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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares tankar kring hot och våld förknippat med 

arbetet som socialsekreterare. För att samla in datamaterial har vi använt oss av 

halvstrukturerade intervjuer. Åtta socialsekreterare med varierande arbetserfarenhet på 

socialtjänsten intervjuades. För att analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys 

där fokus låg på socialsekreterarnas subjektiva erfarenheter. Resultatet av studien har indelats i 

kategorier baserat på studiens syfte. Det visar att det finns skillnader mellan socialsekreterarna 

gällande hur de definierar hot och våld. Resultatet visade dock liknande attityder gällande 

vikten av det kollegiala stödet för att känna trygghet på arbetsplatsen. Det har även framkommit 

att informationen kring hot och våld är bristfällig och många av respondenterna önskar att det 

ska pratas mer om hot och våld på socialtjänsten.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Socialsekreterare, handläggare, hot, våld, klientvåld, förbättringsområden 



3 
 

Förord  
 

Vi vill inleda med att tacka vår handledare Ove Grape för hans stöttning och engagemang. Han 

har kommit med bra idéer och gett oss feedback som har hjälpt oss att komma vidare i 

skrivandet.   

 

Sen vill vi även tacka alla socialsekreterare som har medverkat i vår studie och som har delat 

med sig av sina tankar och erfarenheter. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra 

denna studie. 

 

Slutligen vill vi även tacka våra nära och kära som har stöttat oss genom hela processen.  

 

 

Tack!  

Ida Merenius och Maria Olsson 
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1. Inledning 
 

”Kanske tycker de att sådant här ska en socialarbetare stå ut med, men det tycker inte jag. 

Men det går nog inte att skydda sig mot allt” 

 

I en artikel ger Marianne ett exempel på hur hot och våld kan påverka socialsekreterare. Artikeln 

publicerades år 2014 i Akademikern (Rofler & Lindh, 2014) men är ytterst aktuell i dagsläget. 

När Marianne och enhetschefen Ulrika satt i ett möte med en klient blev situationen hotfull. 

Det gick så långt att Marianne och Ulrika var tvungna ta sig ut ur kontoret och Ulrika jagades 

av klienten i korridoren. Av en händelse kom en annan klient, som råkade vara säkerhetsvakt, 

ut ur ett av kontoren och fick stopp på den hotfulla klienten (Rofler & Lindh, 2014). Det 

framkommer inte i artikeln om Marianne och enhetschefen hade några säkerhetsrutiner som de 

utgick ifrån när de agerade i situationen, dock säger man att larmet hade gått och att de övriga 

säkerhetsrutinerna fungerade. I artikeln Fick fly för livet (Rofler & Lindh, 2014) diskuteras inte 

vad som kunnat hända om inte klienten som var säkerhetsvakt hade befunnit sig i samma 

korridor i det ögonblicket. Artikeln exemplifierar hur viktigt det är att undersöka fler 

socialsekreterares upplevelser kring hot och våld och om de känner sig trygga i hur de ska agera 

om en hotfull situation skulle inträffa. 

 

Mellan år 2015 och 2017 inspekterade Arbetsmiljöverket socialsekreterares arbetsmiljö då 

uppdagades att den näst vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka som följts av sjukfrånvaro 

är hot och våld. Mellan år 2011–2015 kom det in ca. 400 anmälningar av arbetsolycka och 

omkring 700 anmälningar om arbetssjukdom till försäkringskassan inom yrket 

socialsekreterare och kurator. 30% av de anmälda arbetsolyckorna handlade om hot och våld 

från personer utifrån (Arbetsmiljöverket, 2017) Alla reagerar inte likadant på en våldsam 

händelse, enhetschefen Ulrika berättar för Akademikern att hon mest blev arg, medan Marianne 

drabbades av panikångest. Hon tog kontakt med psykolog och blev sjukskriven på deltid till 

följd av incidenten. Hon kunde aldrig börja arbeta heltid igen och gick sedan i pension (Rofler 

& Lindh, 2014). 

 

Socialtjänsten är en myndighet med personal som i sitt dagliga arbete möter människor som är 

i behov av olika former av stöd och hjälp. I dessa möten med klienter är det många beslut som 

tas som rör klienterna personligen och har stor effekt på deras livsförhållanden. När beslut ska 

tas finns risken att det kan ske i samband med att parterna är oense, vilket skulle kunna leda till 

fall där det förekommer hot om våld och/eller våld riktat mot socialsekreteraren eller 

myndigheten. 

