt blivit utsatt samt berörda kollegor som varit med vid 

händelsen, professionellt stöd för att bearbeta händelsen. Den som blivit utsatt men som fått 

ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta sin upplevelse är samtidigt mycket bättre 

förberedd om liknande händelse skulle uppstå i framtiden (Arbetsmiljöverket 1993:2). 

En paragraf i Arbetsmiljöverkets föreskrift, som är särskilt relevant beträffande 

socialsekreterarnas fysiska arbetsmiljö är; ”  § Arbetsplatser skall placeras, utformas och 

utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.”. Då 

föreskriften ska kunna appliceras på alla platser där en hotbild kan förekomma lämnas här ett 

stort tolkningsutrymme. Mer specifikt för socialtjänsten står det i tillhörande skrift att 
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positionering av larm bör var riktigt utformat, placerat och utprovat. Möbler bör även de vara 

utformade på rätt sätt med tanke på reträttmöjligheter (Arbetsmiljöverket 1993:2). 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning för att ge läsaren en större förståelse för hur hot 

och våld mot socialsekreterare ser ut samt vilket förebyggande arbete som bedrivs. I 

framställningen presenteras internationell forskning eftersom det varit svårt att hitta 

reviewbaserad forskning som enbart inriktar in sig på socialsekreterares erfarenheter och 

resonemang, i svenska kontexter. Vi har valt att sammanfatta den tidigare forskningen genom 

underrubrikerna: arbetsrelaterat våld, utbildning och rutiner samt organisationens 

uppbyggnad. 

 

3.1 Arbetsrelaterat våld 

Arbetsrelaterat våld är svårdefinierbart. Shields och Kiser (2003) har genomfört en studie med 

171 socialsekreterare som kan ha blivit utsatta för olika typer av psykiskt våld och fysisk 

aggression. De menar i sin forskning att det är förhållandevis vanligt med olika företeelser av 

verbala hotsituationer. Socialsekreterare arbetar med olika typer utav människor som i sin tur 

har olika problem. Det kan röra sig om alkohol och droger, vilket forskarna menar kan vara en 

bidragande faktor till att hot och våld kan uppstå mot socialarbetaren. De menar även att de 

människor som socialarbetaren träffar har en hög frustration utifrån sin livssituation, vilket 

kan leda till att de blir utåtagerande (ibid).   

 

I en annan studie, kring arbetsrelaterat våld, har forskarna Sarkisian och Portwood (2003) 

 definierat de tre vanligaste hoten. De anser att hoten kan identifieras utifrån psykiska hot, 

verbala hot och skadegörelse på egendom. Samtidigt menar Sarkisian och Portwood att det ser 

olika ut beroende på vilken fysisk ålder klienterna har. I arbetet med klienter i åldrarna från 13 

till 39 var risken större att utsättas för skadegörelse på egendom och i arbetet med klienter i 

åldrarna från 30 till 39 fanns det en större risk att utsättas för verbala hot. Den personal som 

arbetar inom barnavården var de som hade störst risk att utsättas för psykiska hot. Genom att 

hota socialsekreterare kan klienter få mer makt över sin situation och förstöra maktbalansen i 

utredningsarbetet. Som Sarkisian och Portwood’s forskning visar riskerar socialsekreterare i 

kommunala verksamheter att utsättas för mer hotfulla situationer än i privata sektorer. 

Forskarna menar dessutom att arbetslivserfarenhet har betydelse för hur socialsekreterare 

upplever en hotfull eller våldsam situation. De anser även att man i sin yrkesroll har 

skyldighet att rapportera till chefen efter en hotfull situation, vilket kan vara svårt att veta om 

man har begränsad arbetslivserfarenhet (Sarkisian & Portwood 2003). 

 

Även Dunkel et al. (2000) har samma uppfattning avseende kortare arbetslivserfarenhet i sin 

litteraturstudie. De har utformat tre kategorier kring arbetsrelaterat våld. De beskriver 

rapporterade incidenter, professionell respons samt vikten av utbildning och praktik i socialt 

arbete. I artikeln tas det även upp om hur man som professionell kan anklaga sig själv eller 

sina medarbetare för att man har orsakat en hotfull situation med en klient. De menar att 

situationer kan orsakas på grund av att de professionella saknar utbildning och erfarenhet. De 

menar att i professionellt socialt arbete i USA finns det inte en kultur där våldsamma 

situationer diskuteras. Detta är en bidragande faktor till förnekande, isolering och det leder till 

att den yrkesverksamma kan uppfatta sig som den enda som känner rädsla och skuld. Reeser 
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och Wertkin (2001) menar att för socialarbetare som blir utsatta för hot är risken större för att 

utveckla depression och ångest, vilket påverkar den individuella prestationen i arbetet. De 

betonar vikten av ett säkerhetsarbete i socialt arbete (Reeser & Wertkin 2001).  

 

Horejsi et al. (1994) fann genom sin enkätstudie att hot och våld mot yrkesverksamma i 

socialt arbete är relativt vanligt. Deras studie visar att en av de 166 respondenterna blivit 

skadade under de senaste tolv månaderna av en klient, detta genom ett slag i ansiktet. I 

resultatet visade det sig att 8 procent av respondenterna angav att de varit med om hot eller 

våldssituationer som de lyckats undvika, genom att fly från situationen. Av de socialarbetare 

som deltog i studien var det 97 procent, som en eller flera gånger, under det senaste året, blivit 

utskällda av klienter. Det kunde då röra sig om verbala hot, i form av hot om att stämma 

socialarbetaren och ända fram till dödshot. Studien visar att hot och våld riktade mot 

socialarbetare inom barnavården är en ganska vanlig företeelse (Horejsi et al. 1994). Utifrån 

Shields och Kiser (2003) går det att utläsa att socialsekreterare är bra på att undvika att 

hotfulla situationer uppstår genom att visa att man förstår klientens situation och att man 

fortfarande har kvar ett engagemang, även om klienten blir hotfull (Shields & Kiser 2003). 

 

3.2 Utbildning och rutiner 

Att ha en utbildning kring hur socialsekreterare ska agera om hot eller våldsamma situationer 

uppstår är viktigt. I Sarkisian & Portwood (2003) studie som presenterades ovan undersökte 

de även det förebyggande arbetet kring socialsekreterares säkerhet samt vilken roll 

rättssystemet har för hur man kan förebygga socialsekreterares säkerhet. De fann att 

socialsekreterare kan befinna sig i hotfulla situationer när de försöker hjälpa en klient. Att det 

uppstår en paradox genom att socialsekreteraren kan erbjuda hjälp samtidigt som klienterna 

kan bli arga och hotfulla, eftersom socialsekreteraren har en maktställning utifrån sin 

professionella roll. Detta menar forskarna kan leda till att klienterna inte uppfattar 

socialsekreteraren som likställd. Vidare menar forskarna att det socionomstudenterna får lära 

sig om hotfulla situationer, under utbildningstiden, inte är tillräckligt för att de ska vara 

beredda för det som kan uppstå under yrkeslivet. Även Dunkel et al. (2000) poängterar vikten 

av att studietiden måste förbereda och lära ut de färdigheter som behövs för att en 

socialsekreterare ska kunna bedöma fara, samt att lära ut vilka försiktighetsåtgärder de kan 

vidta för att få en effektiv hantering av farliga situationer (Dunkel et al. 2000). 

Likaså visar Horejsi et al. (1994) vikten av utbildning på arbetsplatsen för personal för att 

undvika att hotfulla situationer ska behöva uppstå. Forskarna ger här olika förslag som kan 

vara till hjälp för organisationer och deras anställda. De menar att anställda behöver utbildas 

och tränas i olika sätt om hur de kan undvika att hotfulla situationer uppstår. Det gäller hur de 

anställda ska kunna fly från en situation som är hotfull, vilket ska inkludera alla i 

organisationen. De menar även att utbildningen bör ske en gång om året för att påminna de 

anställda om hur de ska agera. Telefoner och överfallslarm bör vara tillgängliga för 

socialsekreterare, både i besöksrum och vid hembesök. Rum och kontor bör vara utformade så 

att de utgör en säkerhet för socialsekreteraren. Det bör även ingå i organisationens rutiner att 

dokumentera och rapportera till chefen när det uppstår en hotfull situation. Grupp och 
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samtalsstöd bör erbjudas till socialsekreterare efter en hotfull situation och finnas tillgänglig 

för både medarbetaren och dennes familj (Horejsi et al. 1994).  

3.3 Organisationens uppbyggnad 

Det är viktigt att organisationen har en fungerande ledning, att arbetsplatsen är utformad på ett 

bra sätt och att arbetsplatsen har utformat riktlinjer för att få en trygg arbetsplats för alla, 

oavsett om man är ny på arbetet eller inte. Sarkisian och Portwood (2003) menar att det finns 

skillnader för när socialsekreterare väljer att rapportera och inte. Om socialsekreterare väljer 

att rapportera tror de oftast att en förändring kan ske till det bättre och att de kan få stöd och 

vägledning från organisationen.  Medan andra socialsekreterare, som avstår från att 

rapportera, ser det som att lite kränkningar får man tåla, att det ingår i ens arbetsuppgifter. 

Likaså att det inte går att förändra, men även att incidenten inte är tillräckligt allvarlig för att 

rapportera och att ledningen inte kommer att bidra med stöd (Sarkisian & Portwood 2003). 

Littlechild (2005) har i sin studie betonat vikten av att socialsekreterare med erfarenhet kring 

hotfulla situationer måste bli mer delaktiga i att utveckla arbetsplatsens säkerhetsrutiner. 

Vidare menar Littlechild (2005) att socialsekreterarnas attityder behöver förändras för att göra 

det möjligt för de yrkesverksamma att rapportera problem med hotfulla situationer, så att 

organisationens rutiner kan utvecklas till det bättre för de anställda. Shields och Kiser (2003) 

pekar på vikten av att personalen har en god kännedom om hur de kan hantera och förebygga 

hotfulla situationer, inte bara för att det är bra för personalen utan för att det också gynnar 

organisationernas hälsoförebyggande arbete. Burry (2003) understryker vikten av att 

ledningen och cheferna bör erbjuda konsultation och samtalsstöd till både den enskilda 

socialsekreteraren och arbetsgruppen, i sin helhet. 

 

3.4 Sammanfattande reflektion 

Det som har framkommit, i tidigare forskning, är att den framförallt är begränsad till 

internationell forskning. Det som genomgående kan ses i alla de studier som vi tagit del av är 

att hot och våld inom socialt arbete är förekommande, samt vikten av att organisationen bör 

ha bra utbildningar och rutiner för att kunna säkerställa de yrkesverksammas säkerhet. 
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4 Relevanta teorier och begrepp 

I följande kapitel presenteras den teori och de begrepp som används i analysen av vårt 

empiriska material, intervjuerna, Vi redogör för Känsla av sammanhang (KASAM) som teori 

samt för mentalisering, organisationskultur och coping som begrepp. Dessa ska användas, i 

kapitlet om resultat och analys, för att fördjupa förståelsen för intervjupersonernas 

resonemang. 

