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Sammanfattning 
 

Enligt tidigare vetenskaplig forskning och rapporter framkommer det att utsattheten mot 

socialsekreterare har ökat under de senaste åren. Huvudsyftet med denna studie var att 

undersöka och analysera hur socialsekreterarna i olika städer i Sverige upplever 

utsatthet och säkerhet på sin arbetsplats. Erfarenheterna av säkerhet och utsatthet 

analyserades genom tre teorier; våldets normaliseringsprocess, kognitiv dissonans och 

teorin om klientrelationer. För att kunna använda en korrekt metod har sex intervjuer 

genomförts. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en tematisk analys. 

De viktigaste resultaten som konstaterades i det empiriska materialet var att 

socialsekreterare kände sig säkra på sin arbetsplats. Dessa känslor kunde dock blekna 

när socialsekreterarna blev en måltavla för en klient, främst genom verbala attacker. En 

slutsats som dras är att en känsla av falsk säkerhet kan ske i socialsekreterarens yrke. 

Den falska säkerheten vara en riskfaktor för socialsekreterares psykiska hälsa och därför 

kan det vara viktigt att göra ytterligare forskning om detta ämne. 
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Abstract  
 

According to previous scientific research and reports it states that the exposure towards social 

welfare secretaries has increased in the recent years. The main purpose of this study was to 

examine and analyse how the employees at swedish social welfare services experience 

exposure and security in their place of work. The experiences of security were analysed 

through three theories; violence normalization process, cognitive dissonance and theory about 

client relations. In order to use a correct method, six interviews were carried out with the 

employees. The data found through the material was transcribed and analysed based on an 

thematic analysis. The main results that were found in the empirical material concluded that 

the secretaries thoroughly felt safe in their workplace. These feelings could however fade 

whenever targeted by a client, mostly by verbal attacks. A conclusion that was drawn is that a 

feeling of pseudo-security can be notable in the profession of the social secretary. This might 

be a risk factor for social secretaries mental health and therefore it may be important to make 

further rechears about that subject. 
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Författarnas förord 

 

Vi vill tacka våra socialsekreterare för deras deltagande i vår studie. Ert engagemang gör 

skillnad. Vi vill också tacka vår handledare för den feedback som vi fick under uppsatsens 

gång och den kunskap som vi tagit del av under denna kurs. 
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Inledning 
 

Vår förmodan som författare är att du som läsare har en förförståelse av socialsekreteraryrket 

och har på diverse sätt format en bild av denna yrkesgrupp. Exempelvis kan uppfattningar om 

socialsekreterare skapas utifrån mediala sammanhang, personliga erfarenheter av möten med 

socialsekreterare, bekantas erfarenhet av socialsekreterare eller genom att du själv är 

yrkesverksam som socialsekreterare. Som artikeln nedan beskriver så kan en av 

föreställningarna handla om hur pass utsatt eller säker man känner sig i yrket som 

socialsekreterare i nutida Sverige. Ett exempel på den bild som media visar kan vara i stil med 

denna artikel som lyder följande; “De senaste två åren har vart fjärde socialsekreterare blivit 

utsatt för hot och våld på grund av sitt jobb. Det visar en undersökning som gjorts på 

uppdrag av akademikerförbundet SSR, rapporterar Ekot i Sveriges radio” (Sveriges 

television, 2016).  
 

Statistik från 2013 (Arbetsmiljöverket, 2015) visar att den vanligaste orsaken till anmäld 

arbetsolycka med sjukfrånvaro bland socialsekreterare är hot och våld. Statistiken baserades 

på svar från 36 000 socialsekreterare och kuratorer. Antalet socialsekreterare av dessa 36 000 

framkommer inte i rapporten. Däremot framkom det att omkring 40 procent av gruppen 

socialsekreterare uppgav att de hade blivit utsatta för hot och våld i arbetet. 
 

Anmälningarna om arbetssjukdomar har ökat med oroväckande 123% bland socialsekreterare 

inom loppet av ett år (2014–2015) enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt rapport från Arbetsmiljöverket (2016) framkom det att 18% 

av 42 000 socialsekreterare led av psykiska påfrestningar och att 14% led av oro och ångest. 

Från arbetsmiljöverkets inspektörer framkom det att några av det mest förekommande 

bristerna i socialsekreterarnas arbetsmiljö var bland annat för tung arbetsbelastning, brist på 

introduktion och för liten beredskap för hotfulla och våldsamma situationer 

(Arbetsmiljöverket, 2016).  
 

Socialsekreterares erfarenhet av utsatthet och upplevelsen av säkerhet är därför ett viktigt 

område som behövs fördjupas. Förhoppningen är att få en fördjupad bild av vad som kan öka 

respektive minska känslan av utsatthet ur en socialsekreterares synvinkel. Det behövs för att 

stödja de människor som i sin uppgift ska försöka stödja utsatta grupper i samhället. 
 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka och problematisera hur utsatthet och säkerhet i 

arbetet upplevs och beskrivs av en grupp socialsekreterare. Detta genom att belysa deras 

erfarenheter och upplevelser av säkerhet och utsatthet på sin arbetsplats.  
 

För att få svar till vårt syfte har studien utgått från dessa frågeställningar: 
 

● Hur beskriver de intervjuade socialsekreterarna säkerheten på arbetsplatsen? 

● Hur beskriver de intervjuade socialsekreterarna utsattheten på sin arbetsplats? 
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Begreppsdefinitioner 
 

Begrepp som kommer att användas i denna studie är säkerhet och utsatthet. Säkerhet är enligt 

NE (2016a) “i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar risken 

för att olyckor eller andra oönskade händelser ska ske”. 
 

Definitionen av utsatthet är inte lika tydligt beskriven som begreppet säkerhet. Ordet utsatthet 

existerar varken som förklaring eller som ordboksord på Nationalencyklopedins hemsida. För 

att arbeta runt det dilemmat användes andra ord för att fånga upp betydelsen av utsatthet, 

vilket blev utsätta och utsatt, som kan tolkas tillsammans som en bred definition av utsatthet. 

Definitionerna för dessa ord fanns endast från den svenska ordboken ur Nationalencyklopedin 

och därför kommer förklaringen av orden beskrivas från detta. Utsättande beskrivs som att 

“göra till föremål för påfrestande behandling” (NE, 2016b) och utsatt förklarades “som utgör 

ett naturligt och begärligt mål för attack”. Ytterligare en beskrivning för utsatt var 

skyddslöshet (NE, 2016c). 
 

Tidigare forskning internationellt och nationellt 
 

Litteratursökning 
 

Inför sökning av relevant forskning har sökmotorerna Umeå universitetsbibliotek, Socindex 

och Google Scholar använts. Sökorden som användes för att finna väsentligt material för 

kunskapsöversikten var socialtjänst, social workers, violence, workplace violence, risks, client 

violence, community mental health, management, safety och supervisors. 
 

Grad av utsatthet  
 

Under de senaste två åren (2014–2016) framkommer det att var fjärde socialsekreterare i 

Sverige har blivit utsatt för hot och våld med anledning av deras arbete (Akademiförbundet, 

2016). Samma undersökning visar även att var fjärde socialsekreterare anser att våldet har 

ökat under dessa år (Akademiförbundet, 2016). Enligt Arbetsmiljöverket (2014) beskrivs 

utsattheten avseende våld och hot vara hög bland yrkesgruppen socialsekreterare, exempelvis 

visar statistik från Arbetsmiljöverket (2014) att 43% av socialsekreterarna och kuratorerna i 

studien någon gång upplevt hot eller våld på sin arbetsplats. Hur många socialsekreterare och 

kuratorer som varit delaktiga i studien framkommer dock inte. Däremot visar resultatet att 

detta är en hög siffra i jämförelse med andra yrkesgrupperna i landet som exempelvis politiker 

och journalister. 
 

Från en amerikansk doktorsavhandling av Waylon Beaver (1999) visar enkätstudien att 65,4 

% av 942 socialarbetare visste om en annan socialarbetare som upplevt våld från klienter. Av 

dessa socialarbetare var det 68,9 % som angav att de kände en socialsekreterare som hade 

varit med om någon form av klientvåld i sin karriär. Ur studien ”Social Services Workers and 

Workplace Violence” (Respass & Payne, 2008) som analyserat statistik från 

arbetsdepartementet i USA framkommer det att socialarbetare löper en större risk för att bli 

utsatta för våld inom arbetsplatsen i jämförelse med vårdpersonal som exempelvis doktorer. 

Det framkommer även att socialarbetare utsätts för våld i en högre omfattning än de andra 

yrkesgrupperna (Respass & Payne, 2008). 
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Problem med hot och våld är ett ökande fenomen på svenska arbetsplatser. Utsatthet beskrivs 

som hög bland personal som jobbar inom vård och omsorg. I en svensk enkätstudie där 

170,000 personer blev tillfrågade om förekomst, arbetsmiljö och riskfaktorer på sin 

arbetsplats år 2001 var det 85% som svarade på frågeformulären (Menckel och Viitasaras, 

2002). Resultaten visade att 51% av respondenterna blivit drabbade av hot och våld i verbal 

eller fysisk form. Resultaten visade också att 9% av de som jobbar inom vård och omsorg 

dagligen utsätts för våld eller hot. Vidare beskrev 67% att de upplevt detta flera gånger i 

månaden. Macdonald och Sirotich (2005) studie har dock också visat att socialarbetare inte 

känner sig sårbara för våld i interaktion med sina klienter. Samma studie visar däremot att 

personal som arbetade närmast klienterna var den grupp som kände sig mest sårbara jämfört 

med resterande personal som exempelvis handledare eller företagsledare. Annan forskning 

upplyser att majoriteten av trakasserierna mot tjänstemän och myndighetspersoner sker under 

arbetstid och att det var högst ovanligt att det skedde på fritiden (Wallström, Skinnari & 

Korsell, 2005). 
 

Former av utsatthet och faktorer som kan påverka utövandet 
 

Från forskningen framkommer det att vård- och myndighetspersonal, exempelvis 

socialsekreterare, får utstå många olika typer av otillåtna beteenden från sina klienter. 