 

Inom socialtjänsten är det vanligt förekommande att socialsekreterare någon gång har upplevt 

hot och/eller våld. Brå (2015) utförde en studie om utsattheten av hot och våld som visade att 

30% av socialsekreterarna under de senaste 1,5 året har utsatts för hot och våld. Hot och våld 

är inte de enda faktorer som påverkar socialsekreterarnas arbetsmiljö, den är redan ansträngd 

med många andra påverkande faktorer som t.ex. arbetsbelastning, stress och tidsbrist, vilket gör 

det viktigt att försöka minska hot och våld som socialsekreterare utsätts för (Arbetsmiljöverket, 

2017). Enligt en kartläggning gjord 2016 av Novus säger två av tre socialsekreterare att rutiner 
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fungerar som det ska i samband med hot och våld. Vidare så är det även tre av tio som upplever 

att arbetsgivaren inte gör vad de kan för att förebygga hot och våld. (Akademikerförbundet 

SSR, 2016). Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1116) ska arbetsgivare se till att främja en god, 

sund och säker arbetsmiljö för arbetstagare där bl.a. ohälsa ska förebyggas. Således är det 

intressant att se om arbetsplatserna har anpassat sig efter den rådande situationen eller om det 

saknas riktlinjer kring hot och våld för de anställda. 

 

Socionomer är överhuvudtaget eftertraktade på arbetsmarknaden och om riktlinjer för att 

hantera hot och våld brister inom socialtjänsten kan det leda till en lägre tillströmning till 

socionomyrket. Socialsekreterare fyller en ytterst viktig samhällsfunktion som är central för 

såväl en fungerande demokrati som för enskilda medborgare som är i behov av hjälp. Vilka 

konsekvenser får det för utsatta individer om socialsekreterarna blir färre?  

Framförallt är det relevant att se om de anställda är medvetna om vilka rutiner som finns. Det 

är även av intresse att undersöka om socialsekreterare ser möjligheter till förbättringar gällande 

hantering av hot och våld samt huruvida de upplever trygghet i arbetet. 

 

Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterarnas tankar kring de hot- och 

våldsrisker som är förknippade med arbetet som socialsekreterare.  

 

1.1 Begrepp  

1.1.1 Socialsekreterare 

I denna uppsats som rör socialsekreterare så har vi i arbetsprocessen studerat ett antal studier 

som inte är svenska eller som har studerat utländska förhållanden. Detta medför också att 

begreppet socialsekreterare behöver problematiseras. I många av de utländska studierna 

används begreppet “social worker” vilket har översatts direkt till socialsekreterare och vi är 

medvetna om att dessa två begrepp kan skilja sig åt beroende på vilket land som har studerats. 

Socialsekreterare för oss är personer som arbetar inom kommunal sektor i Sverige och mer 

specifikt inom socialtjänsten. Yrket innebär att jobba med t.ex. barn och ungdomar, ekonomiskt 

bistånd eller missbrukare etc. Socialsekreterarrollen kan ses som ett utredande yrke inom det 

sociala arbetet. Socialsekreterarna är styrda av bl.a. socialtjänstlagen. När vi har studerat 

forskning som rör andra länder har begreppet “social worker” till stor del definieras på samma 

sätt som begreppet socialsekreterare. Detta är vår utgångspunkt i uppsatsen rörande begreppet 

socialsekreterare. Begreppet handläggare används också i viss utsträckning i uppsatsen som en 

synonym till socialsekreterare.     

 

1.1.2 Hot & Våld 

Det finns olika definitioner av dessa två begrepp, Sarkisian & Portwood (2003) menar att de 

flesta studiers olika definitioner av hot och våld endast skiljer sig marginellt från varandra. Med 
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begreppet våld syftas fysiskt och psykiskt våld där det fysiska våldet kan innebära t.ex. knuffar, 

slag och andra aggressiva handlingar som syftar till att skada något eller någon. Psykiskt våld 

kan utgöras av exempelvis kränkningar eller mobbning. Begreppet hot innebär för oss när en 

person medvetet eller omedvetet uttalar sig om att de kommer eller kan komma att använda 

fysiskt våld eller genom andra aggressiva handlingar skada någon eller något. När begreppen 

klientvåld, våldsamheter eller våldsamma reaktioner använts i uppsatsen innefattar dessa både 

hot och våld. Viktigt att ha i åtanke är att många studier väljer att endast använda begreppet 

våld där hot är en underkategori till våld. Vi har emellertid valt att skilja på dessa två begrepp.  

 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

Startskottet för forskning om hot och våld mot socialsekreterare började 1978 efter en dödlig 

knivattack mot en socialarbetare av en klient enligt Robson, Cossar & Quayle (2014). Denna 

händelse inträffade i England men Robson et al. (2014) menar på att efter denna händelse så 

har majoriteten av socialarbetare rapporterat att de någon gång under sin karriär mött hot eller 

våld. 