 

4.1 KASAM - känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) beskriver i sin bok Hälsans mysterium, att hälsofrämjande, salutogena, 

faktorer är centrala. Det som intresserade honom var att alla förr eller senare utsätts för stress 

eller påfrestningar av olika slag, psykiska eller sociala. Det kan vara långvariga livskriser eller 

dagliga händelser. En del människor klarar sig väl trots att de utsätts för påfrestningar medan 

andra inte klarar det. En del individer som utsätts för stress, psykiska eller sociala 

påfrestningar tar inte skada utan vidareutvecklas istället som människor. KASAM bygger på 

tre grundläggande begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
2
.  

 

Begriplighet menar Antonovsky (2005) handlar om hur en människa upplever händelser som 

strukturerade och förståeliga. Antonovsky (2005) beskriver hur en människa gör sin tillvaro 

begriplig. Genom att individen upplever inre och yttre stimuli som intellektuellt gripbart får 

individen möjlighet att hantera och strukturera dessa stimuli. Om en människa har en stark 

känsla av begriplighet kommer svåra situationer, både förväntade och oförväntade som denne 

kan uppleva, kunna förklaras och göras begripliga, även kring de händelser som är oönskade. 

 

Hanterbarhet menar Antonovsky (2005) handlar om människans egen förmåga att möta olika 

situationer och händelser i livet, men också om de egna resurserna och den hjälp som finns i 

nätverket kring individen. Det vill säga vilka resurser som individen har till sitt förfogande när 

något sker och vilka resurser kan möta de krav som ställs eller det som individen kan komma 

att ställas inför. Resurserna behöver inte vara individens egna resurser utan kan vara andra 

människors, som exempelvis familjens och kollegors. Om en människa har en hög känsla av 

hanterbarhet har denne en förmåga att inte känna sig som ett offer för omständigheter eller att 

livet kan vara orättvist. Som individ förutsätter man att dåliga saker kan hända och när det 

händer kommer man att klara sig. 

 

Meningsfullhet menar Antonovsky (2005) är det som motiverar människan, det vill säga 

drivkraften, engagemang och medverkan i livet och omgivningen. Det vill säga att individen 

känner att det är värt att investera energi i de problem och krav som livet ställer och att det 

lönar sig att hitta betydelse i de problem som individen kan stöta på. 

 

                                                 
2
 Tishelman (1996) ifrågasätter KASAM som modell och ställer sig frågande till om man använder KASAM på 

rätt sätt som ett psykologiskt verktyg. Det kan vara svårt att mäta en känsla av sammanhang vilket kan leda till 

misstolkningar av hög respektive låg KASAM. Tishelman resonerar kring att KASAM kan användas på ett 

bättre sätt inom sociologin med koncentration på faktorer kring samhället. 
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Dessa tre begrepp är huvudbegrepp för KASAM-teorin, men de är även länkade till varandra. 

Balansen mellan dessa kan dock variera från person till person. I sin bok går Antonovsky 

(2005) igenom olika livsfaser för att se mönstret i olika livserfarenheter som påverkar 

människans upplevelser av att ha en stark eller svag känsla av sammanhang. I barndomen är 

upplevelsen av förutsägbarhet viktig, senare i livet är arbetsrelaterade faktorer såsom 

belastningsbalans och delaktighet i beslutfattande viktiga för hur känslan av sammanhang 

kommer att formas. Antonovsky (2005) beskriver främst den arbetsrelaterade rollen som 

viktig för många vuxna, men poängterar att olika livsområden kan vara vägledande för 

känslan av sammanhang. För en del människor är släkt och medlemskap i ett familjenätverk 

väsentligt för känslan av KASAM. Vidare menar han att när människan närmar sig 30- års 

ålder har individen skapat en identitet, en social roll och gjort vissa val i livet. 

Livserfarenheter har skapat en bild av världen som i större eller mindre uträckning är 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

En individ med en hög KASAM kan klara av stress och behålla god hälsa. Detta genom att 

denne ser sin tillvaro som sammanhängande. Detta är möjligt när individen ser sin existens 

som begriplig och hanterbar. För att kunna hantera stress och vidmakthålla en god hälsa måste 

man göra dem begripliga och sedan lära sig att hantera dem. Individer med hög KASAM ser 

problem som en utmaning och kan använda rätt resurs för att lösa problemet. Människan är 

inställd på att söka en betydelse i det som händer och att lära sig av det. Detta betyder inte att 

människor som har hög KASAM blir glada när något hemskt inträffar, men att de blir 

inställda på att söka en mening i det som sker och försöker med sitt yttersta att lösa problem 

som uppstår (Antonovsky 1991). Individer med låg KASAM är mindre positiva och mer 

konfliktfyllda när de upptäcker eller stöter på problem (Antonovsky 1991). 

Enligt Antonovsky (1991) är det näst intill omöjligt att det som sker i en individs liv ska vara 

begripligt och hanterbart. Känslan av sammanhang är därför individuell, det som är 

meningsfullt för en behöver inte vara det för en annan. 

 

4.2 Mentalisering 

Begreppet mentalisering kommer från olika idéströmningar och forskare. En stor del är 

hämtat från Freud och de psykoanalytiska teorierna. Härifrån kommer tanken om att 

människor har en inre värld av känslor, önskningar och behov som gör det möjligt att de 

hinner tänka innan de handlar (Rydén & Wallroth 2008). Författarna skriver att det finns en 

inre mental värld hos alla. Människan vill något med vad hon tänker och känner. 

 

Mentalisering är den process som påverkar det vi gör, tänker och känner samt gör det verkligt 

för oss och ger en känsla av att finnas i världen. Mentalisering handlar om att göra egna och 

andra handlingar begripliga på grundval av bakomliggande mentala avsikter, som önskningar, 

känslor och föreställningar. Förståelsen kan vara tydlig, explicit, eller underförstådd det vill 

säga implicit. 

 

Rydén och Wallroth (2008)  har valt att innefatta i definitionen av mentalisering, att det är en 

process som innehåller flera funktioner för att hantera någon typ av information och göra 
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någonting med den. Det ingår även en representativ och reflekterande komponent. Till sist 

menar Rydén och Wallroth (2008) att mentalisering innehåller en komponent, som de 

förklarar som att: jag gör någonting, jag förmedlar mig med omvärlden och talar om vad jag 

vill och känner. Att mentalisera innebär att genom sin föreställningsförmåga uppfatta och 

tolka beteenden som ett uttryck för mentala avsikter. Genom att använda sig av mentalisering 

kan andra gissa sig till vad som låg bakom det vi gjorde och inte gjorde. Vidare skriver Rydén 

och Wallroth (2008) att mentalisering innebär att göra egna och andras handlingar begripliga 

utifrån bakomliggande mentala avsikter. Det innebär att mentalisering finns i sinnet. Det 

handlar om att förstå andra och sig själv. Wallroth (2014) skriver att mentalisering bygger på 

att man som individ har sitt medvetande, tankarna och känslorna i åtanke. Individen försöker 

att förstå sig själv och andra utifrån mentala tillstånd som tankar, känslor och impulser. 

Vidare skriver Wallroth att mentalisering bygger på att individer uppfattar verkligheten på 

olika sätt, utifrån ens erfarenhet, kunskaper och intressen. Det krävs en viss ansträngning för 

att förstå andra individer, men även när man ska förstå sig själv. Wallroth menar att individen 

måste släppa sitt eget perspektiv. För att förstå en annan människa behöver man sätta sig in i 

personens situation och försöka föreställa sig vad personen tänker och varför denna agerar 

som den gör (Wallroth 2014). 

 

4.3 Organisationskultur 

Sandström (2007) skriver om vikten av att skapa en enhetlig personalkultur. Han nämner fyra 

teman; verksamhetens mål och arbetsmetoder, människosyn, syn på förändring och vad som 

åstadkommer förändring samt grundläggande normer och regler. Det är viktigt att 

personalgruppen diskuterar igenom normer och värdefrågor. Är personalen oenig på ett 

otydlig och på ett osystematiskt vis så kan detta leda till en personalkultur som varken blir 

slagkraftig eller attraktiv. Jacobsen och Thorsvik (2008)  beskriver att etik i 

organisationskultur kan ha stor betydelse för hur de anställda formar en etik som hållpunkt på 

vad som är rätt och fel, även vad som är bra och dåligt. Dessa hållpunkter blir riktlinjer för 

hur de ska uppträda när man representerar organisationen och som person. Vidare beskriver 

författarna att de kan se i organisationer som har tydliga värderingar avseende etiska frågor att 

de anställda handlar i linje med organisationens värderingar, då anställda känner till och 

förstår värderingarna. 

 

4.4 Coping 

Sandström (2007) beskriver att de försvarsreaktioner som mobiliseras inom oss när vi utsätts 

för dramatiska och farliga händelser brukar kallas för copingmönster. Författaren förklarar det 

som att då människan inte klarar av att ta till sig hela situationen som helhet, så förnekar de 

någon aspekt av verkligheten som till exempel känslor eller tänkande för att göra den mer 

hanterbar. Enligt Sandström (2007) så kan copingmönstret se ut olika för olika händelser och 

människor väljer inte medvetet sina mönster utan det sker omedvetet och spontant. Författaren 

beskriver att det första copingmönstret är förnekelse, det innebär dock inte att vi förnekar 

händelsen utan att man förnekar händelsens betydelse. Det innebär oftast att den drabbade 

kommer att behöva hjälp för att bearbeta händelsen så att händelsen inte får bestående 
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psykiska men. Det andra mönstret är det rationella copingmönstret, vilket innebär att vi 

utesluter våra känslor, att vi gör det som krävs i situationen på ett känslolöst och rationellt 

sätt. Det är dock vanligt att när allt är avklarat så kommer de bortträngda känslorna upp till 

ytan och gråten kommer. Detta är positivt då det är ett tecken på att bearbetningen sker 

spontant och den naturliga läkningsprocessen har påbörjats. Tredje mönstret är det regressiva 

copingmönstret, vilket beskrivs som en omedveten överlevnadsstrategi, här är det tankarna 

och förståelsen som behöver återföras. Efter en incident så är tankarna och förståelsen i en 

enda röra och de behöver sorteras för att en naturlig läkningsprocess ska kunna påbörjas. Det 

fjärde copingmönstret är att de utsatta fokuserar på andra för att fly sin egen ångest. 

Människor som oftast riskerar att använda sig av detta mönster är till exempel föräldrar med 

barn. De människor som fokuserar på andra för att fly sin egen ångest, behöver ta till sig sina 

känslor och tankar, kring den egna utsattheten, för att låta den naturliga läkningsprocessen ske 

(Sandström 2007). 

 

4.5 Sammanfattning av teorier och begrepp 

KASAM-teorin och de tre olika begreppen som presenterats ovan, ska användas som 

analysverktyg för att förstå och tolka den insamlade empirin, intervjuerna. Anledningen till att 

vi har valt att använda oss av en teori och flera begrepp är för att vi menar att vårt resultat inte 

kan förstås med endast en teori eller ett begrepp på grund av empirins komplexitet. Vi menar 

att de i kombination med varandra kan ge oss och uppsatsens läsare en bättre förståelse kring 

det insamlade materialet. 
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5 Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för forskningsprocessens alla steg ända från valet av metod och fram 

till de etiska dilemman som vi reflekterat kring, under studiens gång.    

5.1 Kvalitativ metod 

För att genomföra denna studie har en kvalitativ metod använts. Kvale (1997) skriver att 

ambitionen med att tillämpa en kvalitativ metod är att förstå snarare än att förklara. 