Nationella och internationella studier tyder på att socialarbetare utsätts för liknande 

påfrestningar världen över. Menckel och Viitasaras (2002) menar i sin studie att den mest 

förekommande formen av hot och våld i Sverige var verbala hot, skrik och aggressioner. I 

några enstaka fall hade även hot via telefon förekommit. I en australiensk och en amerikansk 

studie visades likaså att den typ av våld som var mest frekvent mot socialarbetare var hot och 

verbala övergrepp (Koritsas, Coles & Boyle, 2008; Waylon Beaver, 1999). Från en 

kanadensisk studie mätte man förekomsten av våld mot socialsekreterare inom en tvåårs 

period genom frågeformulär, även där visade sig att verbala trakasserier var den mest 

förekommande typen av våld. Hälften av respondenterna uppgav att de blivit verbalt 

trakasserade av en klient de senaste två åren, samtidigt som 90% uppgav att de någon gång 

under sin karriär upplevt denna form av trakasseri (Macdonald & Sirotich, 2005). 

 

Andra former av hot och våld som uppkommit i forskningen är skrämsel (Koritsas et al., 

2008), fysisk misshandel, hot mot familjemedlemmar (Waylon Beaver, 1999; Macdonald & 

Sirotich, 2005), att få sin egendom stulen eller skadad (Koritsas et al., 2008; Waylon Beaver, 

1999), sexuella trakasserier (Koritsas et al., 2008; Waylon Beaver, 1999), fysisk misshandel 

och sexuella övergrepp (Koritsas et al., 2008). Likaså andra typer av våld som också framkom 

i forskning kunde vara att man blivit förföljd eller blivit utsatt av rasistiska påhopp från 

klienter (Macdonald & Sirotich, 2005). 
 

En rapport från Brottsförebygganderådet (BRÅ) som ansetts bära på en väsentlig 

kunskapsgrund för denna studie är rapporten ”Otillåten påverkan riktad mot 

myndighetspersoner. Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration.” (Wallström, 

Skinnari & Korsell, 2005). Rapporten har byggts på litteraturgenomgång och samtal med 

forskare med kunskap om de ämnen som rapporten riktar sig på. Däremot har studien 

fokuserat på tjänstemän inom polis, rättsskydd och myndighet men inte mot socialsekreterare. 

Trots detta så kan rapporten vara värdefull att använda i denna studie för att förstå vad för 

utsatthet som en tjänsteman inom en myndighet som möter människor i kris kan bli utsatt för, 
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samt vilka konsekvenser som kan medföljas efter sådana incidenter. Rapporten appliceras till 

vår studie som en möjlighet för det som socialarbetare kanske kan uppleva i sitt möte med 

klienter i kris och de konsekvenser som kan hända mot socialsekreteraren och 

socialförvaltningen. I rapporten framkom olika typer av hot och trakasserier som 

myndighetspersonerna inom denna studie kunde uppleva. Några exempel på dessa var 

dödshot mot tjänstemän och deras anhöriga, bombhot, upprepade telefonsamtal, obehagliga 

brev och skuldbeläggning. Andra former av trakasserier var så kallade subtila trakasserier som 

innebär exempelvis att någon ”råkade” befinna sig på samma ställe som tjänstemannen hade 

parkerat sin bil, fotografering av tjänstemän och att tjänstemäns uppgifter lades ut på 

internet.” (Wallström et al., 2005).  
 

Underrapportering 
 

Underrapportering av hot och våld är förekommande bland myndighets- och vårdpersonal, 

delvis för att situationerna eller besvären efteråt inte alltid tolkas som en arbetsskada (Patel & 

Holmberg, 2015). Faktorer till varför underrapportering om hot och våld sker bland 

socialsekreterare kan enligt Menckel och Viitasaras (2002) exempelvis handla om att våld 

ansågs vara en del av arbetet, att personal upplevde att våld skedde men att inga åtgärder 

vidtogs, rädsla för att bli anklagad för att ha triggat situationen, nekande av problem för att 

skydda klienter samt osäkerhet för vad som räknas som våld. Inom studien framkom det att 

våld definieras på olika sätt bland studier samt register och det finns en oenighet om vad som 

bör och inte bör rapporteras. 
 

Från en studie som genomfördes i Massachusetts i USA (Zelnick, Slayter, Flanzbaum, Butler, 

Domingo, Perlstein & Trust, 2013) fann man att socialarbetare upplevde en stor oro för sin 

säkerhet på sin arbetsplats. Faktorer som påverkade detta var exempelvis brister i planeringen 

för säkerheten samt att protokoll ibland inte genomfördes då personer ansåg sig vara för 

upptagna med sitt arbete. Andra faktorer som påverkade underrapportering enligt Zelnick et 

al. (2013) studie var rädsla för att bli sedd som en dålig socialarbetare och ambivalenta 

känslor hos socialarbetaren om huruvida händelsen var triggad av socialarbetaren själv. Detta 

gällde specifikt för nyutbildade socialarbetare. 
 

Konsekvenser, rutiner och stödinsatser 
 

Menckel & Viitasaras (2002) menar att konsekvenser av hot och våld kan ta sig i uttryck i 

både fysiska och psykologiska reaktioner som ilska, frustration och maktlöshetskänsla. Detta 

påverkade personalens arbete genom att personalen blev mer vaksamma och hittat mindre 

nöje i sitt arbete. Menckel och Viitasaras (2002) studie tar även upp att socialsekreterare tar 

hem problemen från arbetet, att de finner det svårt att koppla av, får mardrömmar eller känner 

sig motstridiga till att återgå till arbetsplatsen. För socialsekreterare som är unga eller oerfarna 

kan hot och våld upplevas som en större belastning (Menckel & Viitasaras, 2002). 
 

Trakasserier och hot kan även påverka tjänstemän i sådan utsträckning att de övervägt att 

avsluta sin tjänst, tvekat för att ta ett beslut eller åtgärd i arbetet eller undvikit områden eller 

arbetsuppgifter (Brå, 2005). Förutom att detta påverkar inom individnivå så påverkar våldet 

även på arbetsplatsnivå, myndighetsnivå och samhällsnivå. Konsekvenserna är många och 

några exempel som rapporten fångat upp är upplevd fruktan, olust eller osäkerhet. Andra 

konsekvenser som togs upp var dålig arbetsmiljö, negativ påverkan på yrkesstatus och 

rekrytering, negativ påverkan på förtroende till myndigheter och rättskedjans legitimitet.  
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Respass & Payne (2008) poängterar att socialarbetare därför behöver samt förtjänar att vara 

ordentligt förberedda inför riskerna som kan uppstå i deras yrke samt vilken support som 

finns. Forskaren har funnit många olika strategier för att motverka våldet mot socialarbetare 

och har fångat upp det i tre olika areor; utbildning, policys och praktiska strategier. Forskaren 

ger exempel på förslag på element som behöver vara med i utbildningar om prevention mot 

våld. Dessa element var medvetenhet om vad som kan orsaka våld samt vikten av problemet 

med detta, strategier till att ta reda på om klienten har en möjlighet att bli våldsam innan 

mötet sker, att socialarbetaren får lära sig att vara medveten om hur denne hanterar samt 

agerar i stunden med en våldsam klient. Till sist att få träning och kunskap i hur man verbalt 

och fysiskt kan kontrollera klienten för att skydda sig själv. 
 

Enligt Akademikerförbundets (2015) undersökning uppgav två av tre socialarbetare att de 

rutiner som fanns för hot och våld fungerade, något som även påvisades i Menckel & 

Viitasaras (2002) studie där det framkom att socialarbetarna hade goda kunskaper i hur de 

skulle agera vid hot eller våld. Nästan alla socialsekreterare kände att de kunde vända sig till 

chefer eller kollegor för att prata om säkerhet. Det fanns dock en stor avsaknad av 

dokumentation om sådana rutiner på arbetsplatserna (Menckel & Viitasaras, 2002).  
 

Avseende stöd efter hot eller våld uppgav 40% av 170,000 socialsekreterare att de hade fått 

stöd efter incidenten medan 36% menade att man inte tog emot stöd då de inte kände ett 

behov av detta (Menckel & Viitasaras, 2002). Stödet kom mest ifrån arbetskamrater och en 

viss del från arbetsplatsens handledare. Personal som hade upplevt upprepade hot och våld 

fick det största stödet (Menckel & Viitasaras, 2002). Från studien framkom även att 25% av 

respondenterna blev erbjudna information och utbildning om hot och våld av sina 

arbetsgivare. Preventiva metoder som också användes var så kallat “twinstaffing” som innebär 

att man jobbar två och två för att minska ensamarbete, samt larmanläggningar och 

mobiltelefoner. Enligt Akademikerförbundets rapport (2015) framkom det att vid 

förebyggande av hot och våld ansåg tre av tio socialsekreterare att arbetsgivaren inte gör vad 

som krävs för att förhindra detta. 
 

Summering av forskningen 
 

Sammanfattningsvis visar forskningen att utsattheten är hög bland vård- och 

myndighetspersonal, särskilt socialsekreterare, både nationellt och internationellt. Jämfört 

med andra arbetsgrupper är riskerna för utsatthet större och personal som jobbar närmast 

klienter är i särskild utsatt risk. Mest förekommande formerna av utsatthet är verbala hot, 

skrik och aggression men flera andra variationer av utsatthet förekommer. Andra typer av 

utsatthet beskrivs som hot mot familjemedlemmar, klienter som försöker skrämma 

socialsekreteraren, fysiskt våld, sexuella trakasserier och rasistiska uttryck med mera. Varför 

underrapportering om våld sker kan bero på att socialsekreteraren vill skydda sin klient eller 

upplever osäkerhet angående hur mycket sin yrkesroll anses ska klara av. Konsekvenserna av 

det som en socialsekreterare kan utsättas av från klienter kan skapa ökad rädsla, olust, 

osäkerhet och ilska inför sitt arbete. Däremot framkommer det att rutiner och 

säkerhetsinsatser existerar och fungerar bra enligt socialsekreterare. Stöd från kollegor samt 

chefer upplevdes också som ett verksamt komplement. Det som exempelvis ansågs behövdes 

förbättras inom säkerheten var förvaltningens agerande och inställning till rapportering.  
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Den sammantagna bilden som forskningen ger är att den tenderar att fokusera på utsattheten 

hos de socialsekreterare som utsätts för hot och våld. I vår studie vill vi få en bredare bild av 

den utsatthet som en socialsekreterare potentiellt kan uppleva. Samtidigt är det viktigt att även 

belysa vad som gör att en socialsekreterare upplever sitt arbete som säkert i syfte av att 

förebygga utsattheten. 