 

Många har försökt sätta sig in i de teorier som ligger till grund för ett aggressivt beteende där 

en del studier har olika teorier och förklaringsmodeller till varför ett aggressivt beteende 

uppstår, det kan t.ex. vara en problematisk uppväxt eller att man som barn blivit utsatt för våld 

på TV under sin barndom. Enligt Brockmann (2002) kan dessa teorier inte generaliseras och 

det är enligt denna studie allmänt känt att ingen ensam teori kan förklara varför ett aggressivt 

eller våldsamt beteende uppstår och att ingen ensam teori heller kan förklara komplexiteten av 

problemet. Socialsekreterarna är ansiktet utåt och kan ses vara statens representanter, det kan 

vara så att klienter som agerar utåt inte egentligen avser att rikta ilskan mot socialsekreterarna 

i sig utan snarare åt myndigheten eller staten, men den som får ta emot hoten är representanten, 

vilket i verkligheten då blir socialsekreteraren. Enligt Sarkisian & Portwood (2003) har våld 

varit vanligt i de flesta sociala myndigheter, de tror att de flesta incidenter inte har rapporterats 

in genom tiderna då arbetarna har haft en tro om att kollegorna skulle se dem som inkompetenta 

om de skulle rapportera sådana situationer. Våldet och hoten har eskalerat vilket även har lett 

till att socialsekreterare har börjat tala öppet om problemet. De tre mest förekommande typer 

av våld är fysiskt våld, verbala hot och skador på egendom. Många studier på området definierar 

våld på olika sätt, Sarkisian & Portwood (2003) menar att de flesta liknar varandra och det är 

endast en marginell skillnad i definitionerna. Fysiska attacker inkluderar typiskt sätt incidenter 

där en klient kommer i direkt kontakt med en socialsekreterare med syftet att skada dem. De 

verbala hoten har en tendens att omfattas av kränkande språk eller fysiska gester som indikerar 

på att de tänker skada personalen. Skador på egendom definieras som fysisk skada av antingen 

socialsekreterarens privata egendom eller myndighetens egendom. Den mest förekommande 

typen av hot och våld är enligt Robson et al. (2014) de aggressiva verbala hoten. Dessa hot är 

de mest förekommande men även den typ av våld som är mest svårhanterlig för 

socialsekreterarna. Det mest förekommande våldet som inrapporteras är det fysiska våldet.   
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Enligt Repass & Payne (2008) är en av de första studierna om hot och våld, det var en 

enkätundersökning som omfattade 1129 socialsekreterare. Tanken med denna studie var att 

undersöka utsträckningen, karaktären, graden och påverkan av våldet som socialsekreterare 

möts av. Alla socialsekreterare som svarade på enkäten jobbade inom olika fält. Av dessa 1129 

svarade 57% att de någon gång stött på hot eller våld i sin karriär. 48% svarade att de ett flertal 

gånger varit med om hot eller våld. 59% berättade att de fått träning i hur de ska agera och 

bemöta hotfulla klienter. I (Repass & Payne, 2008) diskuterar de även en andra studie som 

omfattar 171 deltagare i samma fråga. Här svarade 56% av deltagarna att de erfarit hot eller hot 

om våld och 16% svarade att de någon gång varit utsatta för våld. Våldet har förekommit dels 

på kontoret men även på hembesöken. Av dessa personer svarade även 74% att deras 

arbetsgivare hade någon form av policy och rutiner rörande hot och våld, 70% svarade att de 

fått någon typ av träning i hur de ska hantera hotfulla klienter. I studien gjord av Padyab & 

Ghazinour (2015) deltog 236 personer varav cirka 75% av dessa någon gång hade upplevt hot 

och/eller våld. Det mest förekommande fysiska våldet visar sig ofta innebära att 

socialsekreterare blir puttade eller knuffade. Det psykiska våldet mot svenska socialsekreterare 

visade sig vara mobbning enligt studien. 169 av dessa 236 svarade att de hade rapporterat hot 

eller våld till deras chef eller handledare. 32,5% av dessa fick ej någon hjälp, 35% fick hjälp 

inom 3 dagar, 20% fick hjälp efter 3–7 dagar och 12,5% fick hjälp efter en vecka eller mer. 

Denna studie är egentligen en jämförelse mellan Sverige och Iran men här har endast de svenska 

resultaten lyfts fram. 

 

Socialsekreterare är endast en grupp av många som är offer för hot och våld. Repass & Payne 