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare verksamma inom familjeavdelningens 

utredningsenhet förhåller sig till situationer av klientrelaterat hot och våld på arbetsplatsen. 

Likaså att undersöka deras erfarenheter av och resonemang kring det förebyggande arbetet 

som bedrivs för att undgå att hotfulla situationer uppstår. Bryman (2011) skriver att när en 

forskare genomför en kvalitativ undersökning vill denne förstå och tolka intervjupersonens 

perspektiv, utifrån den sociala verkligheten. Studien genomfördes utifrån socialsekreterares 

perspektiv och resonemang. 

5.2 En hermeneutisk forskningstradition 

Denna uppsats hämtar inspiration från hermeneutiken. Ödman (2007) menar att hur forskare 

går in i en undersökning, där de har en vag förförståelse om någonting, ger ett visst perspektiv 

på det som de frågar om, till exempel i ens intervju. Vidare menar Ödman (2007) att när 

forskaren börjar förstå en text, tolka intervju, förstå samhällsenliga problem, bör detta ske 

efter det öppna frågandets princip. 

 

Ödman (2007) refererar till den hermeneutiska filosofen, Gadamer. Gadamer menar att det 

öppna frågandets princip innebär att man först måste inse sin egen kunskapsbrist och att vi 

genom våra frågor riskerar att själva bli förändrade av de svar det empiriska materialet ger. 

Detta risktagande är en förutsättning för att materialet ska kunna ”tala sitt eget språk” och 

genom detta bli en del av tolkarens värld. För det andra menar Gadamer att det handlar om att 

finna de frågor som materialet ställer oss. Skoglund (2012) skriver att målet med en 

hermeneutisk forskningsansats är att förstå det man undersöker. Forskarna försöker att förstå 

världen med andras ögon, som till exempel författarnas och intervjupersonernas. Enligt 

Skoglund (2012) kallar man detta inom hermeneutiken för horisontsammansmältning. 

Inom hermeneutiken pratar man om förståelsen som en spiral, det vill säga den hermeneutiska 

spiralen. Den hermeneutiska spiralen i vilken tolkning och förståelseprocess saknar en början 

och ett slut. Spiralen är oändlig. Det finns ingen absolut nollpunkt där ens process startar och 

man kan inte heller starta där man skulle vilja. Vår förståelse speglar ett moment i vår egen 

utvecklingsnivå (Ödman 2007). 

 

Alvesson och Sköldberg (2014) beskriver att huvudtemat för hermeneutiken ända från början 

varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten och de 

beskriver att vi står inför den hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiken löser den till synes 

olösliga motsägelsen genom att förändra cirkeln till en spiral. Vår ambition är att öka vår 

förståelse kring hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation avseende klientrelaterat hot 

och våldssituationer, genom att hämta inspiration från hermeneutiken. 
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5.3 Vår förförståelse 

Vår studietid på socionomprogrammet, vid Karlstads universitet, innefattar 20 veckors 

verksamhetsförlagd utbildning. Under hela vår praktikperiod var vi båda förlagda inom 

socialtjänstens utredningsenhet. Utifrån detta har vi fått en inblick i den utsatta arbetssituation 

som socialsekreterare arbetar i. Vår studie kommer att bygga på ett intervjuunderlag från 

socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomsutredningar, för att få deras syn på hur de 

upplever klientrelaterat hot och våld.  Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att tolkning 

aldrig kan vara absolut utan att den alltid är relativ då alla människor alltid har med sig sina 

egna referensramar i bagaget och att de oundvikligen tolkar med dessa.  

Under vår praktikperiod förekom det incidenter av hot och detta är ett ämne som benämnts 

väldigt lite under vår utbildning. Vi hoppas att vi genom vår undersökning ska kunna bidra till 

ytterligare kunskap i ämnet då det framkommer att det finns få studier inriktade mot just 

socialsekreterare inom barnavården. Vi menar att ingen ska känna sig otrygg på arbetsplatsen, 

även om man arbetar med människor som befinner sig i kris. 

 

5.4 Urval och datainsamling 

För att besvara syftet och frågeställningen skickades förfrågningar per mejl till två 

mellanchefer inom familjeavdelningen. En av mellancheferna ringde tillbaka och den andra 

svarade inte. På enheten som svarade på vår förfrågan anmälde fem socialsekreterare sitt 

intresse. Samtliga intervjupersoner arbetar som socialsekreterare och har socionomutbildning. 

Presentation av intervjupersonerna följer under kapitlet ”Resultat och analys.” Anledningen 

till att cheferna kontaktades först och inte socialsekreterarna var att vi ville att cheferna skulle 

hjälpa oss att säkerställa att vårt urval skulle innehålla bredd avseende arbetslivserfarenhet 

och ålder. Vi ville att intervjupersonerna skulle vara från samma avdelning för att se om deras 

erfarenheter åtskiljer sig eller om de har likartade erfarenheter och resonemang. Vi har under 

urvalet för våra intervjupersoner bestämt oss för att använda ett "målstyrt" urval, och har valt 

ut intervjupersoner som har en direkt anknytning till relevant område som intervjufrågorna 

handlar om (Bryman 2011). Då urvalet har skett av en mellanchef så har denne redan gjort en 

sållning av intervjupersonerna. Jacobsen (2012) menar att det är viktigt att förhålla sig kritisk 

till de intervjupersoner som man intervjuar då man vänder sig till intervjupersoner som någon 

annan valt ut. Han menar det blir svårt att veta hur pålitlig informationen är, då 

intervjupersonerna är sekundära källor. 

 

5.5 Intervjuguiden och intervjuernas genomförande 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide eftersom detta ger 

intervjupersonen en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, men att forskaren har en 

lista över specifika teman som ska beröras under intervjun (Bryman 2011). Vissa av frågorna 

har ett ja eller nej svar, men under varje sådan fråga fanns det förslag till uppföljningsfrågor 

för att inte gå miste om relevant information. Intervjuguiden medföljer som bilaga 2. 
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Mellanchefen mejlade oss telefonnummer till intervjupersonerna och kontakt togs för att boka 

tid för att genomföra intervjuerna. Samtliga ville att intervjuerna skulle ske på deras 

arbetsplats på grund av tidsbrist. Jacobsen (2012) skriver att platsen där en intervju ska 

genomföras är viktig då forskning visar att det sammanhang som intervjun genomförs i 

påverkar intervjun. Är det en onaturlig miljö kan intervjupersonen ge konstlade svar. Det är 

av vikt att intervjun sker i en miljö där risken för att intervjun blir avbruten reduceras. Av det 

skälet bads intervjupersonerna att boka ett besöksrum på deras arbetsplats. Ingen störning 

inträffade under intervjutillfällena. Platsen där intervjuerna genomfördes var i ett besöksrum 

på intervjupersonens arbetsplats, i rummet fanns ett runt bord och fyra stolar. Det var en 

avslappnad stämning i rummet vid samtliga intervjuer. Samtliga intervjupersoner var mycket 

kommunikativa under intervjuerna och de svarade på flertalet av frågorna utan att följdfrågor 

behövdes ställas. Vi som intervjuare var propert men avslappnat klädda för att ge ett 

professionellt intryck. Då tiderna för intervjuerna bokades in, under samma vecka som 

kontakten togs, skickades inget informationsbrev ut, utan intervjupersonerna blev informerade 

under telefonsamtalet om temat för intervjun samt intervjuernas längd. Vid intervjutillfället 

fick intervjupersonerna muntlig information om syftet med uppsatsen. Likaså gavs muntlig 

information om samtycke till intervjun och att intervjuerna skulle spelas in. 

 

Intervjupersonerna skrev också under en samtyckesblankett (denna blankett bifogas som 

bilaga 1). Vid samtliga intervjuer deltog båda uppsatsskrivarna, där en höll i intervjun och den 

andra observerade själva situationen. Den vars roll det var att observera hade också i uppdrag 

att anteckna intryck samt kunde under intervjun ställa en följdfråga. Arbetet fördelades så att 

en av oss höll i tre av intervjuerna och den andra höll i de övriga två intervjuerna. Samtliga 

intervjuer varade mellan 45-50 minuter. Alla intervjuerna genomfördes under samma vecka, 

två intervjupersoner intervjuades per dag med en dag emellan. All rådata från de inspelade 

intervjuerna transkriberades dagen efter genomförandet. Efter att materialet transkriberats så 

har materialet lästs igenom för att erhålla en god kännedom om materialet inför kodning och 

analysering. 

 

Vi var medvetna om intervjueffekten och då vi båda har erfarenhet av utredningsarbete var vi 

noga med att inte dela med oss av egna erfarenheter eller åsikter. Detta för att inte påverka 

intervjupersonens svar. Jacobsen (2012) menar att alla intervjuer är en interaktion mellan två 

människor, att intervjupersonen även observerar intervjuaren och kan lägga märke till 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta kan medfölja att om intervjupersonen upplever att 

intervjuare inte får de svar den är nöjd med så kan intervjupersonen ändra sitt svar för att göra 

intervjuaren nöjd. 

 

5.6 Bearbetning av data och analysmetod 

Bryman (2012) menar att transkriberingen av material från talat till skrivet språk inte är 

oproblematiskt. Det är mycket lätt att felaktigheter uppstår i materialet, anledningar till detta 

kan var att man hör fel, att den som transkriberar blir trött på lyssnandet och börjar slarva. Då 

vi var medvetna om detta så transkriberade vi vardera en intervju per dag för att försöka att 

motverka felaktigheter. Vi valde att transkribera ordagrant vad intervjupersonerna sade. En av 



17 
 

oss utelämnade att skriva fyllnadsljud som till exempel; åh och mm och en av oss skrev ner 

dem. Som Malterud (2009) skriver så har vi försökt komma ihåg att syftet med att skriva ner 

samtalet är för att fånga upp det i en form som på bästa möjliga sätt representerar det som 

intervjupersonen avsåg då det är lätt att viss innebörd går förlorad vid transkribering. När 

transkriberingen var färdig sammanställdes allt material från intervjuerna. Materialet har 

sedan analyserats genom en innehållsanalys. Jacobsen (2012) menar att en innehållsanalys har 

som syfte att både förenkla och berika data. För att skapa en struktur i materialet sökte vi efter 

återkommande teman. Jacobsen (2012) skriver att det är en sådan tematisering som är 

förutsättningen för att kunna jämföra texter från olika intervjuer. De återkommande temana i 

våra intervjuer var hot och våld med underteman kränkningar, påverkan på privatlivet, 

arbetsplatskultur därefter kommer temat bemötande med underteman medvetenhet och ålder 

och erfarenhet, det sista temat är rutiner och utbildning med följande underteman stöd på 

arbetsplatsen och vikten av en bra introduktion. Därefter fortsatte kodningen och vi kunde 

urskilja underteman. Dessa var bland annat: medvetenhet, kränkningar och vikten av en bra 

introduktion. Vidare skriver Jacobsen (2012) att de sista två faserna i innehållsanalysen är då 

man jämför intervjuerna med varandra utifrån att urskilja samstämmighet och variationer. 