Teori 
 

Nedan beskrivs de tre teorier som använts för att förstå och analysera de resultat som studien 

utmynnat i. Den första teorin handlar om klientrelationen, och använts för att skapa en 

förståelse kring den makt som finns i relationen mellan en socialsekreterare och en klient. 

Utifrån hur socialsekreteraren kan hantera och processa dilemmat med maktobalansen 

används teorin om den kognitiva dissonansen. Slutligen har delar från teorin om våldets 

normalisering applicerats för att förstå varför otillåtet beteende i en relation mellan en 

socialsekreterare och en klient kan normaliseras.  
 

Klientrelationen  
 

Klientrelationen är en del av teorin om den sociala omvärlden som är framtagen av den 

samhällsvetenskapliga forskaren Alfred Shultz (Johansson, 2007). För denna studie har 

Johanssons (2007) tolkning av Shultz används då den upplevs vara av modern karaktär och 

därmed mer applicerbar för studien.  
 

Klientrelationen är en relation som Shultz menar existerar i byråkratiska sammanhang 

(Johansson, 2007). Denna typ av relation är speciell i jämförelse med andra relationer då den 

grundar sig på det faktum att det är en relation mellan två vanliga människor, samtidigt som 

det finns ytterligare en aspekt som påverkar relationen. Det som påverkar relationen är att 

socialsekreteraren måste förhålla sig till klienten utifrån organisationens riktlinjer och regler. 

Dessa två roller förutbestämmer hur deras relation kommer att ta sig uttryck (Johansson. 

2007). En person blir en klient när den blir föremål för en organisatorisk konstruktion. 

Skapandet av en klient handlar om att denne måste anpassas till organisationens 

administrativa ramar för att kunna bli hjälpt. Utifrån det formar gräsrotsbyråkrater en 

uppfattning om klienten utifrån den konstruktion klienten blivit tilldelad av organisationen 

(Johansson. 2007).  
 

Relationen som finns mellan dessa två parter genomsyras av att den ena parten försöker 

påverka den andra parten (Johansson. 2007). Detta kan ta sig uttryck genom att en 

socialsekreterare exempelvis vill eller antar att en klient ska agera på ett visst sätt utifrån 

organisationens kategorisering av klienter. Interaktionen mellan dessa två parter äger 

vanligtvis rum genom ansikte mot ansikte eller via telefon och korrespondens. Sådana 

interaktioner förändrar relationen kontinuerligt till skillnad från den organisatoriska relationen 

som är bestämd. För tjänstemannen kan relationen till klienten upplevas som en i mängden till 

motsats för klienten som kan uppleva relationen som unik. Makten i klientrelationen är 

asymmetrisk då tjänstemannen har större makt att påverka klientens tillgång till resurser 

eftersom de har en kunskap som klienten inte har. Exempelvis att socialsekreteraren har 

kunskap om klientens direkta situation samt om organisationens riktlinjer, regelverk och 

resurser. Socialsekreteraren kan avsiktligt utnyttja detta mot klienterna genom att undanhålla 

information, låta klienten vänta och kontrollera samtalen. I och med att klienterna 

förmodligen inte har kontakt med andra klienter kan det medföra att klienterna inte kan 
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jämföra sin behandling med andra som befinner sig i samma situation. Klienten har möjlighet 

att motarbeta sin underordnade position genom att ta reda på information om skyldigheter och 

rättigheter på egen hand, däremot är detta det enda som en klient kan göra. Detta innebär att 

klienten alltid är underordnad mot sin socialsekreterare (Johansson. 2007). 
 

Kognitiv dissonans 
 

Den kognitiva dissonansen är en teori av Leon Festinger som handlar om att förklara varför 

vissa sociala aspekter som exempelvis förändring av attityd sker (Carle, Nilsson, Alvaro & 
Garrido, 2006). Teorin grundar sig på föreställningen att människor strävar efter att uppleva 

en balans. I denna teori benämns balansen med ordet konsonans.  
 

Människors attityder och åsikter tenderar att vara i konsonans med deras agerande. När detta 

inte upplevs som konsonans så skapas upplevelsen av dissonans. Dissonans kan förklaras som 

disharmoni och oenighet. Känslan av dissonans har även beskrivits likna känslan av obehag. 

Dissonansen blir en inre drivkraft för människan att bli av med obehaget och för att motarbeta 

den dissonanta upplevelsen. Festinger menar att man motarbetar detta genom att förändra 

något av två kognitiva element (Carle et al., 2006). Detta kan exempelvis vara ändring av 

beteende, attityder eller åsikter. Ett annat sätt att hantera dissonansen är att lägga till ett 

kognitions element som skulle motbevisa motsägelsen eller undvika information som kan 

förstärka känslan av dissonans. Ett exempel på hur undvikande av information kan ta sig i 

uttryck är exempelvis som en rökare som röker trots att de vet att rökning är farligt. För att 

rökaren ska uppleva att rökningen är i konsonans med dennes värderingar eller attityd så kan 

denne undvika information som bekräftar att rökning är farligt (Carle et al., 2006).  
 

Festinger forskade exempelvis om dissonans som uppstår i tvångssituationer, i detta fall 

situationer där personen känner sig tvingade till att uppträda emot sina egna åsikter och 

värderingar (Carle et al., 2006). Festinger fann att i fall där dissonans sker i tvångssituationer 

så blir en del av hanteringen av dissonansen att övertyga sig själv att handlingen var bra även 

om det i grunden upplevs som dålig (Carle et al., 2006). För att göra detta krävs det ett motiv 

som kan exempelvis handla om man får lön för att utföra handlingen. Festinger forskning 

visade även att ju mindre motiv man hade för att utföra handlingen, desto mer personlig 

övertygelse lades in för att motarbeta dissonansen (Carle et al., 2006). 
 

Våldets normaliseringsprocess 
 

Den sista teorin som kommer att appliceras på denna studie är teorin om våldets 

normaliseringsprocess som är framtagen av den norska professorn i genusvetenskap Eva 

Lundgren (2012). Lundgrens tanke bakom skapandet av teorin var att applicera 

normaliseringsprocessen inom våld i nära relationer för att förstå varför våldets sågs som 

normalt i sådana förhållanden. Även om teorin främst riktar sig mot heterosexuella 

parförhållanden så kommer den att användas i denna studie utifrån två faktorer som Lundgren 

menar kan vara en del av processen i att våld normaliseras i en relation (Lundgren, 2012). 

Vissa delar av normaliseringsprocessen exkluderades för denna studie då det inte ansågs vara 

realistiskt applicerbart på en yrkesrelation mellan en klient och socialarbetare. 
 

En del som valdes att uteslutas från teorin var isolering, som handlar om hur isolerad kvinnan 

blir gentemot omvärlden då hon endast har hennes våldsutövande man som referensram. 

Isoleringen kan exempelvis ske genom att en gräns om vad som är rätt och fel förskjuts och 
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därmed övertygas kvinnan av mannens önskningar om hennes val av livsstil. Vi ansåg att den 

här delen av teorin inte var applicerbar i vår undersökning på grund av att den handlar om 

isolering i ett förhållande. Det blir svårt att föreställa sig att samma händelseförlopp skulle 

kunna ske mellan en socialsekreterare och klient då relationen mellan dessa inte är lika intim. 

Den andra delen som exkluderades var växlingen mellan värme och kyla då det inte 

upplevdes som realiserbart som en verklighet mellan en socialsekreterare och klient.  
 

Det som ansågs vara av vikt för studien från Lundgrens (2012) teori var gränsförskjutning och 

våldets internalisering som kommer att förklaras närmare nedan. 
 

Gränsförskjutning 
 

Gränsförskjutningen handlar enligt Lundgren (2012) om att den utsatta personen förändrar sin 

syn på vad som är acceptabelt eller inte inom en relation. Gränserna för vad som tidigare inte 

ansågs vara acceptabelt hos den utsatte ersätts av en acceptans för de handlingar som 

förövaren utför. 
 

Det beskrivs som tufft för personen som blir utsatt för otillåtet beteende, exempelvis 

misshandel. Den utsatta kan dock samtidigt anse att det kräver mer av förövaren att utföra 

misshandeln än vad det gör för denne att mottaga förövarens slag. Detta är ett givet exempel 

på att gränsen har förskjutits till den punkt då offret betraktar misshandeln som normalt 

agerande. Den utsatte rättfärdigar handlingen och accepterar inte att se det som en 

våldshandling, vilket indikerar att våldet har normaliserats. Ett annat exempel på varför en 

gränsförskjutning kan ske är för att offret inte vill se sig själv som den utsatte personen eller 

att förövaren ska betraktas som en misshandlare eller dylikt. Istället vill personen att denne 

ska se själva “människan “i förövaren (Lundgren, 2012).       
 

Våldet internalisering 
 

Det föregående delområdet inom våldets normaliseringsprocess handlade om hur gränser 

förskjuts och vilka typer av konsekvenser detta kan ge. Det här delområdet av teorin handlar 

om våldets internalisering. Kortfattat handlar detta om hur den utsatte tar sig an förövarens 

förståelse av verkligheten. Detta sker genom att den utsatte lägger ansvaret på sig själv för 

våldet och ser på sin egen roll i situationen utifrån utövarens perspektiv (Lundgren, 2012).  

Metod 
 

Nedan presenteras valet av metod för studien, författarnas förhållningssätt till empiri och teori 

förklaras och sedan författarnas närhet till undersökningsfrågan. Vidare redogörs kriterierna 

och inkluderingen för urvalet i studien. Sedan en djupgående redogörelse om 

tillvägagångssättet av metoden och vilken analysmetod som används. Sist diskuteras 

appliceringen av de etiska principerna och studiens trovärdighet utifrån faktorerna pålitlighet, 

överförbarhet, tillförlitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.   
 

Val av metod 
 

För denna undersökning valde vi att göra en kvalitativ metod, som är ett brett begrepp med 

olika definitioner (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår kvalitativa metod riktar sig till att 

undersöka upplevelser och erfarenheter genom att hålla intervjuer för att sedan analysera 
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materialet från intervjuerna. En kvalitativ studie har sina fördelar med att man kan fördjupa 

sig i respondenters berättelser. I en kvalitativ studie har respondenterna möjlighet att berätta 

ingående om deras erfarenheter, respondenten har även tid för reflektion. Forskaren har även 

möjligheten att ställa följdfrågor. Vår kvalitativa studie genomfördes med hjälp av 

helstrukturerade intervjuer, med inslag av öppna frågor (se bilaga 3). Helstrukturerade 

intervjuer innebär att man har bestämt ett antal frågor som man ska fråga om under intervjun. 
 