(2008) har använt nationella data för att undersöka trender i arbetslivet för socialsekreterare när 

det kommer till deras erfarenheter av hot och våld. Jämförelser är även gjorda mot andra 

liknande grupper och det visar sig att personer som jobbar inom socialt arbete löper cirka sex 

gånger högre risk för att drabbas av hot eller våld i arbetet. Denna studie lyfter även fram vissa 

riskfaktorer som är generella i utsatta yrken där hot och våld är vanligt förekommande. Dessa 

riskfaktorer är kontakter med offentligheten; att arbeta själv eller i små grupper; utbyte av 

pengar; att jobba sen kväll eller tidig morgon; arbeten som sker i områden med högre 

kriminalitet; att arbeta med ostabila personer. Dessa faktorer stämmer överens med 

socialsekreterare i hög utsträckning och bör teoretiskt sett göra socialsekreterare till en väldigt 

utsatt grupp. I (Robson et al., 2014) har författarna studerat ett flertal studier som rör hot och 

våld samt vilka riskfaktorer som är förknippade med fenomenet. Det är två riskfaktorer som 

lyfts fram, kön och ålder, där ålder särskilt sticker ut. Ungdomar tenderar att vara mycket mer 

benägna att genom hot eller våld attackera socialsekreterare. Det är också ungdomar som är 

mest förknippade med skador på egendom och fysiskt våld. Däremot visar studien att vuxna i 

större utsträckning har ett hotfullt beteende mot socialsekreterare. Även kön har studerats men 

resultaten är inte entydiga utifrån de olika studierna, en av dem rapporterade att 63% av deras 

deltagare inte trodde att det är någon skillnad i vilken utsträckning män och kvinnor med hot 

eller våld attackerar socialsekreterare. Emellertid visar två studier att män i större utsträckning 

ger sig på socialsekreterare. Enligt dessa två studier står män för 64% av hoten, 91% av skador 

på fastighet eller egendom och 57% av det fysiska våldet. Kvinnor är i större utsträckning 

fysiskt aggressiva och hotfulla mot socialsekreterare när det rör frågor angående deras barn. 
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Klienter skulle kunna ses som kunder av det sociala välfärdssystemet. Skillnaden mellan denna 

typ av ”kunder” och vanliga konsumenter av företagsprodukter och tjänster är att de inte har 

rätten att neka de tjänster som erbjuds dem, oavsett anledning. ”Kunderna” hamnar ofta i 

situationer där de mer eller mindre är tvungna att acceptera tjänster som de kanske inte vill ha 

eller som är otillräckliga (Sarkisian & Portwood, 2003). Denna studie menar på att det enda 

individuella karaktärsdraget hos klienter som är direkt kopplat till våld är ålder. Personer mellan 

13–39 är mest benägna att gå till anfall mot eller skada egendom. Personer mellan 30–39 är 

mest benägna att hota socialsekreterare. Barn, ungdomar och äldre står för majoriteten av de 

fysiska attackerna. Sarkisian & Portwood (2003) antyder att klienternas våldsamma reaktioner 

är ett försök att försöka ta tillbaka makten som de känner att de har förlorat till det förtryckande 

sociala välfärdssystemet. Kortsiktigt kan klienterna återta makten och balansen. 

 

Enligt Sarkisian & Portwood (2003) finns det även mycket som tyder på att socialsekreterarnas 

ålder, utbildningsnivå och arbetserfarenhet spelar in i frågan om man utsätts för våld eller inte. 

Arbetare som är yngre, har lägre utbildning, kortare arbetserfarenhet eller har en kortare 

anställningstid på nuvarande arbetsplats, rapporterar högre nivåer av upplevt klientvåld. 

Erfarenhet spelar med andra ord en stor roll i hur hög sannolikheten är att uppleva våld och hot 

från sina klienter. Även Repass & Payne (2008) bekräftar att yngre personer (under 45 år) löper 

större risk för att drabbas av hot, våld, stämningar eller sexuella trakasserier. De yngre 

medarbetarna rapporterade även en djupare rädsla för arbetsplatsen. Den visade även att män i 

större utsträckning var föremål för hot och våld än kvinnor. I (Padyab & Ghazinour, 2015) 

diskuteras även här riskfaktorer och menar på att det finns bra information kring vilka 

riskfaktorer som är kopplade till hotfulla och/eller våldsamma klienter. Dessa faktorer är låg 

ålder, låg socioekonomisk status, kön (där män i står för majoriteten av våldsamheterna) och 

personliga kännetecken som t.ex. impulsivitet eller ilska. 

 

Miljön som socialsekreterarna arbetar i och klienterna vistas i kan också ha betydelse i frågan 

om hot eller våld. Brockmann (2002) skiljer författaren på den fysiska miljön och sociala miljön 

där dessa två kan ha en stor påverkan i frågan om att hotfulla situationer uppkommer. En dålig 

fysisk miljö beskrivs som t.ex. dåligt inredda lokaler, högljudda väntrum, dåligt ljus och små 

ytor att vistas i. Med en dålig social miljö menas att det t.ex. inte finns tillgång till privata ytor, 

att man som klient upplever att man inte blir lyssnad på och bristande stimulans. 

Inom socialtjänsten finns det många olika områden som behandlar olika frågor, enligt (Robson 

et al., 2014) är den grupp av socialsekreterare som arbetar inom barn- och familjeomsorgen den 

mest utsatta gruppen. Vidare säger den även att socialsekreterare som arbetar med barn och 

ungdomar riskerar att bli utsatta för våld och hot oftare än de som arbetar med vuxna. Detta 

stämmer överens med det som ovan stadgats. 