Samstämmighet visar att det finns en relativ gemensam uppfattning om något medan en 

variation tyder på att det finns olika uppfattningar. Då våra intervjupersoner var av olika 

åldrar samt att det skiljde sig i erfarenhet tittade vi även om det kunde finnas skillnader som 

kunde kopplas till erfarenhet och ålder. Vårt syfte med studien har inte varit att fastställa 

skillnader om ålder och erfarenhet, dock så anser vi det är relevant att se om ett sådant 

mönster skulle kunna vara relevant för vår studie. 

 

Enligt en hermeneutisk ansats så kan vi se att tolkningen av texten successivt utvecklas 

genom tolkningen av delarna, i detta fall de olika teman som framkommit och att de 

tillsammans belyser en helhet och vi kan därigenom skapa oss en egen tolkning av materialet 

(Alvesson & Sköldberg 2008). När vårt material var kodat och tematiserat påbörjades 

sammanställningen av vårt kapitel, med resultat och analys. 

 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att undersöka det som det är tänkt att studien avser undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2014). En studies validitet kan delas upp i två delar: intern och extern validitet. 

Jacobsen (2012) skriver att intern validitet handlar om forskaren har lyckats fånga det den 

ville fånga. Extern validitet handlar om slutsatser kan dras av studien och som är överförbara 

på andra sammanhang. Forskaren tittar även på valideringen i undersökningsprocessen genom 

en kritisk granskning av undersökningens delar och ställer sig därför frågor som om denne har 

intervjuat rätt personer? Kan man vara säker på att rätt kategorier valts i kodningen av 

materialet? Då vi har intervjuat socialsekreterare inom samma avdelning och enhet, anser vi 

att vi har intervjuat rätt personer eftersom syftet med vår studie var att undersöka 

socialsekreterares (inom familjeavdelningen) erfarenheter kring hot och våldssituationer. 

Uppsatsen validitet kan ses som relativt hög avseende intern validitet då syftet med studien 

har uppnåtts. 
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Intervjuteknik anses vara viktig för reliabiliteten, då intervjupersoner kan ändra svar beroende 

på hur frågan ställs. Det innebär att forskaren behöver titta på hur undersökningsmetoder kan 

påverka resultatet (Jacobsen 2012). Samtidigt behöver man ta hänsyn till intervjuar- och 

observatörseffekten. Den som blir intervjuad påverkas av intervjuaren, bland annat av hur 

denne talar och ser ut. Jacobsen (2012) skriver även att forskare behöver se effekten av 

sammanhanget, det vill säga kontexten, för att kunna öka reliabiliteten. För att försöka 

tillförsäkra en hög reliabilitet i uppsatsen genomfördes först en pilotstudie för att pröva vår 

intervjuguide samt vår intervjuteknik. Under transkriberingen upptäcktes att pilotstudien inte 

kunde användas i denna undersökning då det framkom att vi under intervjun letade efter svar 

hos intervjupersonen, genom att ställa ledande frågor som: “Du menar inte att det är lite det 

får man tåla attityd?”. Vi valde därmed att ändra vår intervjuguide och intervjuteknik inför 

kommande intervjuer för att på så vis minska risken att reliabiliteten ifrågasätts. Vi har valt att 

spela in intervjuerna samt att göra noggranna transkriberingar, för att säkerställa reliabiliteten 

i vår studie.  

 

Generalisering inom kvalitativa studier innebär att studien kan överföras till andra 

undersökningspersoner, kontexter och situationer. En bedömning behöver först göras om 

studien bedöms som tillförlitlig, reliabel och giltig, valid (Kvale & Brinkmann 2014). En 

vanlig invändning är att det finns för få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera 

resultatet, vilket kan utläsas i vår studie. Vi menar att vi därmed inte kommer att kunna 

generalisera vår undersökning då materialet bygger på fem intervjuer. Det skulle behövas fler 

intervjuer för att kunna generalisera inom vårt aktuella område, samt eventuellt jämföra 

mellan olika avdelningar och kommuner i Sverige. Detta har inte heller varit vår ambition. 

 

5.8 Etiska överväganden 

 

5.8.1 Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

Då forskare genomför en undersökning kan det innebära att de inkräktar på en individs 

personliga integritet och privata livssituation, vilket kan försätta forskaren i olika slags etiska 

dilemman (Jacobsen 2012). Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer anger riktlinjer 

mellan forskare och deras intervjupersoner. Riktlinjerna tillämpas för att få en god avvägning 

mellan forskningskrav och individskyddskrav. Individskyddskravet innebär att individer inte 

får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. I 

individskyddskravet ingår fyra grundkrav för att säkerställa att forskaren håller en god 

forskningssed. De fyra grundkraven kommer att redogöras nedan. Vi redogör också för hur vi 

har valt att tillämpa dem i vår uppsats. 

 

Informationskravet innebär att forskaren, innan undersökningen inleds, ska informera 

intervjupersonerna om syftet och målet med studien, samt att deltagandet frivilligt 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi tog kontakt med två mellanchefer där en av dem svarade. Från 

mellanchefen fick vi telefonnummer till fem intervjupersoner. Vi ringde upp 

intervjupersonerna för att boka tid för möten.  Intervjupersonerna fick under telefonsamtalet 
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noggrant och muntligt beskrivet, att deltagandet var frivilligt. Vi frågade dessutom 

intervjupersonerna om de fått tydlig information om vad studien handlade om, vilket alla 

uppgav att de hade fått. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att intervjupersonerna 

godkänner den information som kommit dem till känna via informationskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla detta krav valde vi att ha med en samtyckesblankett 

inför varje intervju, där intervjupersonen lämnade ett skriftligt samtycke. Se bilaga 1. 

 

Det tredje kravet, kravet om konfidentiell hantering, syftar till att uppgifterna som insamlats 

om intervjupersonerna lagras och avrapporteras så att ingen utomstående ska kunna identifiera 

intervjupersonerna (Vetenskapsrådet 2002). Därför kommer inte kommun att avslöjas. För att 

minska risken för identifiering nämns inte intervjupersonerna vid namn eller om det är en man 

eller kvinna. Intervjupersonerna kommer att presenteras med fiktiva namn från A-E. Då 

samtliga intervjupersoner arbetar på samma avdelning finns det en risk att de, genom till 

exempel samtal som uppstår i korridorerna, kan dra slutsatser om vilka som intervjuats. Det 

skulle eventuellt också vara möjligt att identifiera vem som sagt vad. Intervjupersonerna fick 

information avseende detta muntligen samt att det framkom i samtyckeskravet, som de alla 

skrev under. Samtliga valde att delta trots att vi inte kunde garantera full anonymitet. Vi har i 

återgivningen av intervjuerna genomfört en viss modifiering av en del citat då vissa uttryck 

kan vara säregna för en viss individ. Detta då vi identifierat att det finns en risk att andra i 

personalen på avdelningen kan avslöja vem som sagt vad utifrån enskilda citat. 

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att deltagarnas personuppgifter 

endast kommer att nyttjats för forskningssyfte, inte för kommersiellt bruk eller andra icke 

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). Detta meddelade vi muntligt innan intervjun 

samt i samtyckesblanketten. Samtliga intervjupersoner har informerats skriftlig och muntligt 

om att vår uppsats kommer att finnas tillgänglig digitalt. 

 

5.8.2 Etiskt dilemma 

Redan i början av vår studie, och i utformandet av uppsatsens PM, var vi uppmärksamma på 

att frågor kring intervjupersonernas erfarenheter skulle kunna väcka ett underliggande trauma 

hos dem. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuer kan behandla känsliga ämnen och 

därför är det viktigt att värna om konfidentialiteten. Kvale och Brinkmann (2014) menar även 

att forskare behöver reflektera över eventuella konsekvenser som studien och dess resultat kan 

ha för intervjupersonerna. Därmed måste forskare ta hänsyn till intervjupersonernas vilja och 

självbestämmande (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom denna studie bygger på intervjuer, med 

personer från samma avdelning, har vi tillsammans noga övervägt hur det kan påverka 

intervjupersonerna på både kort och lång sikt. 

Då vi använde oss av intervjuer kunde vi inte vara säkra på hur samtalen skulle utvecklas 

under varje intervju. Det har ställts frågor om hot och våldssituationer. Vi har försökt att inte 

ställa frågor som direkt är kopplade till individen utan mer frågor som ”anser du” än “har du 

upplevt”. Detta för att undvika att återuppliva gamla minnen avseende vårt 

undersökningsämne. Om vi märkte att intervjupersonen upplevde att frågan var känslig 

försökte vi att stötta intervjupersonen när en sådan situation uppstod samt att informera om att 
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det är förståeligt om denne inte vill prata om ämnet. I och med att vi utformade vår 

intervjuguide genom inspiration från hermeneutiken, där intervjufrågorna är mer utformade 

efter “anser du”, menar vi att vi har minskat risken för att åstadkomma intervjupersonerna 

någon skada. Om intervjupersonen ville berätta om något jobbigt som den varit med om 

behövde intervjupersonen inte berätta utifrån sig själv utan hade möjlighet att ge exempel 

eller sätta in händelser i ett annat sammanhang. 
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6 Resultat och analys 

I nedanstående framställning presenteras resultatet av våra intervjuer. En indelning har gjorts i 

olika rubriker och underrubriker. Utifrån den teori och de begrepp som presenterades i kapitel 

fyra kommer resultatet att analyseras flytande i en löpande text och även varvas med citat. 

Ambitionen är att förankra vårt resultat i teorin och i begreppen för att kunna bidra med en 

fördjupad förståelse av hot och våld på arbetsplatsen. 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Vi har intervjuat fem socialsekreterare som alla är högskoleutbildade socionomer. Alla 

intervjupersonerna arbetar på familjeavdelningens utredningsenhet inom socialtjänsten.  

 ör att intervjupersonernas anonymitet ska kunna garanteras kommer vi att benämna dem 

med fiktiva namn. Då endast en man intervjuades kommer namnen inte vara könsbundna då 

detta skulle försvåra säkerställandet av den manliga intervjupersonens anonymitet. 

Intervjupersonerna har fått följande fiktiva namn från A-E, Anna, Birgitta, Caroline, Diana 

och  wa.  ldern på intervjupersonerna varierade från 23 till   . Anställningstiden inom 

socialtjänsten varierade från ett till tio år. Bland intervjupersonerna finns även erfarenhet av 

arbete inom andra enheter inom socialtjänsten, som vuxenenheten och 

familjehemsavdelningen. 

 

6.2  Hot och våld 

I denna framställning presenteras intervjupersonernas resonemang kring hur de förhåller sig 

på arbetsplatsen när det gäller hot och våld. Samtidigt uppger flera av dem att det förekommer 

få hotfulla situationer på just deras arbetsplats. Anna påpekade att det kan vara svårt att 

definiera begreppet hot och våld eftersom det varierar interindividuellt. Anna menade att: 

“Det känns jättedumt att bara ha ordet våld. Det blir så brett och stort”. 