Utöver det har undersökningen haft i utgångspunkt att använda sig av den empiriska fakta 

som framkommit från intervjuerna. Därefter applicerades teorier för att tolka det inkomna 

datamaterialet. Denna forskningsansats kallas för en induktiv ansats, vilket innebär enligt 

Bryman (2011) att forskaren utgår från empiri och att forskaren sedan kan dra slutsatser från 

resultatet med hjälp av teori. 
 

Författarnas närhet till undersökningsfrågan 
 

Våra tidigare erfarenheter som vikarierande socialsekreterare inom försörjningsstöd har gett 

oss inspiration till att utföra studien. Det positiva som vi kan se med vår närhet till 

forskningsfrågan är att vi kan förstå den typ av säkerhet och utsatthet som kan finnas. 

Däremot har vi även förhållit oss till att vi ska vara kritiska för det arbete som vi gör i studien, 

då det kan påverkas av våra tidigare erfarenheter. 
 

Urval 
 

Processen för att finna socialsekreterare skedde av ett bekvämlighetsurval vilket innefattar att 

den var icke-slumpmässig (Bryman, 2011) Kriterierna för urvalet för denna studie var att 

respondenterna skulle arbeta som socialsekreterare på försörjningsstöd samt skulle ha arbetat 

inom försörjningsstöd i minst ett år. Det blev totalt sex socialsekreterare som blev delaktiga i 

studien, varav två som identifierade sig som män och fyra som kvinnor. De arbetade i fyra 

olika städer i Sverige, varav två storstäder och två medelstora städer. Av respondenterna 

varierade år som de arbetat totalt som socialsekreterare mellan 1,5 år till 5 år och åldrarna 

varierade mellan 23 och 50 år. 
 

Tillvägagångssätt 
 

Intervjuformulären skapades innan intervjuerna och bestod av frågor som skulle strävas att 

förhållas till. Formuläret bestod både av öppna och sluta frågor (se bilaga 3). Vid frågor som 

var slutna fanns det följdfrågor som var öppna för att fånga upp socialsekreterares upplevelser 

och beskrivningar om fenomenet. Frågornas funktion var vägledning för vad som vi som 

författare ansåg vara önskvärt att fånga upp från respondenterna. Det skulle även finnas 

möjlighet att ställa frågor utöver intervjuformuläret utifrån vad intervjupersonen berättade på 

intervjun. Intervjuformuläret var indelad i två teman vilket var säkerhet och utsatthet med 

intentionen att det skulle bistå till att fånga upp studiens syfte (se bilaga 3). Inom temat 

säkerhet belystes frågor om förvaltningens säkerhetsåtgärder och struktur, benägenhet om 

rapportering och kommunicering kring säkerhet inom arbetsgrupperna. För temat utsatthet 

handlade frågorna om klienters agerande, socialsekreterarnas hantering av utåtagerande, 

frågor om specifika utsättande faktorer, vad som kan påverka en klient att agera samt det 

ansågs ingå i arbetet. 
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Vi som författare sökte först ut till tre specifikt utvalda förvaltningar, som valdes utifrån 

författarnas tidigare kännedom på existerande socialtjänster. Kontakten till dessa 

socialtjänster genomfördes först via telefonkontakt med socialtjänsternas mottagningstelefon. 

Efter det fördes en mailkontakt till de tre städernas enhetschefer varav två enhetschefer 

meddelade att deras arbetsgrupp skulle vilja delta i studien. En enhetschef meddelade att de 

inte skulle kunna ha möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Utifrån tidigare erfarenhet på 

socialtjänsten kontaktades andra socialsekreterare från andra städer via sociala medier. Några 

socialsekreterare fick ett informationsbrev via mail med information om studiens syfte, 

användning och genomförande (se bilaga 1). Resterande socialsekreterare som blev 

kontaktade via sociala medier fick kortfattad liknande information via det mediet. 
 

Mellan sex till två dagar innan intervjuerna skulle äga rum fick socialsekreterarna kortfattad 

information om vad som skulle diskuteras om på intervjun. Informationen var densamma för 

alla socialsekreterare och skickades skriftligt via mail eller sociala medier. Genom att ge dem 

informationen innan intervjun så gav det dem mer tid för att reflektera över ämnena. Detta var 

ett sätt för oss att förbereda socialsekreterarna vilka frågor som vi önskade att diskutera om 

och öka chansen till att få berikande information 
 

Fyra intervjuer genomfördes via telefon och två skedde på plats. Innan intervjuns början 

presenterades studiens syfte, respondenternas rättigheter till att delta och hur deras identitet 

skulle skyddas. Mer djupgående ingång om vad och hur som informerats av de etiska 

principerna presenteras vidare i delen om etiska principer (se sida 18). Intervjuernas längd 

varierade från 37 till 48 minuter. Alla intervjuer spelades in, två via dator och fyra via 

mobiltelefon. Därefter transkriberades materialet, vilket innefattar att man skriver ner allt som 

sades i intervjun. Båda författarna höll och transkriberade tre intervjuer vardera. 
 

Bearbetning och analys 
 

Av det transkriberade materialet valde vi att göra en tematisk analys som innebär kortfattat en 

metod för att analysera texter (Bryman, 2011). Detta genom att söka efter koder i texten från 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kan vara meningar eller stycken, 

huvudsaken är att det finns ett budskap som framkommer i enheten som förkortas till en kod 

(Hsieh & Shannon, 2005).  Koderna sorterades och därefter skapades kategorier utifrån en 

subjektiv tolkning (Hsieh & Shannon, 2005). Från kategorierna fick vi fram vilka teman som 

kunde synliggöras från det inkomna materialet (se bilaga 2). 
 

När vi som författare letade efter meningsbärande enheter sökte vi efter både manifesta och 

latenta budskap. Manifesta beskrivs som budskap som är på ytan och är tydliga (Esiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Det kan exempelvis vara att någon uttrycker “jag är 

orolig” så kan man direkt tyda att den är orolig. Det latenta budskapet är det som inte är lika 

rättframt budskap utan kan finnas underliggande i uttrycket (Esiasson et al., 2012). Här kan ett 

exempel vara att någon säger “det gör ont magen när jag tänker på det” och det skulle kunna 

tolkas som en oro även om personen inte uttryckligen säger oro. Tolkning är alltid en del av 

en textanalys och beskrivs som en komplicerad process (Bergström & Boreus, 2012). 

Exempelvis menar Bergström och Boréus (2012) att dilemman som kan uppstå när man gör 

en innehållsanalys är att delar av texten som analyseras kan förbises om man väljer att 

analysera en viss typ av ämne. 
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Reliabilitet, överförbarhet och validitet 
 

Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om att studiens resultat kan bli liknande om man genomför samma studie 

igen. Kvalitativ forskning tenderar till att intensivt studera mindre grupper av människor med 

liknande variabler (Bryman, 2011). I vår studie var variablerna att alla deltagare var 

socialsekreterare på försörjningsstöd och hade minst ett års arbetserfarenhet på den 

avdelningen. Socialsekreterarna kom antingen från mellanstora städer eller storstäder inom 

Sverige. Vår studie kan ha hög reliabilitet genom att en forskare kan undersöka en grupp med 

samma variabler utifrån liknande syfte. I vår studie gav respondenterna övergripande liknande 

svar och därmed kan studien tänkas ha högre reliabilitet (Bryman, 2011), då det kan tyda på 

att resultaten kan bli liknande om man skulle upprepa den.      
 

Reliabilitet handlar även om att forskaren bekräftar att man har uppfattat den studerande 

verkligheten på korrekt sätt (Bryman, 2002). I vår studie strävade vi efter reliabilitet genom 

att vi kontinuerligt kontrollerade med respondenterna under intervjuernas gång om vi förstått 

deras svar korrekt. Däremot hade studien kunnat få mer reliabilitet om intervjupersonerna 

hade fått ta del av vad som kommit fram i resultatet innan studien skulle publiceras (Bryman, 

2002). Detta då intervjupersonen skulle kunna bekräfta att det vi som kom fram till stämmer 

överens med deras verklighet. 
 

Överförbarhet 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som resultaten kan överföras till andra 

grupper och situationer än det som har använts inom studien. Kvalitativ forskning fokuserar 

på att finna det som är betydelsefullt i den sociala verklighet som ska studeras. Det som 

kvalitativa forskare därför uppmanas att göra är att sträva efter att få täta beskrivningar om 

verkligheten. Syftet med detta är att beskriva detaljer som finns i en kultur så att exempelvis 

utomstående ska kunna bedöma om resultaten går att överföra till en annan miljö (Bryman, 

2011). Som författare strävade vi efter att vårt resultat skulle innehålla täta och fylliga 

beskrivningar från intervjuerna med ambitionen att uppnå kriteriet om överförbarhet.  

 

Validitet 

 

Validitet handlar om hur forskaren har mätt det den har avsett att mäta samt om bedömningen 

av de slutsatser som gjorts i studien hänger samman med det som undersökts (Bryman, 2011). 

För att försöka nå validitet i vår studie har vi låtit klasskamrater läsa och granska studien för 

att göra en bedömning för de procedurer som valts, hur de har tillämpats samt om analysen i 

studien sammanhänger med resultatet. 

 

En forskare kan aldrig vara säker på att den observerat sin forskning från ett fullständigt 

objektivt synsätt. För att säkerställa att forskaren har varit så objektiv som möjligt måste det 

framgå tydligt att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka utförandet 

av undersökningen samt slutsatserna (Bryman, 2011). Detta har vi försökt att arbeta med 

genom att vara medveten om den möjliga påverkan som våra egna erfarenheter kan ha till 

studien. På det sättet har vi försökt att förhålla oss kritiska kring vår observation och 

bedömning på materialet. 
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Etiska principer 
 

Inom forskningen behöver man kontinuerligt förhålla sig till etiska principer. Detta är av vikt 

både för deltagarna och för forskaren, då det delvis kan vara lätt för forskare att tro att 

kunskapen om innebörden av deltagande i forskning kan ses som en självklar kunskap 

(Wikström, 2009). De etiska riktlinjerna utgår från fyra krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I detta avsnitt beskrivs kraven 

kortfattat och hur vi som författare har arbetat med kriterierna under studiens gång. 
 