 

Att vara en socialsekreterare innebär att man jobbar i en profession som till hög grad präglas 

av motsägelsefullhet, Sarkisian & Portwood (2003) beskriver rollen som tudelad, å ena sidan 

innebär rollen att socialsekreteraren hjälper människor men å andra sidan har innebär rollen 

även att socialsekreteraren intar en auktoritär roll. Maktförhållandet mellan socialsekreterare 

och klienter är stor enligt Brockmann (2002) som menar på att obalansen är en omdiskuterad 

faktor i frågan om hot och våld mot socialsekreterare. Här lyfts särskilt upp den makt 
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socialsekreterare har som låter dem ingripa i enskildas liv, de har makten att kunna godkänna 

eller neka tillgången till en viss resurs. Socialsekreterarna definieras också av Padyab & 

Ghazinour (2015) som ett yrke där yrkesgruppen ofta utsätts för hot och våld eftersom yrket 

innebär kontroll och ingripande av människors privatliv. De menar vidare på att dessa 

situationer uppkommer som tydligast när socialsekreterare hamnar i svåra situationer som 

behöver omedelbar uppmärksamhet. Socialsekreterarna är en arbetsgrupp som ofta är pressad 

och stressad p.g.a. för få resurser, hög arbetsbelastning, ökat administrativt ansvar och minskad 

klientkontakt vilket enligt Brockmann (2002) kan få förödande konsekvenser. Det kan resultera 

i att socialsekreterarnas omsorgsfullhet och ödmjukhet börjar brista. Denna studie lyfter även 

fram att en stressad personalgrupp med bristande självförtroende kan leda till att det ökar 

rädslan för hot och våld, både hos socialsekreterare och klienter. Den bristande arbetsmiljön för 

socialsekreterare kan också resultera i att deras attityder förändras och får en negativ ton som 

direkt påverkar interaktionerna mellan socialsekreterarna och deras klienter. 

 

Hot och våld som en socialsekreterare får uppleva kan även påverka det psykiska 

välbefinnandet negativt men även deras yrkesutövande kan i stor utsträckning påverkas 

negativt. Enligt Robson et al. (2014) så är de mest förekommande känslorna rädsla, ångest och 

ilska, där rädsla är mest förekommande efter man blivit utsatt för verbala hot. Rädsla är även 

den känsla som påverkar socialsekreterares psykiska välbefinnande mest. Även Padyab & 

Ghazinour (2015) beskriver vikten av att vidare studera effekterna av det våld och hot som 

förekommer, eftersom att detta kan leda till såväl fysiska som psykiska besvär för 

socialsekreteraren. Enligt denna studie så visar tidigare forskning att många socialsekreterare 

som har utsatts för hot och/eller våld, ofta skyller på sig själva när de hamnar i en sådan 

situation. Detta är ett vanligt fenomen för socialsekreterare som fallit offer för hot eller våld. 

Vidare menar även Padyab & Ghazinour (2015) på att detta fenomen kan kopplas till 

utbildningen av ”socionomer”. Författaren till studien beskriver hur lärare som undervisar inom 

socialt arbete, berättar för studenter att om klienter blir hotfulla eller våldsamma är det pga. att 

socialsekreteraren inte besitter den adekvata professionella expertisen, vilket kan leda till att 

våldsamma situationer kan uppstå och när de väl gör det, upplever man en känsla av skam. 

Hotet och våldet skapar även en obalans på arbetsplatsen där socialsekreterarna inte bara måste 

ta hänsyn till t.ex. ett barns situation utan även sin egen säkerhet när de gör bedömningar, detta 

kan enligt Robson et al. (2014) leda till att inkorrekta beslut tas rörande familjens och barnens 

livssituationer pga. socialsekreterarnas bristande självförtroende. 

 

Vi vet att en stor mängd socialsekreterare möter hot och våld någon gång under sitt arbetsliv. 

Dessutom har vi fått information om hur hot och våld kan påverka socialsekreterarnas psykiska 

välbefinnande och att det finns en risk att det påverkar deras fortsatta interaktion med klienterna 

negativt. Det leder till frågan varför inte fler fall av hot och våld mot socialsekreterare 

rapporteras? Då socialsekreterare sällan rapporter in incidenter menar Repass & Payne (2008) 

att det blir svårt att mäta den riktiga utsträckningen av det hot och våld som socialsekreterare 

faktiskt upplever och möter i sitt arbete. En del socialsekreterare anser att det är en del av deras 

jobb och att de kan ”ta hand om sig själva”. Utöver hur socialsekreterare känner inför att 

rapportera in våldsamheter, fanns det även, enligt studien, myndigheter som inte haft rutiner för 

att varken hantera eller rapportera dessa incidenter. Repass & Payne (2008) lyfter fram några 
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anledningar som med stor sannolikhet bidrar till att incidenter inte rapporteras in. 