 

Intervjupersonerna var oeniga om i vilken utsträckning det samtalas om ämnet hot och våld på 

arbetsplatsen. Några av intervjupersonerna berättade att de på den senaste arbetsplatsträffen 

resonerade kring frågan och att de då fick ange på en skala om någon upplevt hot eller våld 

och om det var psykiskt eller fysiskt. Birgitta menar att det finns en medvetenhet kring ämnet 

hot och våld på arbetsplatsen. Vidare menade Birgitta att kollegor resonerar med varandra 

kring hur de ska kunna motverka att hotfulla situationer uppstår samt hur de ska kunna 

förbereda sig inför ett samtal som eventuellt kan bli hotfullt. Enligt Diana samtalas det väldigt 

lite om hot och våld på arbetsplatsen, hon vet att det finns en pärm avseende rutiner och 

uppger följande:  

 

Det finns ju rutiner gällande det här, en pärm som jag inte har kollat i [...] sen 

för inte så länge sen fick jag en rutin om hur man ska gå tillväga som alla ska 

ha på sitt kontor som ska sitta på anslagstavlan för att det ska var 

lättillgängligt. 

 

Citatet visar att det finns en medvetenhet bland socialsekreterarna att hotfulla situationer kan 

uppstå, men att det inte händer ofta, vilket i sin tur leder till att socialsekreterarna inte har läst 
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i rutinpärmen som finns på kontoret. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att etik i 

organisationskultur kan ha betydelse för hur personalen formar en etik kring vad som är rätt 

och fel. Dessa hållpunkter blir riktlinjer kring hur personalen ska uppträda när de 

representerar organisationen. Detta kan förstås som att det kan finnas en arbetsplatskultur, att 

personalen ska veta om att det finns en rutinpärm, men att det är upp till varje enskild 

socialsekreterare att ha kännedom om vad det står i den och vad som gäller om något händer.   

Om hot eller våldssituationer uppstår på en av de andra avdelningarna så var det fyra av fem 

intervjupersoner som skulle vilja få kännedom om detta. Diana ansåg att det vore önskvärt att 

alla enheter blev informerade om en hot eller våldssituation uppstod.  Hon menade att då 

skulle all personal bli påmind och tänka efter vilka rutiner som finns och hur de skulle agera. 

Birgitta menar att om en hotfull situation uppstår är det inte säkert att alla på samtliga 

avdelningar får reda på det. Det beslutas på chefsnivå utifrån vad den enskilde 

socialsekreteraren känner utifrån situationen. Vidare berättade Birgitta att chefen inte gör en 

polisanmälan, om inte den enskilda socialsekreteraren vill det.  

 

Ewa menade istället att socialsekreterarna kan uppleva att de inte blir utsatta och att det 

därmed inte är ett vanligt samtalsämne på arbetsplatsen. Likväl anser samtliga 

intervjupersoner att det kan förekomma mer hot via telefonen och mejl, så kallade subtila hot. 

Då kan klienten vara anonym eftersom man inte har fysisk kontakt i situationen. På detta sätt 

kan klienten eller en anhörig gömma sig bakom en telefon eller skärm och skriva något till sin 

socialsekreterare utan att denne ser reaktionen. Det blir lättare att uttrycka känslor som 

klienten inte vågar i utredningssamtalen. Samtidigt kommer tre av de fem intervjupersonerna 

in på att de bör våga fråga den som ringer, mejlar eller sitter i ett möte, där de anser att det 

känns hotfullt. Socialsekreterarna kan då fråga hotar du mig nu? Samtliga intervjupersoner 

menar att klienten då kan få sig en tankeställare kring situationen. Diana poängterade att som 

socialsekreterare måste man vara medveten om klientens aktuella situation. Socialsekreterare 

måste även vara medvetna om att individen och familjen kan befinna sig i en kris bara utifrån 

att behöva ha kontakt med socialtjänsten. Därmed måste socialsekreterarna vara medvetna om 

att klienterna inte alltid är rationella i sitt handlande. Detta kan förstås utifrån 

mentaliseringsbegreppet genom att intervjupersonerna försöker göra klientens handlingar 

begripliga. För att, enligt Wallroth (2014), förstå en annan människa behöver man sätta sig in 

i den personens situation och försöka föreställa sig vad personen känner samt varför den 

agerar som den gör. Det kan förklara varför intervjupersonerna inte upplever att det är många 

hot eller våldsamma situationer på deras arbetsplats eftersom de försöker förstå klientens 

situation och dennes handlande. 

 

Det kan skilja sig från olika enheter kring hur socialsekreterare upplever att de kan få stöd 

rörande otillåten påverkan. Enligt Carolines utsaga kan detta skilja sig från olika enheter, hon 

skildrar att hon varit delaktig i en fokusgrupp. I den fokusgruppen uppgav en av 

socialsekreterarna som närvarade från en annan enhet att denne upplevde “lite får man tåla” 

attityd bland dennes kollegor. Enligt Caroline utsaga avseende om vad denne 

socialsekreterare ska ha berättat menade hon: ”Att om den personen var med om detta kan 

inte jag komma här med min historia”. Vidare anser Caroline att på den enhet där hon arbetar 



23 
 

kan personalen diskutera om händelser utan att detta sker. Detta kan förklaras utifrån 

KASAM-teorin, om att begripligheten bland intervjupersonerna är hög då de kan förstå att 

klienterna kan utsätta dem för otillåten påverkan via telefon, mejl samt möten, även om detta 

är mer ovanligt enligt samtliga intervjupersonerna. Om en människa har en stark känsla av 

begriplighet kommer svåra situationer som man kan uppleva, men även de som kommer 

oväntat, kunna förklaras och göras begripliga vilket socialsekreterarna gör då de sätter sig in i 

klientens situation (Antonovsky 2005). Det går utläsa att socialsekreterarna har en 

hanterbarhet kring hur de kan prata om situationer med varandra. Antonovsky (2005) menar 

att hanterbarhet handlar om människans egen förmåga att möta olika situationer och 

händelser. Även de egna resurserna och hjälp som finns i nätverket kring människan spelar 

roll, det vill säga vilka resurser personen har till sitt förfogande när något sker. Det går att 

utläsa att det kan skilja sig från vilken enhet man arbetar på, där en annan socialsekreterare 

berättade för vår intervjuperson att denne inte kände att den hade det stöd som Caroline anser 

att hon har på sin avdelning gällande stöd från kollegor. Man kan däremot ställa sig frågan om 

klientrelaterat hot eller våld kan förekomma på andra sätt. I kommande stycke kommer ett 

annat tankesätt att tas upp kring ämnet hot och våld som en av intervjupersonerna var inne på. 

 

6.2.1 Kränkningar 

Var hot börjar och slutar kan vara svårt att förklara. Ewa stack ut bland intervjupersonerna 

kring tankesättet rörande ämnet hot och våld där hon uppger följande: 

 

Ja, till viss del, jag vet inte om det handlar om hot, handlar mer om 

kränkningar tänker jag. Så jag uppfattar det kanske inte som hotfullt utan mer 

som kränkningar från klientens sida, det tror jag, det kanske är lite svårt att 

skilja på också. 

 

Enligt Ewas utsaga handlar det mer om kränkningar från klienten än vad det gör om direkta 

hotsituationer. Vidare menade hon att det kan vara svårt att urskilja var gränsen går, men 

samtidigt menade hon att det kan bero på att när det väl händer något så vet man skillnaden. 

Detta kan förstås utifrån mentaliseringsbegreppet. Wallroth (2014) menar att mentalisering 

bygger på att individer uppfattar verkligheten på olika sätt och att man måste släppa sitt eget 

perspektiv för att förstå en annan människa. Även här går det att utläsa att socialsekreteraren 

tänker kring begreppet otillåten påverkan som innefattar kränkning.  

 

6.2.2 Påverkan på privatlivet 

I denna framställning presenteras intervjupersonernas resonemang kring hur deras yrkesval 

har påverkat deras privatliv. Samtliga intervjupersoner berättade att deras privatliv blivit 

påverkat på grund av deras yrkesval. De är inte rädda att det ska påverka deras närstående 

men de tänker utifrån ett förebyggande perspektiv som att undvika vissa platser där de kan 

utsättas för en jobbig situation. Anna berättade om en situation där hon påvisar att hennes 

privatliv blivit påverkat, hon gav följande beskrivning:  

  

Har varit med min dotter på någon badplats och fick ta upp henne ur vattnet 

helt blöt och satte henne i bilen och åkte iväg. En väldigt otäck pappa [...]. Så 
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viss såna grejer är det ju. Men sen är det vissa skulle kanske inte reagera så, 

men det är som jag är. 

 

Citatet visar på att det kan förekomma att privatlivet påverkas på grund av ens yrkesval. 

Samtidigt kan citatet tolkas utifrån att alla inte skulle reagera på det sättet. Anna menade att 

alla är olika som individer och att socialsekreterarna använder sig av olika strategier för att 

inte yrkeslivet ska påverka deras privatliv.  

 

Några av intervjupersonerna menar att det skiljer sig, hur mycket privatlivet blir påverkat 

beroende på hur lång arbetslivserfarenhet socialsekreteraren har. Socialsekreterarna menade 

att när de började arbeta som socialsekreterare hade de fler tankar kring var de kan stöta på 

klienter och detta är något som avtagit med tiden. Enligt Anna har hon vid något enstaka 

tillfälle funderat på att byta kommun, för att hon hade småbarn. Anna berättade vidare att hon 

vid några tillfällen har fått informera barnens förskolepersonal att om någon frågar efter 

hennes barn eller ringer behöver de vara observanta. Ewa var inne på samma linje kring att 

arbetslivserfarenhet kan ha betydelse, hon menar att: “Du lär dig kanske att hantera det efter 

ett tag också [...] att har du jobbat här i fyra-fem år kanske man inte tänker på det sättet” 

Citatet kan tolkas som att arbetslivserfarenheter gör att socialsekreterarna lär sig att hantera att 

ens yrke kan komma att påverka privatlivet. Det finns även andra försiktighetsåtgärder som de 

kan använda sig av.  Två av intervjupersonerna har tagit bort sina telefonnummer och 

hemadress på söksidorna Eniro och Hitta. De båda kallar detta för en försiktighetsåtgärd, vilka 

försiktighetsåtgärder socialsekreterare tar menar de är väldigt individuellt för varje 

socialsekreterare. De anser att vissa tar till fler åtgärder medan andra har samma 

telefonnummer privat som på arbetet. Anledningen till att de vidtar försiktighetsåtgärder 

menar de är för att de aldrig vet hur klienter reagerar på beslut som de tagit i arbetet.  

 

Diana berättade att hon inte tar till några försiktighetsåtgärder för att det inte har hänt något 

än. Dock menar hon att om det skulle hända något, kanske hon behöver tänka om. Vidare 

kommer Caroline in på att privatlivet kan påverkas av vilken enhet den anställde arbetar på 

och vilket område denne bor på eller om denne bor och arbetar inom samma kommun. Enligt 

Sandström (2007) beskrivs det regressiva copingmönstret som en omedveten 

överlevnadsstrategi. Detta kan förstås utifrån att samtliga socialsekreterare använder sig av 

strategier som kan ses som en grad av överlevnadsstrategi för att det inte ska påverka 

privatlivet på ett negativt sätt. Detta för de inte ska behöva gå omkring och vara oroliga för att 

något ska hända dem själva eller en närstående, som när de går och handlar genom att de då 

riskerar att utsättas för otillåten påverkan. 