Informationskravet 

 

Informationskravet innefattar i korta drag att forskaren måste förmedla information om syftet 

med forskningen till deltagarna i studien (Wikström, 2009). Dessutom ska deltagarna få 

information om att det är en frivillighet att delta i studien och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Detta informerades både i informationsbrevet och vid kontakt med 

socialsekreterarna innan intervjun. Under intervjun informerade författarna ytterligare en gång 

socialsekreterarna om studiens syfte och användning.  

 

Samtyckeskravet 

 

Det här kravet handlar om individens rättigheter att delta och att man behöver deltagarens 

samtycke för detta (Wikström, 2009). En grundförutsättning för att samtyckeskravet ska 

kunna genomföras är att deltagaren har kapaciteten att förstå innebörden av samtycket 

(Wikström, 2009). Frågan om samtycket togs upp i början av intervjuerna där vi berättade att 

vi antog att deltagaren samtyckte till delaktighet studien i och med dennes deltagande i 

intervjun, efter detta berättades fick vi en bekräftelse från respondenten att det var korrekt i 

form av nickning eller instämmande svar. 
 

Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagarnas personliga uppgifter ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och inte röjas (Bryman, 2011). För att uppnå 

största möjliga konfidentialitet har socialsekreterarnas namn förändrats i citaten och detaljer 

som kan identifiera en socialförvaltning eller en intervjuperson har tagits bort. Det sistnämnda 

informerades till intervjupersonerna under intervjun. 
 

Nyttjandekravet.  

 

Nyttjandekravet är ett krav för att garantera intervjupersonerna att materialet i intervjun 

endast kommer användas för forskningsändamål (Bryman, 2011). Vi har förhållit oss till detta 

genom att informera våra deltagare att resultatet endast kommer användas i vetenskapligt 

syfte och publiceras som en kandidatuppsats i en databas via Umeå universitet. Denna 

information skickades ut först via mail eller sociala medier beroende på hur man fick tag på 

respondenterna, samt under intervjun. 
 

Ansvarsfördelning 
 

Ansvaret inom studien har varit jämlik mellan författarna, med en viss arbetsfördelning för att 

underlätta arbetsprocessen. Efter sådan arbetsfördelning har båda författarna tagit del av vad 
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den andre har funnit eller vad man har skrivit om för att tillsammans bearbeta information och 

material som framkommit.  

Resultat  
 

Resultatet kommer att presenteras i form av två olika teman som är framtagna utifrån de koder 

vi har tagit ut ur intervjumaterialet (se bilaga 2). Dessa två teman presenteras som 

“Stödinsatser inom förvaltningen” och “Svåra arbetsrelaterade situationer “. Citat användes 

för att åskådliggöra det vi som författare har funnit och emellanåt sammanfattades delar av 

resultatet. Namnen som används i citaten är fiktiva. Det som benämns som kollegor i 

resultatet är andra socialsekreterare inom deras arbetsplatser. 
 

Stödinsatser inom förvaltningen 
 

Något som framkom från samtliga intervjuer var att socialsekreteraren upplevde sig ha stöd 

från sina kollegor. Exempelvis om socialsekreteraren kände sig osäker inför att träffa en klient 

ensam kunde socialsekreteraren kalla på en kollega som följde med på mötet. En uppfattning 

som kom fram från majoriteten av socialsekreterarna var att de upplevde sig säkrare när de 

var ackompanjerade med en annan kollega vid möten med klienter. Även när man var fler i ett 

möte med en klient, exempelvis med andra människor som jobbade i ett annat team med 

klienten, upplevdes det som tryggare för socialsekreteraren. 
  

“Så jag tror att vi försöker vara ganska samsynta där och att vi, ja hjälper varandra för det 

är inte alltid så tydligt när man sitter i den situationen själv” (Beatrice) 
  

Att dela med sig av erfarenheter internt inom arbetsgruppen kring hot och våld uppfattades 

vara ytterligare ett sätt för socialsekreterarna att skydda varandra på. Genom att dela med sig 

av sina personliga erfarenheter kunde det inge mer kunskap i hur man kan hantera olika 

situationer som kan inträffa när man exempelvis träffar en klient. En annan taktik för 

socialsekreterarna att skydda varandra på var att informera till teamet om en klient kunde vara 

aggressiv eller vara en risk för ens säkerhet. Att upplysa och informera varandra om en klient 

som upplevdes vara farlig att träffa beskrevs vara aktuellt i alla förvaltningarna. 

Socialsekreterarna upplevde också att det fanns ett övergripande gemensamt synsätt och 

handlande inom arbetsgruppen gällande vad som var tillåtet eller icke acceptabelt om 

socialsekreterare. 
  

“Sen så blev det också samtal med, personen fick prata både med chef och med kollegor som 

kände sig inblandade och som dem kände att dem behövde prata med” - (Aliah)   
  

Socialsekreterarna förklarade att de kände att det fanns stöd att få inom arbetsgruppen. Detta 

uttrycktes exempelvis utifrån att de upplevde att de hade möjlighet till att kunna prata med 

varandra. Det framkom att socialsekreterarna dagligen pratade med varandra inom sin 

arbetsgrupp och att de främst pratade med sina kollegor och sedan med sin chef. 
  

“Så fort jag liksom, känner att en person hotar mig på något sätt, hotar att skada mig, skulle 

jag rapportera till min chef” (Amir) 
 

Vid en utsatt situation upplevde socialsekreterarna att kollegorna var det primära stödet och 

chefen det sekundära. Samtliga socialsekreterare berättade att chefen var den som de skulle 

vända sig till om de skulle utsättas för något som skulle kunna leda till att skriva ett tillbud 
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eller att göra en polisanmälan. När de pratade med chefen uppfattade socialsekreterarna att 

chefen lyssnade på dem. Dels genom att socialsekreterarna upplevde att saker dem berättat 

togs på allvar, exempelvis genom att polisanmälningar gjordes. 
  

Som tidigare nämnt berättade många socialsekreterare att kollegor och chef fungerade som ett 

skydd om man behövde ta upp något som inträffat. Något som uppgavs från 

socialsekreterarna var att många rapporterade till chefen när det hände något som de själva 

ansåg vara av allvarlig karaktär.  
 

Sammantaget kan man se att kollegorna var det främsta stödet som socialsekreteraren hade att 

använda sig utav. Kollegorna hade också en stor inverkan på socialsekreterarens säkerhet 

genom rådgivning och samtal om erfarenhet mellan varandra. Socialsekreteraren uppgav att 

hen vände sig till chefen om det skulle handla om allvarligare ärenden. Samtidigt som 

socialsekreterarna sa att de var benägna till att rapportera till chefen så behövde 

socialsekreteraren själv definiera hur allvarlig en situation var, om den var i nivå till att 

rapportera till en chef om. Samsyn i arbetsgruppen upplevdes vara förekommande bland 

socialsekreterarna, genom att man upplevde att man hade liknande förhållningssätt till hur 

man skulle agera och hantera svåra situationer. 
  

“Tidigare i de allra, allra flesta fallen så upplever man sig inte hotad eller att det blir 

obehagligt på något sätt, utan det jag vet knappt om jag känt av det” (Beatrice) 
  

Av intervjuerna uppgav majoriteten av socialsekreterarna att de upplevde att säkerheten 

fungerade i överlag bra på deras förvaltning. Vid enstaka tillfällen hade socialsekreterarna 

erfarit hot, hot om våld eller väldigt aggressivt beteende från klienter. När detta hände 

upplevdes säkerheten vara bristfällig. Däremot uppgav socialsekreterarna att det fanns stöd att 

få och att de förväntade sig erhålla det stöd som behövdes om en incident skulle inträffa.  
  

Alla intervjuade socialsekreterare använde passerkort eller liknande dagligen i sitt arbete. 

Utan passerkortet kom man inte in i särskilda delar av förvaltningen, exempelvis för att 

komma in till besöksrummen. Personalen som jobbar i förvaltningen är de enda personerna 

som har tillträde till kontoret. Alla intervjuade socialsekreterare hade ett väntrum i sin 

förvaltning, vilket är samma rum som kallas för receptionen. Den här delen av förvaltningen 

var ämnad för klienter. Majoriteten av alla förutom en socialsekreterare nämnde att det kunde 

förekomma otillåtet beteende i receptionen i form av skrik eller aggressivt beteende. I värsta 

fall kunde det komma klienter som var hotfulla och försökte skada personalen fysiskt. På så 

sätt blev det indirekt påtagligt att passerkorten fungerade som en säkerhet för 

socialsekreterarna för att kunna skydda sig på inom förvaltningen. 
 

Alla förvaltningar hade låsta avdelningar och majoriteten hade även glas-skydd i receptionen, 

vilket innebar att klienterna inte fritt kunde prata med socialsekreteraren. Socialsekreterarna 

fick frågan om hur säkert det kändes att vistas i receptionen utan skyddet med glasrutan. Tre 

av sex gav ett tydligt svar att det kändes säkert att göra detta. 
  

Sammantaget upplevde socialsekreterarna att säkerheten fungerade i överlag bra inom 

förvaltningen. Passerkorten var en stark markör för att hålla säkerheten levande och något 

som samtliga socialsekreterare använde sig av.  
  

“Är det någon som är riktigt galen där ute, så ringer vi till polisen, och polisen kommer och 

hämtar dem” (Gry) 
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Om klienten bedömdes vara hotfull, våldsam eller väldigt arg kunde socialsekreteraren 

tillkalla polis eller väktare. Upplevdes det av säkerhetsskäl att en klient inte kunde vistas i 

receptionen upplevde samtliga socialsekreterare att dem kunde tillkalla vakt för att avlägsna 

personen från byggnaden.  
  

“Det finns ju ett väntrum med besökare och så, man får inte vara alltför högljudd där, utan då 
får man lämna lokalen. “(David) 
  

Som nämnts har samtliga socialsekreterarna uttalat sig om att de kunde vända sig till polis 

eller väktare för att hantera klienter som man av olika skäl ansågs behöva bli avlägsnade från 

lokalen. Konsensus av socialsekreterarnas utsagor tydde på att utåtagerande klienter ansågs 

inte vara en befintlig del av socialsekreterarnas arbete och upplevdes inte vara acceptabelt. Att 

ha den befogenheten att kunna tillkalla polis eller väktare var något som gjorde att 

socialsekreterarna upplevde säkerhet.  
  