Socialsekreterare har känt sig pressade av både administratörer och klienter att inte rapportera 

in våldsamheter, det finns en konflikt mellan deras professionella roll och att bli tillskriven en 

offerstämpel. Tvetydiga definitioner av hot och våld kan också resultera i att personer blir 

utsatta utan att definiera beteendet som hot eller våld. Det finns även en rädsla för att förlora 

sitt jobb i samband med att man rapporterar in händelser. Vissa tror heller inte att klienten 

menade att skada en eller att hotet och våldet ingår i arbetet. Vissa är även rädda att få skulden 

för situationen. Det finns fler studier som bekräftar dessa anledningar till varför vissa väljer att 

inte rapportera in händelser. I (Sarkisian & Portwood, 2003) lyfter författaren fram fem 

särskilda anledningar till varför socialsekreterare avstår från att rapportera in våldsamheter: Det 

finns en tro om att våldsamheterna tillhör jobbet, att ingenting kan göras med rapporten, att en 

incident inte är allvarlig nog att rapportera in, att administrationen inte kommer stå bakom en 

och att en rapport kommer påverka andras syn på ens egen kompetens. Det råder mycket 

debatter kring det faktum att många händelser inte är rapporterade, däremot har senare 

forskning börjat undersöka varför socialsekreterare väljer att rapportera in eller att avstå från 

att rapportera in dessa händelser. Sarkisian & Portwood (2003) lyfter även upp några potentiella 

anledningar som får en socialsekreterare att rapportera in problemet: De är i behov av stöd; de 

har en tro om att något kan förändras; de har en tro om att framtida kollegor kan bli skyddade 

och de har en tro om att de måste rapportera in dessa händelser. 

 

Vidare påverkas även socialtjänsten i stort av detta våld, Padyab & Ghazinour (2015) beskriver 

att om våldet och hotet förekommer i en omfattande utsträckning kan det leda till hög 

personalomsättning och frånvaro på arbetsplatsen. Dessa konsekvenser är så pass allvarliga att 

de borde vara anledning för den administrativa personalen att sätta in mer insatser för att minska 

problemen. Padyab & Ghazinour (2015) menar dock på att många organisationer faktiskt 

försöker ta tag i problemet och sätta in policys och rutiner som är avsedda att skydda sina 

anställda, men att dessa åtgärder i verkligheten istället lägger mer ansvar på den enskilde 

socialsekreteraren. Sarkisian & Portwood (2003) bekräftar också att de policys och rutiner som 

utvecklas för att skydda socialsekreteraren, samtidigt lägger mer ansvar på den enskilde 

socialsekreteraren för att garantera sin egen säkerhet. Studien lyfter fram ett exempel; En 9-

punktsplan som upprättades av en direktör för att ta itu med våldsproblemet innehöll 5 punkter 

som la hela ansvaret på socialsekreteraren, 3 punkter som delade ansvaret mellan 

socialsekreteraren och myndigheten och den sista punkten lades på myndigheten. Dessa 

lösningar är ineffektiva och lägger för mycket ansvar på socialsekreteraren samtidigt som de är 

individuella lösningar som ska lösa ett systematiskt problem. 

 

I (Padyab & Ghazinour, 2015) skriver författarna att det inte bara hjälper att prata och diskutera 

de hot och våld som förekommer mot socialsekreterare, inte heller hjälper det att bara informera 

studenter om dessa problem. Författarna anser att det behövs mer praktiska strategier och 

professionell träning i hur man ska förutse och upptäcka hotfulla och våldsamma situationer. 

De drar även slutsatsen om att strategierna för att förebygga, upptäcka och förutse hotfulla eller 

våldsamma situationer är ineffektiva för den enskilde, utan stöd från organisationen. Vidare så 

behöver klimatet också präglas av tillit, det måste vara en miljö där socialsekreterare känner att 

de får stöd av sina handledare och känner att det är lönt att rapportera in alla situationer som 
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uppstår, samtidigt som dessa handledare är tränade i att hantera dessa situationer så de på bästa 

sätt kan hjälpa sina medarbetare att återhämta sig. 