 

Samtliga intervjupersoner säger att det ibland skulle vara bra att bo i en kommun och arbeta i 

en annan för att undvika att privatlivet påverkas. Birgitta påtalade att om man arbetar inom 

samma kommun och har samma område att utreda kan det hända att man får veta saker om 

sina grannar, vilket Birgitta förtydligade med följande citat: “Man vill inte veta. Om sina 

grannar. Man vill också att de inte ska behöva tänka att jag jobbar på socialtjänsten [...] och 

kanske vet hur det ser ut inom deras väggar”. Citatet kan förstås utifrån KASAM om att 

människor med en hög KASAM kan klara av stress och behålla en god hälsa. Detta genom att 
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man ser sin tillvaro som sammanhängande. För att kunna hantera stress och vidmakthålla en 

god hälsa måste socialsekreterare göra påverkan av privatlivet begriplig för att sedan lära sig 

att hantera den (Antonovsky 1991). Genom att socialsekreterarna försöker att hålla privatlivet 

borta från att drabbas av otillåten påverkan kan det i längden leda till mindre stress och 

individerna kan behålla en god hälsa. En av intervjupersonerna resonerade även kring 

grannens upplevelse och detta kan förstås utifrån mentalisering, eftersom mentalisering 

handlar om att förstå andra människor och sig själv (Rydén & Wallroth 2008). Genom att utgå 

från detta kan man se att socialsekreterarna tänker utifrån sig själva, nämligen att skydda sitt 

eget privatliv från otillåten påverkan. Nedan kommer intervjupersonernas uppfattningar kring 

vilken kultur det finns på arbetsplatsen rörande ämnet hot och våld att presenteras. 

6.2.3 Arbetsplatskultur 

På arbetsplatsen upplever vissa av socialsekreterarna att det finns en attityd där det förväntas 

att lite får man utstå men där vissa hävdar att det inte är cheferna som har skapat den utan 

socialsekreterarna själva. De socialsekreterare som har lite längre erfarenhet menar att de inte 

ska acceptera hot och våld, men att man som socialsekreterare måste acceptera att man möter 

människor i kris och att de därför inte alltid är så tillmötesgående. Att alla människor har en 

egen uppfattning om när de känner sig hotade är samstämmigt av intervjupersonerna, men 

några menar att det är väldigt individuellt hur känslig man är och att detta kan bero på tidigare 

erfarenheter i livet. Enligt Sandström (2007) så är värdefrågorna i en organisation viktiga och 

det är viktigt att diskutera dem. Intervjupersonerna anser inte att värdefrågorna om attityden 

till hot och våld diskuteras på arbetsplatsen. Dock framgår det att attityden diskuteras och det 

går att utläsa en enhetlig arbetsplatskultur där de menar att hot och våld inte får accepteras, 

men att gränsen för vad som är hot kan vara avgörande. 

 

6.3 Bemötande 

Det finns en upplevelse av att man som socialsekreterare själv kan påverka risken att bli utsatt 

bland annat genom sitt eget bemötande av människor. Socialsekreterarnas bemötande av 

klienterna bedöms vara viktigt och det betonas att klienterna alltid ska bemötas med respekt. 

Anna beskriver att tydlighet är ett viktigt verktyg i relation med klienterna, klienterna ska inte 

överraskas med besked utan de ska förvarnas och vara beredda. Då är klienterna förberedda 

på vad som kan hända och de känner då inte att de står utanför processen. Annas resonemang 

går ut på att detta är ett arbetssätt som bidrar till att förebygga hotfulla situationer. “Det är inte 

alltid det går men jag brinner lite för att vi ska vara respektfulla, det märker klienterna väldigt 

snabbt”. Anna menade att då man bemöter klienterna med respekt så kan en respektfull 

relation byggas upp och det kan vara en positiv påverkan och till stor hjälp vid ett eventuellt 

förändringsarbete. Här framgår det att Anna använder sig av mentalisering då hon försöker att 

tänka sig in i hur klienten tänker och vilka reaktioner som kan uppstår i mötet. Wallroth 

(2014) menar att mentalisering bygger på att individer uppfattar verkligheten på olika sätt och 

att det krävs en viss ansträngning för att man ska kunna förstå andra men även när man ska 

förstå sig själv. 
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6.3.1 Medvetenhet 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om riskerna i yrket menar intervjupersonerna, detta 

för att inte utsätta sig för eventuella risker i onödan. Det framgår av resultatet att 

intervjupersonerna inte känner rädsla för att gå till arbetet med tanke på de hot och 

våldssituationer som kan uppstå. Avseende vad som kan framkalla att hot och våldssituationer 

uppstår menar intervjupersonerna att det finns många olika faktorer. Några faktorer som 

framkommer är missgynnande beslut, att det är myndighetsutövandet i sig, livskriser och 

människor som inte mår bra. Två av intervjupersonerna beskriver att klienter upplever ett stort 

trauma på kontoret då de får beskedet att socialtjänsten kommer att omhänderta deras barn. 

Även de föräldrar som kommer till utredningsenheten är rädda för att socialtjänsten ska 

omhänderta deras barn. Socialsekreterarna menar att det är den bilden många människor har 

av socialtjänsten och att detta gör att föräldrarna har taggarna utåt i försvar. 

 

Vid vårdnadstvister beskrev Ewa att vårdnadshavarna ofta tar ut sin frustration och aggression 

på socialsekreterarna. Caroline upplever att klienterna håller tillbaka sin ilska mot 

socialtjänsten då klienten vet att det inte är till dennes fördel att visa upp sin ilska. Caroline 

ansåg även att det kan finnas en maktobalans som kan framkalla en hotfull eller våldsam 

situation där klienten kan uppleva att denne känner sig kränkt då denna kan känna sig 

underlägsen socialsekreteraren. Samtliga intervjupersoner beskrev att de innan besök där de 

misstänker att en hot och våldssituation kan uppkomma förbereder sig genom att försöka att 

förutspå hur klienten kommer att reagera. Dock menade de att det är svårt att förutspå hur en 

annan människa ska reagera. Detta visar Carolines utsaga nedan: 

 

Vi förberedde oss väldigt mycket inför det besöket som blev fel, hur vi skulle 

säga för att det skulle bli bra. men vi tänkte ju inte när vi satte oss att det 

kunde bli som det blev[...]vi tänkte att klienten kunde bli arg men inte galen. 

 

Citatet visar att oavsett hur mycket socialsekreterarna än förbereder sig för ett samtal kan det 

hända saker som de inte är beredd på. Anna och Diana berättade att deras förberedelser oftast 

inte handlar om att undgå att en hot och våldssituation kan uppstå. Det handlar istället om hur 

mötet kan påverka klientens mående. Detta kan förstås utifrån mentalisering. Rydén och 

Wallroth (2008) menar att uppfatta och tolka en annans människas beteende är att göra 

människans handlingar begriplig utifrån människors avsikter, att förstå andra och sig själv. 

Detta kan förstås genom att intervjupersonerna förbereder sig inför ett samtal, genom att 

fundera och reflektera kring klienternas upplevelse av mötet med socialtjänsten. Det 

framkommer tydligt i intervjuerna att samtliga intervjupersoner använder sig av mentalisering 

genom att de försöker att sätta sig in i hur klienten kommer att uppleva besöket. Tre av 

intervjupersonerna menade att ålder och erfarenhet kan vara av betydelse för hur en 

socialsekreterare reflekterar över klientens situation. 

 

6.3.2 Ålder och erfarenhet 

Som vi konstaterade i underrubriken medvetenhet har ålder och erfarenhet betydelse för 

socialsekreterarna. Kring detta förde intervjupersonerna en del tankeväckande resonemang. 

Det framkommer i intervjuerna med Anna och Diana att de själva anser att de reducerar risken 
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för att hot och våldssituationer ska uppstå. De menade att arbetslivserfarenheter gör att de blir 

tydligare med varför klienterna är där samt vad som ska hända och att det finns en osäkerhet i 

början av karriären där socialsekreterarna inte vågar vara tydliga. Anna menade även att 

tydligheten att våga påtala att det som klienten säger skrämmer socialsekreteraren och att om 

inte situationen förändras så kommer socialsekreteraren att lämna rummet och mötet avbryts 

kommer med erfarenhet och tid i arbetet. Tre av intervjupersonerna uppgav att det finns en 

risk då socialsekreterare saknar erfarenhet att de då inte tänker på situationerna som uppstår 

för att de inte har en medvetenhet om vilka situationer som kan uppstå. Samtidigt så menade 

de att det finns en risk att socialsekreterare med mer erfarenhet tror att de kan hantera allt och 

genom detta försätter sig i situationer som kan bli farliga.  

 

Diana ansåg att hennes acceptansgrad för klienternas kränkningar har höjts med åldern och 

ansåg att arbetslivserfarenheter och livserfarenheter gör att hon fått en annan förståelse för 

varför människor agerar på olika sätt. På frågan om hon känner sig bekväm i att 

acceptansgraden har höjts så svarade Diana att: “ gentligen inte, när man tänker på det så, så 

nej varför. Varför ska man tåla mer för att man är äldre, nej eller nej”.   

 

Utifrån intervjupersonernas resonemang där de benämner att erfarenhet och ålder är av 

betydelse så kan man se likheter i mentaliseringsbegreppet. Detta utifrån att Rydén och 

Wallroth (2008) beskriver att mentalisering handlar om en process som innefattar flera 

funktioner för att hantera någon typ av information och att göra någonting med den. Det ingår 

även en reflekterande komponent i mentalisering. Intervjupersonerna menade att med fler 

förvärvade erfarenhet kan socialsekreterare också börja reflektera på ett annorlunda sätt än 

vad de gör i början av sitt yrkesverksamma liv.  

  

6.4 Rutiner och utbildning 

I denna framställning presenteras intervjupersonernas resonemang kring vilka rutiner och 

vilken utbildning som intervjupersonerna anser att de har kring hot och våldssituationer.   

Samtliga intervjupersoner uppgav att det finns skriftliga rutiner som finns i en rutinpärm på 

kontoret, där det står vem som har ansvar för vad. Dock är det olika kring om 

socialsekreterarna har läst rutinerna eller inte. Enligt en av intervjupersoner handlar det till 

största del om att ta sig tiden att läsa rutinerna. Vidare menade hon att hon vet att det finns 

rutiner, men hon vet inte hur hon ska agera om en situation uppstår.  

 

Birgitta skiljer sig från de resterande intervjupersonerna. Hon upplever inte att personalen 

följer alla riktlinjer som finns, för att det finns så många. Hon upplever dock att de flesta 

följer rutinen kring hur socialsekreterarna ska sitta i ett besöksrum. Birgitta ansåg att de flesta 

är bra på att sitta vid larmknappen och att inte blockera dörren. Vidare ansåg Birgitta att 

socialsekreterarna generellt är sämre när det handlar om rutinerna vid hembesök. De tar av sig 

ytterskor och jacka för att besöket inte ska upplevas som otrevligt, men egentligen ska det 

istället handla om socialsekreterarnas säkerhet ifall det skulle hända någonting. Detta visar 

Birgittas utsaga nedan: 
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De senaste hembesök jag var på, var det i ett besök där polisen var på plats 

för att det hade varit hotfullt [...] första jag gör är liksom jag hinner inte vara 

inne i lägenheten i 10 sekunder innan så tar jag av mig skorna [...]. Jag gör en 

bedömning själv att det är säkert. 