“Säkerheten, den ligger väl i att vi har personlarm både när vi går ut och när vi är inne på 

kontoret här.” (David) 
  

Larm beskrevs också som ett medel för att skydda sig på under arbetet. Samtliga 

socialsekreterare förutom en beskrev att larm användes under yrkesutövningen. Larmen 

användes i olika sammanhang och hade olika funktioner beroende på vilken aktivitet 

socialsekreteraren utförde. Det beskrevs att larm användes exempelvis om socialsekreteraren 

skulle träffa en klient. I besöksrummen där socialsekreteraren träffade klienten, var larmet 

knutet till resten av förvaltningen vilket gjorde att resten av byggnaden larmade om 

socialsekreteraren skulle trycka på larmet. Larmet beskrevs också kunna användas vid 

hembesök. Då upplevdes besöken säkra under förutsättning att larmet togs med. 
  

Sammantaget använder socialsekreteraren poliser och vakter om säkerheten i förvaltningen 

skulle äventyras. Vakt och polis kunde också användas för att avlägsna en person från 

förvaltningen. Larm var också ett verktyg som användes som ett säkerhetsskydd under 

arbetet. 
  

Ett flertal av socialsekreterarna uppgav att beroende på hur bra en socialsekreterare upplevde 

att de kände sin klient så kunde det upplevas som en trygghet.  
  

“Så, jag förstår att de blir väldigt upprörda, många gånger är det bara att markera, att nej nu 

är det nog. “(Gry) 
  

Att markera emot en klient när ett samtal gick överstyr, primärt via telefon, var något som en 

del av socialsekreterarna upplevde att de gjorde. Utifrån utsagorna förklarades det att 

exempelvis skrik, hot eller uttryck av könsord via telefon inte tolererades bland 

socialsekreterarna. För att markera emot en klient beskrev socialsekreterarna att de 

exempelvis berättade för klienterna att man vidare inte skulle lyssna på vad denne hade att 

framföra förens denna sansat sig och kunde formulera sig på ett konstruktivt sätt. 

Socialsekreterarna kunde också agera i form av att tala om för klienten att man härnäst 

kommer att avsluta samtalet. För socialsekreterarna fungerade detta initiativ eller agerande 

som en fördel för deras säkerhet.  
  

Ett gemensamt mönster man kunde se hos samtliga socialsekreterare var en nolltolerans mot 

hot och våld. Detta förhållningssätt gentemot våld präglade alla förvaltningar och hanterades 
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genom att klienten fick någon form av sanktion som konsekvens för sitt agerande. Denna 

nolltolerans som fanns bland socialsekreterarna kunde ta sig uttryck genom att 

socialsekreterarna berättade tydligt om sin nolltolerans i intervjun och att de uppgav sig vara 

benägna till att polisanmäla våld. 

 

Svåra arbetsrelaterade situationer 
 

“... ofta är klienter som är arga på telefon ofta inte arga när man träffar dem i verkligheten 

liksom. Så är det väl ofta att man har oftare lättare att vara argare på telefon än live.” 

(Isabelle) 
 

Negativt verbala uttryck var det mest förekommande formen av utsättande beteende som 

socialsekreterarna fick utstå från klienterna. De mest förekommande exemplen som 

socialsekreterarna tog upp av de negativt verbala uttrycken var skrikande, svordomar, 

könsord, rasistiska uttryck, provokation och förolämpningar. Klienter upplevdes vara mer 

utåtagerande via telefonsamtal än vid fysiska möten. Socialsekreterare beskrev att det 

uppfattades som lättare för klienter att bli arga på telefon till skillnad från när de var 

tillsammans med dem vid ett möte. Arga klienter var ett återkommande fenomen som alla 

socialsekreterare hade stött på under sin karriär. Detta förekom oftast i samband med avslag 

eller vid beslut som klienten inte höll med om. Ilskan upplevdes i högsta grad inte vara 

påverkad av tid men att det framkom att det kunde finnas en större chans för klienter att vara 

mer stressade och arga vid månadsskiftet, då det oftast var den tidpunkt som viktiga räkningar 

skulle betalas som exempelvis hyra för boende. 
 

“Att man vill bli uppringd, att man kräver det nu på en gång, att det är en omedelbar 

tillfredsställelse som man ska ha och det är också svårt eftersom vi har många som vi ska 

hjälpa.” (Aliah) 
 

Somliga klienter upplevdes som påträngande genom att de lämnade många 

telefonmeddelanden där de ville att socialsekreteraren skulle kontakta dem eller att klienter 

ringde socialsekreteraren väldigt ofta. Socialsekreterarna hade erfarit klienter, som de 

beskrevs som krävande genom att de exempelvis begärde mer hjälp och tid från 

socialsekreteraren än vad som kunde erbjudas. Delvis på grund av den stora mängd klienter 

som socialsekreteraren hade så upplevdes det svårt för hen att hjälpa klienten utifrån klientens 

önskemål. 
 

Några av socialsekreterarna berättade att klienter hade försökt att nå dem via sociala medier 
eller på privat telefonnummer. Detta kunde upplevas som irriterande och integritetskränkande 

från socialsekreterarnas sida. Bland annat upplevdes det som irriterande då socialsekreteraren 

upplevde att klienten inte visade förståelse eller respekt för gränsen mellan privatperson och 

yrkesperson. 
 

“Alltså då kan jag mest säga att jag kan bli irriterad. /.../ ...du får kontakta men genom den 

rätta vägen, du kan liksom inte höra av dig till mig som privatperson, det är något annat.” 

(Aliah) 
 

Sist upplevdes utsattheten vara mer påtaglig när en socialsekreterare inte lärt känna klienten 

eller när socialsekreteraren hade en uppfattning om att det fanns en risk för att klienten skulle 

kunna vara utåtagerande.  
 



23 
 

“Ja dels har det varit en del hotfulla situationer här, mestandels i receptionen då.” (David) 
 

Receptionen var den del på förvaltningen som upplevdes en väldigt otrygg plats av 

majoriteten av socialsekreterarna. Den beskrevs som en allmän plats där vem som helst kunde 

befinna sig i, klienter som dem kände till eller okända klienter. I receptionen hade flest 

hotfulla incidenter skett. Som exempelvis arga klienter som agerat genom att skrika och riva 

ner saker i receptionen. Några socialsekreterare berättade historier om klienter som hade 

försökt ta sig in via receptionens lucka. Majoriteten av socialsekreterarna uppgav att de trots 

allt kände sig säkra i receptionen även om de inte skulle ha glas-skydd. Några menade på att 

det handlade om att man själv skulle göra en bedömning som socialsekreterare om det var 

säkert för en att vara ute i receptionen beroende på situation.  
 

Flera socialsekreterare berättade om andra skydd på förvaltningen som hade tagits sönder 

eller som klienter hade tagit sig igenom. Skydden var i dessa fall glas-skydd och dörrar. De 

uttryckte att det kändes som en viss osäkert att det hade skett samt i några fall att den risken 

fortfarande bestod, även om skydden hade förbättrats efter incidenten. 
 

“Ja, där är det inte så mycket säkerhet överhuvudtaget. Men ja, nä. det finns som ingen. Där 

har jag inte som en säkerhet där som är från jobbet på något sätt. Att som arbetsgivaren har 

jobbat som att jag ska vara säker utanför dörrarna här på kontoret.” (Beatrice) 
 

Det beskrevs att det fanns en potentiell risk för att bli måltavla för utsatthet utanför arbetstid. 

Socialsekreterarna berättade att de inte hade upplevt något utanför arbetstid men uppgav att de 

reflekterat om sin utsatthet som fanns utanför arbetstiden. Exempel på faktorer som påverkade 

att de var utsatta enligt socialsekreterarna var att det inte existerade rutiner eller vägledning 

för hur en socialsekreterare skulle hantera situationer som påverkats av arbetet under fritiden. 

Under både arbetstid och fritid kunde socialsekreterarna vara utanför arbetsplatsen.  
 

Under arbetstid kan socialsekreteraren exempelvis gå ut från förvaltningen för att gå på 

hembesök. Avseende fritiden menade några att man var privatperson då och att man kan ta 

kontakt med andra myndigheter om det skulle finnas ett behov till det, som citatet nedan visar. 
 

“Men det finns ju inte rutiner till hur man går tillväga efter sitt jobb om man säger så. Men då 

är man ju en privatperson och händer det någonting så ska man vända sig till andra 

myndigheter.” (Isabelle). 
 

Att ens personuppgifter var sökbara på internet var en upplevd sårbarhet för 

socialsekreterarna. Utifrån att deras namn står på myndighetens beslut eller brev så uppgavs 

det ge klienten en möjlighet att söka efter uppgifter som adress och telefonnummer genom att 

söka på deras namn. Några socialsekreterare hade valt att skydda sina uppgifter på nätet för 

att minska risken för att bli uppsökt av en klient. I vissa fall upplevdes det som att det kunde 

vara otillräckligt då det kanske fanns en chans att få uppgifterna på annat sätt via nätet. Alla 

som pratade om risken med att bli uppsökt berättade att de inte kände sig otrygga men att de 

hade reflekterat över den potentiella osäkerheten med tillgänglighet till personliga uppgifter. 

Tanken hade slagit dem att det finns en chans att klienter skulle kunna söka upp dem. 
 

Summeringen av detta är att socialsekreterarna hade uttryckt att de reflekterat om sin 

potentiella utsatthet inom arbetet och samtidigt uppgav att de upplevde sig trygga och att de 

inte hade varit med om något allvarligt. Samt att de reflekterat över risken av att bli utsatt av 

en klient utanför arbetsplatsen eller att bli kontaktad utanför arbetstid. 
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“Men jag tror också att det kan ha betydelse, och har jag märkt att hur man bemöter 

människor, att man verkligen måste tänka på det när man har de här träffarna. Att man är 

medveten om den makt man sitter på.” (Aliah) 
 

Av materialet var det några socialsekreterare som tenderade att vilja förstå varför klienterna 

kunde vara utåtagerande. Detta kunde uttryckas som tankar om faktorer som kunde få klienter 
att uppträda olämpligt mot sin socialsekreterare. En faktor som uppgavs var maktobalansen 

som finns mellan klient och socialsekreterare och socialsekreterarna påpekade att man måste 

förstå makten som man besitter som socialsekreterare. Vidare framkom det att i relationen 

mellan klient och socialsekreterare har sekreteraren mer makt än klienten vilket kan bidra till 

att klienten upplever maktlöshet. Enligt socialsekreterarna kan utåtagerande från klienter bero 

på just den upplevelsen. Socialsekreterarna förklarade maktobalansen som en påverkande 

faktor och att det var förståeligt att klienterna kände frustration. Vidare sades det att klienterna 

har rätt till sin frustration.  
 