 

Det kan alltså konstateras att hot och våld är ett rådande problem och trots mycket åtgärder med 

goda intentioner för att minska hoten och våldet, har dessa åtgärder enligt tidigare forskning 

väldigt liten konkret effekt. Rådande lagar och policys försöker åtgärda problemen men lägger 

för mycket ansvar på socialsekreterarna och inte myndigheterna. Denna typ av 

ansvarsfördelning är, enligt forskningen, ineffektiv. Den tidigare forskningen visar att 

socialsekreterarrollen är en roll som innebär mycket tungt ansvar för den enskilde 

socialsekreteraren samtidigt som de i stor utsträckning utsätts för antingen hot eller våld i sitt 

arbete. Det är tydligt att problemen har inom olika socialtjänster runt om i världen har ökat, 

vilket även är fallet i Sverige. Detta har lett till att Socialsekreterare har börjat tala mer och mer 

öppet om dessa problem, vilket öppnar upp för mer insyn och förståelse i verksamheten och 

problemens omfattning. I (Sarkisian & Portwood, 2003) lyfter de fram fem rekommendationer 

för att ta itu med problemen: Personer som jobbar inom myndigheterna bör aktivt förespråka 

en hot- och våldsförebyggande plan; alla policys som är kopplade till klientvåld bör 

kommuniceras till alla som arbetar inom myndigheten, gamla som nya; fortsatt utforskning av 

rollen som lagstiftaren har i utvecklandet av nya policys och lagar som kan skydda arbetare 

inom alla sociala arbeten; införlivning av arbetarnas säkerhet och klienternas bemyndigande i 

socialt arbete genom interinstitutionellt samarbete och att utveckla en bättre förståelse för de 

miljöer som korrelerar med klientvåld som riktas mot socialsekreterarna. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka socialsekreterarnas tankar kring de hot- och 

våldsrisker som är förknippade med arbetet som socialsekreterare.  

Syftet ska besvaras med hjälp av dessa frågeställningar: 

 

• Hur upplever socialsekreterare tryggheten i arbetet som socialsekreterare? 

• Hur tänker socialsekreterare kring informationen om hot och våld på socialtjänsten? 

• Hur anser socialsekreterare att hantering av hot och våld kan förbättras? 

 

 

3. Metod  
 

Kvalitativ forskning lägger vanligtvis vikt vid ord snarare än kvantifiering under insamling och 

analys av data. Det som blir viktigt är hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

(Bryman, 2011). När vi bestämde oss för att skriva om hot och våld på socialtjänsten var inte 

det största intresset i vilken frekvens det förekommer, utan snarare socialsekreterarnas egen 

känsla av trygghet i de säkerhetsrutiner som finns på socialtjänsten. Intresset låg i att studera 

tankar, åsikter, upplevelser om hot och våld, därmed valdes en kvalitativ metod. 
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3.1 Förförståelse 

Som författare av studien besitter vi en viss förförståelse av ämnet då vi studerar på 

socionomprogrammet och har fått en del insikter i arbetet som socialsekreterare. Det finns även 

en förförståelse om att vårt framtida yrke innebär en viss utsatthet för hot och våld oavsett vilket 

område vi kommer att arbeta inom. Denna insikt har redan funnits innan vi sökte till 

socionomutbildningen och mer insikter har kommit i samband med den verksamhetsförlagda 

kursen i termin 5. Emellertid har ingen av oss praktiserat inom Socialtjänsten och därmed har 

vi inga förkunskaper gällande arbetet som socialsekreterare eller hur det professionella mötet 

med klienterna ser ut. Vår upplevelse är att ämnet hot och våld inte har pratats om i någon stor 

utsträckning under socionomutbildningens gång och kanske är det en brist som behöver ses 

över.  

3.2 Litteratursökning 

För att hitta litteratur som var aktuell för vår studie ska användes databasen Socindex, där våra 

sökord var “social workers”, “threats”, “violence”, “client violence”. Vi letade specifikt efter 

artiklar som var referentgranskade (peer reviewed).  För att hitta ytterligare artiklar studerades 

referenslistan på samtliga artiklar som hittats via Socindex för att kunna ta del av mer litteratur 

som inte framkommit med våra sökord. Det visade sig vara tämligen få studier inom ämnet hot 

och våld mot socialsekreterare i Sverige. En studie som jämför svenska och iranska 

socialsekreterare kunde användas, resterande studier gjordes i bl.a. Storbritannien och USA. 

 

3.3 Urval 

För att besvara studiens syfte söktes personer som i nuläget arbetar inom en socialtjänst i en 

kommun i Sverige. Vi bestämde oss för att söka socialsekreterare inom olika enheter på 

socialtjänsten, dels för att öka chansen att hitta tillräckligt många socialsekreterare i tid, dels 

för att det fanns intresse att undersöka om tankarna kring hot och våld skiljer sig åt mellan 

socialsekreterare inom olika enheter.  