 

Enligt Sandström (2007) så kan copingmönstret se olika ut för olika händelser och människor 

väljer inte medvetet sina mönster utan det sker omedvetet och spontant. Det kan utläsas av 

Birgittas beskrivande av hembesök genom att socialsekreterarna omedvetet tar av sig skorna 

och jackan hemma hos en klient är för att det är en oskriven regel i samhället. Det kan 

förklara varför socialsekreterarna inte tänker på att det kan uppstå en hotfull situation även 

hemma hos klienten och inte bara på socialtjänsten. 

 

Intervjupersonerna resonerar kring att de alltid är två socialsekreterare under möten. Detta 

underlättar för personalen, likaså att de är två vid hembesök för att försöka undvika att hot 

eller våldsituationer uppstår. Samtidigt berättar socialsekreterarna att de skulle behöva en 

ordentlig genomgång istället för att få rutiner på mejlen för att veta hur de ska gå tillväga. De 

som har längre arbetslivserfarenhet berättar att cheferna hade en genomgång i början, men att 

det är så många intryck att man hinner förtränga det som man lärt sig. Av det som 

framkommer från intervjupersonerna kan man utläsa en röd tråd och det är att 

intervjupersonerna anser att de har fått utbildning, men att de anser att de behöver fler 

utbildningstillfällen och kontinuerlig uppdatering kring säkerhetsrutinerna. Från intervjuerna 

kan man se att organisationen kan behöva se över sina utbildningar rörande hot och 

våldssituationer. Detta för att socialsekreterarna anser att de inte har tid över till att läsa 

rutinerna. Att socialsekreterarna upplever att det inte finns tid att läsa rutiner kan visa på att 

tid eventuellt behöver avsättas på chefsnivå för att personalen ska känna att de arbetar på en 

trygg arbetsplats. 

 

Samtliga intervjupersoner resonerar kring att det finns regler om hur de ska placera sig i 

rummet samt att de ska ta besök när det finns många kollegor på avdelningen. 

Socialsekreterarna kan även meddela receptionen samt be sin närmsta chef att tillkalla en 

väktare, om de tror att besöket kan bli hotfullt. Caroline berättade om en händelse under 

intervjun där socialtjänsten erbjöd en placering för en mamma och ett barn. Mamman tog inte 

händelsen bra utan slog näven i bordet, bet sig själv samt slog huvudet i väggen och tillsist 

sparkade bordet mot Caroline och hennes kollega. Detta visar Carolines utsaga nedan: 

 

Så bad vi henne att gå ut eller min kollega gjorde det och då ville hon inte, då 

gick vi ut sen och det var ett jättebra sätt att hantera det [...] där blev jag helt 

tyst och visste inte vad jag skulle göra. Men jag kollade på larmet och kände 

att nu får jag kanske slänga mig. 

 

Citatet visar att socialsekreterare inte alltid kan vara beredd på att en händelse kan ske, men 

att de vet om att larmknappen finns. Då de är två i samtal underlättar känslan av att vara i en 

stressad och utmanande situation. Samtliga intervjupersoner anser att utformningen av 

besöksrummen är bra, men att det skulle behövas mer utbildning kring hot och våld. En av 

intervjupersonerna berättade att arbetsplatsen lägger stor vikt vid brandsäkerhet men att det 
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skulle behövas mer inom hotfulla situationer, dels för att personalen ska ha det färskt i minnet. 

En av intervjupersonerna har arbetat i en annan kommun och berättade att utformningen av 

besöksrummet är bättre på den nuvarande arbetsplatsen. Sandström (2007) betonar vikten av 

att skapa en enhetlig personalkultur bland annat kring vilka som är de grundläggande 

normerna och reglerna för verksamheten. Rutinerna som intervjupersonerna har berättat om 

kan därför ses som regler till hur socialsekreterarna ska agera utifall hot och våldsamma 

situationer skulle uppstå, därmed även vilka rutiner som de kan följa för att undvika att sådana 

situationer uppstår. Intervjupersonerna visar att de följer dessa rutiner och riktlinjer olika 

mycket beroende på hur lång erfarenhet de har. 

 

Samtidigt visar samtliga intervjupersoner att de anser att det finns hjälp att få om det uppstår 

en hotfull situation. Det finns rutiner kring hur de ska agera om larmet går, att alla ska springa 

ner till besöksrummen från alla avdelningar, vilket leder till att det finns hjälp att få snabbt. 

Det kan tolkas som att arbetsplatsens personalkultur kan ses som enhetlig och bra även om 

intervjupersonerna följer rutinerna olika mycket. Tanken kring när socialsekreterarna bokar in 

sina besök under arbetstiden är något som de flesta av intervjupersonerna inte reflekterar över. 

Några av intervjupersonerna tänker på var de placerar sig i besöksrummen medan andra inte 

tänker på hur de placerar sig detta kan bero på att de flesta av besöksrummen har två dörrar 

menar några av intervjupersonerna. Likväl menar intervjupersonerna att en medvetenhet 

måste finnas kring vilka individer som socialsekreterarna kan träffa under ett möte. Men om 

en situation uppstår upplever socialsekreterarna att stöd finns. 

 

6.4.1 Stöd på arbetsplatsen 

I denna framställning presenteras intervjupersonernas resonemang kring frågor gällande vilket 

stöd som finns på arbetsplatsen. Samtliga intervjupersoner var eniga om att det finns ett bra 

stöd att få bland chefer och medarbetare. Om en situation skulle uppstå kan socialsekreterarna 

få avlastat samtal inom 24 timmar. Annas utsaga påvisar detta: 

Jag var själv med om en väldigt hotfull situation [...] närmaste chefen blev 

informerad väldigt snabbt eller först ringde vi polis det va ju väldigt akut. Sen 

blev chefen informerad och sen kallade chefen in en så kallad 

säkerhetskoordinator. 

 

Utifrån ovanstående citat föreligger en god rutin avseende stöd om en hot eller våldssituation 

skulle uppstå. Vidare samlades teamet tillsammans med chefen för att gå igenom vad som 

hade hänt och chefen bedömde där att intervjupersonen behövde ha med ett överfallslarm. 

Diana menade att hon har ett eget ansvar som socialsekreterare avseende sin egen hälsa, att 

berätta för sina kollegor om det uppstått en otrevlig situation med en klient. Detta kan förstås 

utifrån KASAM, om att det finns en medvetenhet att socialsekreterare behöver ta ett eget 

ansvar att rapportera om något skulle hända. Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet kan 

vara det som motiverar människan, det vill säga drivkraften och medverkan i omgivningen.  

Anna berättade att hon var med i ett ärende där det blev allvarliga hot och då involverades 

andra avdelningar inom familjeavdelningen från första och sista instans. Caroline berättade att 

hon en gång hade ett möte som påbörjades ganska sent och en hotfull situation uppstod. Hon 
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blev då erbjuden samtalsstöd. Vidare berättar Caroline att huvudhandläggare i ett ärende kan 

ha stöd av ens medhandläggare som kan gå in och ta ett större ansvar och ha mer kontakt med 

klienten, även om de har varit med om samma händelse avseende otillåten påverkan.  

 

Diana berättade att hon känner att det finns stöd, men vet inte hur hon ska agera om en hotfull 

situation uppstår. Detta kan förstås utifrån Jacobsen och Thorsvik (2008) som menar att 

organisationskultur kan ha stor betydelse för hur de anställda formar etik i 

organisationskulturen avseende vad som är rätt och fel men även vad som är bra och dåligt. 

Vidare beskriver författarna att man kan se i organisationer som har tydliga värderingar 

avseende etiska frågor att de anställda handlar i linje med organisationens värderingar, då de 

anställda känner till och förstår värderingarna. Utifrån intervjupersonernas svar kan vi utläsa 

att de anser att de har ett bra stöd från chefer och kollegor, men att de känner en viss oklarhet i 

hur de ska agera ifall en hotfull situation skulle uppstå.  

 

6.4.2 Vikten av en bra introduktion 

Från intervjupersonerna framkommer att ingen upplever att de fått en vad de beskriver som en 

adekvat introduktion avseende hot och våld på arbetsplatsen. Caroline uppgav att hon fick 

information om hur hon ska placera sig i besöksrummen vid besök, rutiner vid hembesök och 

hur larmet fungerar medan en annan av intervjupersonerna uppger att hon inte fick någon 

information alls. 

 

Alla har nyligen mottagit en handlingsplan att ha nära tillgänglig på sitt kontor, men ingen har 

läst den och menar att de istället velat att någon gick igenom rutinerna muntligt. En muntlig 

genomgång anser de flesta är ett bättre sätt att ta till sig information då intervjupersonerna 

upplever att när de får papper lagda på skrivbordet så tänker de att de ska läsa det sen och att 

de sedan inte gör det, vilket förtydligas av Birgitta, för att citera: “Så om frågan är vad vi har 

för rutiner, då kommer jag inte kunna mer än att titta på den handlingsplan mot hot och våld 

som jag tog med mig här.” Samtidigt uppger en av intervjupersonerna att det finns ett eget 

ansvar att ta till sig informationen som ges. Från intervjupersonerna går det att utläsa att de 

saknar vad Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver som tydliga hållpunkter. En 

grundutbildning är något som efterfrågas av samtliga intervjupersoner. Anna har på ett 

tidigare arbete inom myndighetsutövning fått gå en självförsvarskurs och anser att då 

utredningsenheten är en riskarbetsplats så skulle det kännas bra med en sådan utbildning även 

här. Utbildning avseende hot och våld är det enda som intervjupersonerna säger sig sakna på 

arbetsplatsen för att hjälpa dem om en hot och våldssituation skulle uppstå.  

6.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med denna uppsats var att få en djupare förståelse av hur socialsekreterare inom 

familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på 

arbetsplatsen, men även till det förebyggande arbetet som bedrivs för att undgå att hotfulla 

situationer uppstår. I kapitlet med resultat och analys går det att utläsa en röd tråd bland 

socialsekreterarna, att det är förhållandevis lite hot eller våldssituationer på arbetsplatsen. Det 

kan istället handla om kränkningar via telefon och mejl då det kan vara lättare för klienter att 
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gömma sig bakom en skärm, än att vara i direkt kontakt med sin socialsekreterare. Av vårt 

resultat kan vi utläsa att det är få av våra intervjupersoner som upplevt en situation där de 

anser att de varit utsatta. Samtliga intervjupersoner anser att de har ett bra stöd av chefer och 

kollegor även om majoriteten av intervjupersonerna uppger att de saknar en bredare 

utbildning kring hur de ska hantera hot eller en våldsam situation. Det framkommer att 

socialsekreterarna har en medvetenhet genom att de förbereder sig inför möten med klienter 

för att försöka sätta sig in i hur klienten kommer att uppleva mötet. Samtliga betonar vikten av 

att bemöta klienten med respekt. Beträffande rutiner på arbetsplatsen ansåg 

intervjupersonerna att de följde rutinerna bra. Vid hembesök ansåg en intervjuperson att 

rutinerna kunde förbättras. Resultatet visar att majoriteten av intervjupersonerna ansåg att 

ålder och erfarenhet kan vara av betydelse för hur de upplever om de är med om otillåten 

påverkan. Erfarenheten kan påverka att intervjupersonerna upplever vissa situationer som 

mindre hotfulla och en ökad kunskap i hur de ska agera. Intervjupersonerna får en viss 

acceptans för vilken situation klienten befinner sig i. Det framkommer av intervjupersonerna 

att arbetslivserfarenhet är något som påverkar vilka försiktighetsåtgärder de tar i sitt privatliv, 

för att privatlivet inte ska påverkas av ens yrkesval.  
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7 Diskussion 