“De är i den här situationen och att det är svårt att och att de inte får den hjälp för att 

regelverket ser ut såhär, inte för att jag säger att det ser ut såhär utan att det är regelverket 

som ser ut såhär. Så blir det en slags skyddsmur för en själv.” (Beatrice) 
 

Från intervjuerna framkom det att socialsekreterarna hade en hög tolerans mot otillåtet 

beteende utifrån att de skapat en barriär på jobbet, som citatet ovan nämner. Några menade att 

man behövde se klienternas ilska utifrån att de var arga på organisationens regelverk och 

system och inte på en som socialsekreterare. Sådant beteende som socialsekreterarna 

betraktade som icke tillåtet förekom från klienterna och socialsekreterarna menade att det 

skulle vara svårt att arbeta som socialsekreterare om man inte kunde hantera detta dilemma. 
 

Något annat som skulle kunna vara ett exempel på hög tolerans kom från de intervjuer där 

socialsekreteraren uppgav att de exempelvis inte rapporterade vissa incidenter om hot som 

skett. Detta då de ansåg att de hade en god uppfattning om sin klient och förstod varför den 

agerade som den gjorde. Något som lyftes upp av socialsekreterarna i några intervjuer var att 

klienter oftast agerar i affekt och säger saker utan baktanke. Exempelvis var en hantering av 

socialsekreteraren att bemöta rasistiska uttryck från klient att främst ignorera det då 

socialsekreterarna oftast såg det som ett uttryck av affekt. 
 

Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras och analyseras utifrån de teoretiska 

perspektiven våldets normaliseringsprocess, den kognitiva dissonansen och klientrelationen. 

Därtill kommer även författarnas egna tolkningar att presenteras för att diskutera kring 

potentiellt förekommande utsatthets och säkerhets fenomen hos socialsekreterarna. 
 

Kollektiv och individuell gränsförskjutning 
 

Från resultatet av analysen kunde vi som författare notera att det finns en stor chans att 

socialsekreterarna har en hög tolerans mot otillåtet beteende från klienter. Detta baserat på de 

tekniker som socialsekreterarna använde sig av för hantering av klienters utåtagerande 

beteende. Något som framkom från datamaterialet var att socialsekreterarna tenderade att vilja 

se från klientens sida av situationen och menade på att det var förståeligt varför klienterna var 



25 
 

arga och kunde utöva denna ilska mot dem. Man kan koppla detta till att socialsekreterarna tar 

sig an utövarens bild av verkligheten, utifrån teorin om våldets normaliseringsprocess 

(Lundgren, 2012). Genom att ta sig an klientens verklighet kan detta påverka gränserna i 

relationen av vad som är accepterat eller inte mellan socialsekreteraren och klienten. 

Socialsekreterarna berättade exempelvis att negativa aspekter som skrik och ilska till viss mån 

var en del utav jobbet, vilket kan styrka möjligheten att en gränsförskjutning har skett bland 

socialsekreterarna. Ytterligare en viktig faktor var huruvida teamet inom socialtjänsterna 

upplevdes agera jämlikt mot otillåtet beteende. Detta kan enligt vår tolkning peka på att det 

skulle kunna ha skett en kollektiv gränsförskjutning.  
 

En kollektiv gränsförskjutning menar vi kan innebära att socialsekreteraren inte ensamt 

skjuter på gränserna utan att förskjutningen kan mycket väl påverkas i samband med 

arbetsgruppens syn på acceptabla gränser. Exempelvis skulle en socialsekreterare kunna ta sig 

an gruppens gränser utifrån vad som förmedlas i rådgivningen eller delgivandet av 

erfarenheter mellan socialsekreterarna. Av särskild betydelse framlägger vi även exemplet om 

det som ansågs vara allvarligt nog för att tas upp till chefsnivå. Varför detta kan vara viktigt 

att påtala om är att det kan antyda på att socialsekreterarna skulle kunna undvika att förmedla 

otillåtet beteende till sin chef då socialsekreteraren kan anse att handlingarna är för 

bagatellartade för att tas upp på chefsnivå. Då den enskilde socialsekreteraren kan anse att det 

är något som den själv bör hantera då även andra i gruppen kan tänka på liknande sätt.  
 

Socialsekreterarna förmedlade tydligt att de kände sig trygga på sin arbetsplats och att 

majoriteten av dem inte hade varit med om något allvarligt. Däremot med information om det 

otillåtna beteendet som skedde mot socialsekreterarna samt perspektivet på 

gränsförskjutningens funktion så kan vi inte undvika att reflektera kring frågan om hur denna 

upplevelse kan vara en känsla av falsk säkerhet? Samt om socialsekreterarna egentligen 

befinner sig i en faktisk utsatthet för hot och våld även om de uttalade motsatsen. 
 

Den kognitiva dissonansen  
 

Några socialsekreterare poängterade klientens utsatthet och maktlöshet i sin relation till 

socialtjänsten och huruvida detta kunde påverka klientens agerande. Maktobalansen mellan en 

klient och socialsekreterare har förklarats tidigare utifrån teorin om klientrelationer som 

menar på att relationen är asymmetrisk (Johansson, 2007). Förutom maktobalansen angav 

socialsekreterarna att de ibland upplevde att de behövde förhålla sig till situationen genom att 
förstå dubbelheten i sin roll. Dubbelheten i att ha en relation som socialsekreterare och klient 

samtidigt som socialsekreteraren ska förhålla sig till klienten utifrån organisationens ramar. 

Detta kunde vi tyda utifrån att socialsekreterare berättat om att de delvis bör förstå att klienten 

är frustrerad på organisationen och inte på socialsekreteraren som person. För att kunna orka 

arbeta som en socialsekreterare kan man med detta antydande tolka det som att man ska 

kunna förhålla sig till situationer av otillåtet beteende. 
 

Resultatet visar att socialsekreterarna kunde uppleva en begränsning för sitt handlande utifrån 

klientens krav och behov. Begränsningen kan i sin tur tolkningsvis upplevas som en obalans 

mellan handling och åsikt för socialsekreterarna. Detta utifrån att socialsekreteraren har en 

avsikt i att hjälpa men samtidigt uppfattar att den inte kan agera mer än vad den redan kan i 

organisationen. Detta anser vi kan kopplas till upplevelsen av kognitiv dissonans då 

dissonansen beskrivs som en sådan upplevelse av en obalans mellan handling och potentiell 

intuition (Carle et al., 2006). 
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Det är exempelvis i två aspekter som vi kan styrka på att den kognitiva dissonansen kan 

finnas hos socialsekreterarna i vår studie. I situationen där socialsekreteraren tar emot ilskan 

från klienter kan detta vara ett agerande för att undvika känslan av dissonans. Genom att 

klienter exempelvis blir arga över beslut såsom avslag och för att kunna hantera ilskan 

accepterar socialsekreterarna beteendet för att rättfärdiga beslutet. När man fattar ett beslut 

där människor inte kan få den hjälp som de anser sig behöva skulle det kunna upplevas som 

motstridigt för en socialsekreterare enligt vår tolkning. Ett element som vi finner kan vara del 

av att hantera den kognitiva dissonansen skulle exempelvis vara andra kollegor som 

rättfärdigar handlingen, genom att till exempel förmedla att man handlar rätt från 

organisationens synvinkel.  

 

Den dubbla relationen 
 

I teorin om klientrelationen tar man upp att den består av en relation mellan två människor 

men att den kännetecknas av en dubbelhet (Johansson, 2007). Samtliga socialsekreterare 

nämnde att de använde passerkort under deras dagliga arbete för att komma in och ut inom 

förvaltningen. Genom att ha ett passerkort kan detta ge en indikation till klienten att man inte 

litar på dem. Samtidigt finns det en relation mellan klienten och socialsekreteraren som 

behöver bygga på tillit till varandra. Ur en aspekt kan man förstå att passerkorten används 

som ett sätt för att skydda sig på som socialsekreterare. Relationen mellan socialsekreterare 

och klient beskrevs som ojämlik enligt vår latenta tolkning av materialet, då klienterna 

exempelvis inte kunde röra sig fritt på förvaltningen på samma sätt som socialsekreteraren. 

Samt att det fanns glasrutor som en socialsekreterare kunde skydda sig bakom i receptionen. 

Här har man ett konkret exempel från intervjuerna på att det finns en dubbelhet i relationen 

mellan klienten och socialsekreteraren. Socialsekreteraren måste agera utifrån säkerheten av 

att använda passerkortet samtidigt som det går emot den personliga relationen som bygger på 

att lita på klienten som person. 
 

Från resultatet av analysen kan vi notera att socialsekreterarna kan uppleva att dennes 

arbetsutrymme kan upplevas som begränsad genom klientens negativa agerande mot 

socialsekreterarna. Orsakerna till klientens agerande kunde grunda sig i multipla orsaker som 

att klienten exempelvis inte förstod beslutet socialsekreteraren utfärdat. Noterbart är också att 

krävande och utåtagerande klienter kan styrka känslan av begränsning och väcka motstridiga 

känslor för socialsekreteraren. 
 

Att markera mot en klient när denne använder sig av skrik, hot eller könsord gentemot en 

socialsekreterare beskrevs vara något som gjordes. Genom att socialsekreteraren visade för 

klienten att den inte tolererade det otillåtna beteendet kan man kanske säga att den agerar som 

människa. Till följd av att säga ifrån det som klienten sagt samt att markera mot detta antyder 

på att socialsekreteraren visar att hen är mänsklig. Därmed agerar socialsekreteraren utanför 

den professionella representationen för organisationen vid tillfällen då den får utstå verbala 

övergrepp. Sist fann vi en annan intressant aspekt gällande att markera mot klienter. Alla 

socialsekreterare ansåg att otillåtet beteende var en del av jobbet samtidigt som 

socialsekreterarna påtalade ofta att detta beteende inte var acceptabelt. Hot och våld som sker 

bland socialsekreterare kan enligt Menckel och Viitasaras (2002) exempelvis handla om att 

våld anses vara en del av arbetet. En reflektion utav detta blir att socialsekreterarens handling 

och potentiella intuition går emot varandra, det vill säga något motsägelsefullt. 
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Avslutande reflektioner 
 

Utifrån resultatet kunde vi finna potentiella kopplingar till normaliseringsprocessen, den 

kognitiva dissonansen och klientrelationen. Det som vi fann noterbart är att det kan finnas en 

potentiell risk för socialsekreterarna att bygga upp en falsk säkerhet genom att de förskjuter 

sina gränser för vad som är tolererbart på arbetet. Gränsförskjutningen kan vara riskabelt för 

socialsekreterarens säkerhet. Exempelvis när socialsekreteraren väljer att inte ta upp det som 

kan vara av vikt till chefen då den anser att fenomenet i fråga är bagatellartat. Den situationen 

kan påverka att socialsekreteraren skapar en falsk säkerhet vilket i sin tur kan leda till att 

socialsekreteraren inte får det stöd som den kan behöva.  
 

Som tidigare tagits upp i analysen kan socialsekreterarna bygga upp en barriär utifrån den 

potentiellt upplevda kognitiva dissonansen. Barriären kan upplevas som gynnande i deras 

arbete, samtidigt som man behöver reflektera kring hur det skulle kunna skada deras 

känsloliv? Ett potentiellt upplevt exempel kan vara att man stänger in känslor eller blockerar 

dem för att kunna hantera sitt jobb. Utifrån att socialsekreterarna kanske inte får utlopp för 

sina känslor så kan det påverka deras känsloliv negativt. 
 

Sammanfattningsvis av diskussionen har vi kommit fram till att socialsekreterare har beskrivit 

säkerheten som god och att utsattheten har varit hanterbar. Däremot har vi noterat att det finns 

underliggande faktorer som skulle kunna visa på att socialsekreterarna kan uppleva en falsk 

säkerhet då utsattheten anses vara en del av jobbet. 
 

Vi upptäckte även att det finns många frågor som fortfarande behöver besvaras i mer 

omfattande studier, till exempel om hur en socialsekreterare bearbetar och hanterar det 

otillåtna beteendet från klienter. Detta skulle exempelvis kunna vara en viktig fråga att forska 

om i framtida studier då det handlar om socialsekreterares arbetsmiljö och hälsa. 
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Bilaga 1.  Informationsbrev 
 

C-uppsats kring socialsekreterares upplevelser av säkerhet och utsatthet. 
 

Hej!  
 

Vi är två studenter som går sjätte terminen på Socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi 

har tänkt skriva en uppsats där vi vill undersöka socialsekreterares upplevelser av säkerhet 

och utsatthet på sin arbetsplats. Syftet med vår undersökning är att få en utvidgad kunskap om 

socialsekreterares upplevelser om ämnet, vilket i sin tur kan generera en ökad förståelse om 

det som socialsekreterare lyfter upp som problematiskt respektive gott på sin arbetsplats. För 

att undersöka detta vill vi genomföra intervjuer med två eller tre medarbetare på 

försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Inför intervjun skulle det vara värdefullt om du har 

minst 1 års erfarenhet inom enheten. 
 

Intervjuerna kommer att hålla på i cirka en timme och såklart bjuder vi på fika! 
 

För dessa intervjuer behöver vi ett skriftligt samtycke som skrivs under innan intervjun. Vi 

kommer att ta med oss dessa papper till er för att skriva under på. Ni kan när som helst 

meddela avbrott om ni skulle känna för det, dock fram tills att analysarbetet sätts igång. Ingen 

obehörig får ta del av materialet. Det kommer att förvaras så att det bara är åtkomligt för oss 

två som undersökningsledare och ni kommer att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer eller platser. Resultatet kommer presenteras i form av en 

kandidatexamens uppsats på Umeå universitet.  
 

Är du den vi söker? Vi vill gärna träffa dig så tveka inte att kontakta oss!  
 

Med vänliga hälsningar, Victoria Lindström och Marwan Ali. 
 

Kontaktuppgifter:  
 

Victoria Lindström    Marwan Ali 

lindstromvictoria@hotmail.com  marwanali_1@hotmail.com 

073 89 75 176     073 15 92 066 
 
 
 
 
 

  

mailto:lindstromvictoria@hotmail.com
mailto:lindstromvictoria@hotmail.com
mailto:marwanali_1@hotmail.com
mailto:marwanali_1@hotmail.com
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Bilaga 2. Exempel på undersökningens kodningsschema 
 

 

 

Tema Svåra arbetsrelaterade situationer 

Kategori 

Negativa upplevelser av 

klienter 

Hantering & 

förhållningssätt vid 

utsatthet 

Brister i säkerheten 

Kod 

utåtagerande i telefon, 

klienter försöker nå ut 

privat, arga klienter, 

krävande klienter 

maktobalans, förståelse av 

klient, del av jobbet, barriär 

som skapats av jobbet, hög 

tolerans 

utsatthet efter arbetstid, 

skydd går att ta sönder, 

reception osäkert, sårbar 

för sökbar 

 

  

Tema Stödinsatser inom förvaltningen 

Kategori 

Skydd av 

kollegor 

Skydd i 

förvaltning 

Chefens stöd Klienthantering Förvaltnings 

attityd 

Kod 

skyddad med 

fler, arbeta 

tillsammans, 

delge erfarenhet 

kollegor, hjälp 

från kollegor 

oftast säker, 

skydd 

passerkort, 

säkerhetstänk, 

väktare är 

tillgängliga 

att rapportera 

till chef, 

lyssnande 

chef, agerande 

chef  

markör mot 

klient, 

avlägsnande 

hotfull klient, 

avsluta samtal, 

bemötande som 

strategi 

 

nolltolerans 

våld, 

polisanmäler 

hot, 

benägenhet 

till att 

polisanmäla   
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Bilaga 3. Intervjuformulär 
 

Vi börjar med några bakgrundsfrågor: 

 

- Hur gammal är du? År. 

- Vilken kön identifierar du dig som? Kvinna/Man/Hen 

- Hur länge har du jobbat som socialsekreterare i din karriär? 

- Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Våra nästa frågor riktar sig främst till din erfarenhet och upplevelser av säkerhet och utsatthet från er 

nuvarande arbetsplats. Försök tänka från det perspektivet 

 

Tema Säkerhet 

 

Hur upplever du säkerheten på din arbetsplats?  

- Vad är det som gör att det känns säkert/osäkert? 

 

Hur upplever du säkerheten utanför din arbetsplats? Generellt, både i yrket o efter jobbet 

- Vad gör att du känner dig säker/osäker? 

Hur tar man sig in i förvaltningen som klient respektive arbetare? 

 

Hur upplever du säkerheten i receptionen? 

 

Tycker du att det är säkert för en socialsekreterare att vistas i receptionen utan glasfönster? 

 

Vad har ni för säkerhetsskydd i receptionen? 

 

Hur upplever du säkerheten när du är på möte med klienter? 

 

Hur pratar ni om säkerhet på er arbetsplats mellan kollegor? 

 

Om något skulle hända känner du dig benägen att rapportera till din chef? 

- Varför/varför inte?  

 

Var går din gräns för att du ska rapportera någonting för din chef?  

- Varför tror du att din gräns går där? 

-  

Hur upplever du var dina kollegors gränser ligger? Vad finns det för skillnader/likheter? Vad tror du 

att det beror på? 

 

Har du någon gång rapporterat/tagit upptill din chef om en klient har varit hotfull?  

- Om ja: Hur gjorde du det? Hur kändes det? Hur tycker du att det hanterades? 

 

Vad förväntar du dig att få för stöd om du skulle utsättas för en våldsincident?  

Exempelvis från: 

- chef 
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- kollegor 

- externa företag - exempelvis företag som arbetar med företagshälsa 

 

Tema Utsatthet 

 

Vad skulle du beskriva som otillåtet beteende/agerande från klienter? Mot er som personal.  

 

Vilka av de olika typer av otillåtna beteenden har du upplevt från klienter? 

 

Har du någon gång känt att en klient varit besvärlig? 

- I så fall hur?    

 

Har du någonsin upplevt att en klient varit arg eller hotfull i receptionen? 

Om ja - fråga upp 

Om nej - gå vidare  

 

Har du någonsin upplevt en klient vara arg eller hotfull via telefon eller möten?  

Om ja - fråga upp 

Om nej - gå vidare  

 

Hur hanterar ni som socialsekreterare hotfulla och våldsamma klienter?  

 

Har du någonsin varit rädd för en klient? 

- Om ja: Ge ett exempel på när det hände? Hur kändes det? Hur gick dina tankar? 

- Om nej: Låter som att du låter väldigt säker. Kan du berätta vad det är som gör att du känner 

dig så? 

 

Vet du om någon av dina kollegor har varit rädda för en klient? 

- Kan du beskriva hur det pratades om när du fick veta om det? 

 

Har du någonsin känt dig kränkt av en klient? då det har tagits upp 

Om ja - fråga upp. Beskriv situationen. 

Om nej - gå vidare  

 

Har du någon gång känt dig hotad av en klient? 

- Om ja, på vilket sätt? När, var och hur? 

- Några fler exempel? 

 

När upplever du att det är störst chans att klienter kan bli hotfulla? Finns det exempelvis veckodagar, 

månad eller tid på dygnet? 

 

Känner till om en kollega eller flera kollegor har blivit utsatta av klienter? 

- Om ja, på vilket sätt? När, var och hur. 

Några fler exempel? 

 

Vilka bakomliggande faktorer tror du gör att en klient utsätter en socialsekreterare?  
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Information - viktig faktor till att hantera/ hur klienter kan reagera.  

 

Upplever du att det finns en specifik typ av klient som kan vara mer utåtagerande än andra? 

Om ja: vilka då? Grundas det på 

 

Har du någon gång blivit föremål för rasistiska uttryck från en klient? 

om ja: beskriv en situation. När, var och hur.  

Vad hände, gjordes det något åt det som hände? Hur känner du kring hur det hanterades? 

 

Tycker du att otillåtet beteende/hot/våld är en del av socialsekreterarens arbete? 

 

 

 