I det följande kapitlet kommer en diskussion kring studiens metod och dess svagheter och 

styrkor att tas upp. Sedan följer en diskussion kring resultatet och analysen. Avslutningsvis 

kommer konklusioner och därefter presenteras förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie, inspirerad av hermeneutik, valdes då syftet var att öka förståelsen för hur 

socialsekreterare förhåller sig till hot och våldsamma situationer på arbetsplatsen och även till 

det förebyggande arbetet som bedrivs för att undgå att sådana situationer uppstår. Genom vårt 

val att göra en kvalitativ studie så har vi fått socialsekreterarnas egna ord, berättelser och 

erfarenheter. Jacobsen (2012) menar att vid genomförande av en intervju finns det möjlighet 

att komma med de följdfrågor som kan behövas för att få en djupare förståelse av ämnet. Då 

vi båda har arbetat inom utredningsenheten kan vår förförståelse ha påverkat frågorna i 

intervjuguiden, detta då vi vet grunderna inom ämnet och har egna erfarenheter av hot och 

våld inom utredningsenheten. Vår brist av erfarenhet vid intervjusituationer kan ha påverkat 

kvaliteten på intervjuerna och detta är något som vi reflekterat över. För att kompensera vår 

ovana av intervjusituationer har vi sett över vår intervjuguide för att minimera risken för att 

frågorna ska kunna misstolkas av intervjupersonerna. Vi genomförde en pilotstudie innan 

intervjuerna påbörjades, detta var för att öva på en intervjusituation samt för att undersöka om 

frågorna i intervjuguiden kunde misstolkas eller om frågorna styrde intervjupersonen. Vi 

upplevde under transkriberingen av materialet att vi som intervjuare styrde frågorna mot 

svaret som vi sökte. Vi valde därför att inte använda oss av pilotstudien i denna undersökning 

då det inte skulle vara forskningsetiskt riktigt. Pilotstudien gav oss insikt om hur ett material 

kan påverkas och vi drog lärdom av detta. Vi anser inte att vi styrde intervjupersonerna under 

de intervjuer som representeras i denna studie. Det går inte att generalisera en studie med 

endast fem intervjupersoner, men vårt syfte med studien har inte varit att generalisera utan 

snarare att undersöka hur det kan se ut. Då antalet intervjupersoner endast bestod av fem 

intervjupersoner ger detta studien en låg extern validitet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vid arbetets start diskuterade vi kring vår förförståelse av ämnet hot och våld. Vi hade en 

arbetshypotes att förekomsten av sådana situationer förekommer i stor utsträckning i arbetet 

med människor i kris. Vår förförståelse innan studiens genomförande var att förekomsten av 

hot eller våld inom familjeavdelningens utredningsenhet dock inte är en vanlig förekommande 

företeelse. Syftet bedöms vara uppfyllt utifrån att det empiriska materialet besvarar 

uppsatsens frågeställning: Vilka kunskaper om åtgärder har socialsekreterarna fått, om hur de 

ska agera ifall hot och våld uppstår i möten med klienter på arbetsplatsen? Vilka strategier 

använder socialsekreterarna sig av för att inte hotfulla och våldsamma situationer ska uppstå i 

möten med klienter? Sammanfattningsvis framkommer det att intervjupersonerna anser att det 

är förhållandevis få hot eller våldssituationer på arbetsplatsen med tanke på arbetets 

känslomässigt laddade karaktär. I resultatet framkommer att socialsekreterarna kan dra nytta 

av en medvetenhet kring klientens situation och att klienterna inte alltid är rationella i sitt 
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handlande, därmed bör de ta hänsyn till att klienten kan uttrycka åsikter som denne egentligen 

inte menar.  

 

I resultatet framkommer det att intervjupersonerna anser att informationen om hur de bör 

agera vid hot eller en våldsam situation är bristfällig eller helt saknas helt. Samtliga anser att 

de har ett bra stöd från chefer och kollegor. Intervjupersonerna efterfrågar en bättre 

introduktion för att öka medvetenheten att en situation kan uppstå samt att rutinerna ska hållas 

uppdaterade. Detta stärks av Shields och Kiser (2003) studie som visar på vikten av att chefer 

behöver ge de anställda kunskaper i hur de på bäst sätt ska undvika att personalen utsätts för 

psykiska eller fysiska hot. Författarna menar att ju bättre tränad och förberedd personalen är 

på att hotfulla och våldsamma situationer kan, inte kan uppstå desto bättre blir det 

förebyggande arbetet för att hotfulla och våldsamma situationer inte ska uppstå. Detta gör att 

organisationen på sikt undviker att personalens ohälsa blir större, alltmer omfattande, vilket 

gynnar organisationen i längden. Socialsekreterarna har ett eget ansvar att ta del av rutinerna 

som finns på arbetsplatsen utifall något skulle ske. Det föreligger även ett eget ansvar på 

socialsekreteraren att meddela om de utsätts för en situation som de inte anser är accepterbar. 

Likaså menar Horejsi et al. (1994) att anställda behöver utbildas och tränas i olika sätt i hur de 

kan undvika hotfulla situationer. Vi tolkar utifrån intervjupersonernas svar och vad tidigare 

forskning visar att det bör finnas rutiner kring hur socialsekreterarna ska gå tillväga samt att 

alla socialsekreterare bör känna till dem. Vi menar att om inte socialsekreterarna har den 

utbildning de uttrycker att de behöver för att de ska känna trygghet i hur de ska agera vid 

olika situationer, är det angeläget att ställa sig frågan om socialsekreterarna vet hur de ska 

agera när det verkligen händer? 

 

Från resultatet går det att utläsa att några av intervjupersonerna anser att de genom sin 

arbetslivserfarenhet blir tydligare mot klienten. Likaså menar Sarkisian och Portwood (2003) i 

sin studie att antal år man varit yrkesverksam också påverkar. Det går även att utläsa i 

uppsatsens resultat att med ålder kommer en acceptans kring att socialsekreterarna accepterar 

mer kränkningar från klienten och att socialsekreterarna får en annan förståelse kring varför 

klienter agerar på olika sätt. I tidigare forskning menar Dunkel et al. (2000) att man som 

professionell kan anklaga sig själv för att ha medverkat till eller direkt ha orsakat en hotfull 

situation, vilket kan orsakas av den professionellas egen brist på utbildning och erfarenhet. Vi 

menar att det därmed är rimligt att anta att ålder och erfarenhet kan ha betydelse för hur 

socialsekreterarna agerar i situationer där hot eller våld kan förekomma. Det går även att 

diskutera om huruvida socialsekreterare med kortare arbetslivserfarenhet vågar ställa de svåra 

frågorna till klienterna. Detta eftersom de inte vet hur klienterna kommer att agera och hur 

detta kan påverka kvaliteten på barnavårdsutredningarna. 

 

7.3 Avslutande konklusioner 

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att socialsekreterare och familjeavdelningens 

organisation arbetar med att förebygga klientrelaterat hot och våld. I resultatet finns det en röd 

tråd där hot och våld kan ses som en problematik, då intervjupersonerna inte vet vad ett möte 

kan resultera i och hur de ska agera. Intervjupersonerna uttrycker att det saknas utbildning 
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kring ämnet, vilket leder till att det inte är enkelt att förklara varför det uppstår hot eller 

våldsamma situationer samt hur det förebyggande arbetet ska se ut. Våra intervjupersoner 

upplever att det är relativt få situationer där otillåten påverkan förekommer. Utifrån 

beskrivningen av tidigare forskning betonas vikten av personalens utbildning och strategier 

för att undvika hot eller våldsamma situationer. Avslutningsvis är undersökningen relevant för 

att få en djupare förståelse kring socialsekreterares upplevelser på familjeavdelningens 

utredningsenhet då få studier har genomförts inom detta område. 

 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Denna uppsats handlade om att få en djupare förståelse för hur socialsekreterare inom 

familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på 

arbetsplatsen, men även till det förebyggande arbetet som bedrivs för att undgå att hotfulla 

situationer uppstår. Vårt förslag till fortsatt forskning är att genomföra en studie om hur 

förekomsten av hot och våld ser ut mot socialsekreterarna via mejl och telefonkontakt med 

klienter. Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie utifrån ett 

genusperspektiv. Detta för att studera om upplevelsen avseende hot och våld åtskiljer sig 

beroende på kön. Vår studie bidrar till en förståelse kring hur situationen ser ut för 

socialsekreterare. Då det finns begränsat med forskning kring ämnet kan denna studie bidra 

till att andra vill forska vidare inom samma ämne, nämligen om hot och våld mot 

socialsekreterare inom den sociala barnavården i Sverige. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Samtyckesblankett 

 

Genom att skriva under denna blankett samtycker jag till att delta i denna undersökning. I 

samband med påskrivning har jag blivit informerad om studiens syfte och har fått möjlighet 

att ställa frågor om undersökningen. Jag har muntligen fått information om de etiska riktlinjer 

som finns kring samhällsvetenskaplig forskning. Jag har tagit del av information om att delta i 

denna undersökning är frivilligt och kan när som helst avbryta mitt deltagande. Detta genom 

att inga konsekvenser uppstår eller att jag behöver ange varför.  

Personliga uppgifter kommer att avidentifieras och hanteras konfidentiellt. Uppgifterna 

kommer att förvaras på ett sådant sätt som beskrevs för mig, för att inte obehöriga ska få 

åtkomst till informationen. Informationen som jag lämnar kommer endast användas till 

författandet av detta examensarbete. Dock är jag medveten om att slutversionen kommer att 

bli offentlig. 

 

 

Ort och datum: 

…………………….. 

 

Underskrift: 

………………………………………… 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: 

Namn: 

Ålder: 

 

- Hur länge har du arbetat inom myndighetsutövning? 

- Samtalas det om hot och våld från klienter mot yrkesutövare på arbetsplatsen? 

- Om en situation av hot och våld uppstår anser du att det finns  hjälp i närheten? 

- Finns det skriftliga rutiner på arbetsplatsen för hur man bör agera vid incidenter av hot och 

våld? 

- Vet socialsekreterarna hur man ska agera om det uppstår problemsituationer med hot och 

våld? 

- Är arbetsplatsen utformad så att risken för att minska hot och våld situationer uppstår? 

- Vad anser du att det finns för orsaker till att hot och våld situationer uppstår mellan klient 

och socialsekreterare? 

- Förbereder man sig för hur klienten kan reagera/agera vid ett icke gynnande beslut för att 

undvika att en hot och våld situation uppstår? 

- Anser du att det finns hot och våld situationer som du förväntas acceptera i din yrkesroll? 

- Anser du att du har stöd från chefer och medarbetare gällande klientrelaterade hot och våld 

situationer? 

- Är arbetsplatsen utformad så att risken för att minska hot och våld situationer? 

- Är man orolig för sin egen eller sina närståendes säkerhet på grund av arbete? 

- Är det något som du saknar på arbetsplatsen som skulle kunna hjälpa dig att hantera sådana 

situationer? 

- Har det funnits några hot och våld situationer under de senaste 12 månader? Om det funnits; 

hur många och polisanmäldes dem? 

 

 

 

  