Respondenterna söktes utifrån ett s.k. snöbollsurval. Snöbollsurvalet är i viss bemärkelse ett 

bekvämlighetsurval, som består av personer som finns tillgängliga för forskaren. Det som 

karaktäriserar snöbollsurvalet är att ett fåtal personer kontaktas och används för att i sin tur hitta 

ytterligare respondenter (Bryman, 2011). Vår första tanke var att söka efter socialsekreterare 

att intervjua via enhetschefer på socialtjänster i olika kommuner. Det upplevdes som det mest 

effektiva tillvägagångssättet för att hitta så många socialsekreterare som möjligt. På en 

kommuns hemsida fanns direkta nummer till enhetscheferna inom olika avdelningar på 

socialtjänsten, där hade vi möjligheten att kontakta enhetscheferna direkt. I andra kommuner 

fick vi ändra vårt tillvägagångssätt eftersom vi inte hade kontaktuppgifter till enhetscheferna, 

då kontaktade vi mottagningsenheten som i sin tur tillfrågade samtliga socialsekreterare på 

socialtjänsten via mail. I några fall använde vi oss även av personliga kontakter som kunde 

hänvisa oss till enskilda socialsekreterare i olika kommuner. Vi såg till att samtliga 
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socialsekreterare som fick frågan om att delta i intervjun fick ett mail bestående av ett 

meddelande från oss (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2). De socialsekreterare som var 

intresserade av att delta i intervjun tog kontakt med oss via mail för att bestämma vilken dag 

och tid som intervjun skulle ske.  

Till studien intervjuades åtta socialsekreterare inom barn och unga/barn och familj, LSS, 

försörjningsstöd, EKB och vuxenenheten. Intervjupersonerna har olika mycket arbetserfarenhet 

där spannet är mellan 7 månader upp till 30 år.  

 

3.4 Halvstrukturerade intervjuer  

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide där specifika frågor 

förbereddes utifrån teman; upplevelser av hot och våld, riktlinjer och rutiner inom socialtjänst, 

livet utanför arbetsplatsen, yrkesrollen och olika avdelningar inom socialtjänsten. I den 

halvstrukturerade intervjun kombineras öppna och fasta svar och respondenten ger sin syn på 

det som intervjuaren anser vara meningsfullt. Därmed får även intervjuaren en uppfattning om 

hur meningsfulla frågorna är för respondenten (Lantz, 2013). Tanken med strukturerade 

intervjuer är att samtliga intervjuer ska ha samma kontext. Resultaten från de olika intervjuerna 

blir lättare att jämföra när respondenterna ger olika eller liknande reaktioner på samma frågor 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden skapades i en tämligen stressad situation, då vi ville intervjua 

socialsekreterarna så snabbt som möjligt och skulle ha en intervjuguide att presentera då de 

tillfrågades att delta i studien. Inget lades till eller togs bort från intervjuguiden under 

processens gång eftersom vi inte ville riskera att resultaten blev för olika. Frågorna ställdes i 

samma ordning i alla intervjuer. Intervjupersonerna hade olika mycket att säga om frågorna, 

därmed varierade tiden vi lade ner på frågorna. Det förekom även följdfrågor från oss som 

intervjuare beroende på vad intervjupersonerna visade intresse att prata om.  

Intervjuerna var ca 30 minuter långa och genomfördes på telefon i alla fall utom två, detta för 

att respondenterna är utspridda bland olika kommuner i Sverige. Inför samtliga intervjuer 

gjordes en förfrågan om att få spela in intervjun med hjälp av en mobiltelefon, detta för att en 

inspelning kan ge möjlighet till fler nyanser av intervjun än vad man från början tänkt (Lantz, 

2013). Det kan vara lättare att jämföra intervjuresultat som inte bara finns i textformat. Att 

anteckna och samtidigt ställa frågor kan resultera i att vissa detaljer faller bort, dessutom blir 

det tydligare när respondenten exempelvis har tvekat vid en fråga. Vi genomförde två 

telefonintervjuer tillsammans, där en av oss fokuserade på att ställa frågor utifrån 

intervjuguiden medan den andra spelade in och kontrollerade att tekniken fungerade. Den som 

spelade in intervjun antecknade lite sporadiskt för att hänga med och hjälpte även till med att 

ställa följdfrågor till intervjupersonen. På grund av olika omständigheter genomförde vi två 

telefonintervjuer var enskilt. Det försvårade möjligheten att anteckna under tiden, i stället låg 

fokus på att kontrollera att intervjun spelades in samt att lyssna på intervjupersonen och ställa 

följdfrågor.  

De två intervjuerna som utfördes på socialtjänsten hölls i avskilda rum som intervjupersonerna 

själva valt. Där användes samma taktik som vid telefonintervjuerna. En lade fokus på att ställa 
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frågor utifrån intervjuguiden medan den andra spelade in samt antecknade. Vi intervjuade en 

socialsekreterare på socialtjänsten tillsammans medan en av oss intervjuade den andra 

socialsekreteraren själv. Då lades även fokus på att kontrollera tekniken och lyssna på 

intervjupersonen i stället för att anteckna.  

3.5 Bearbetning och analys  

För att analysera det material som samlats in användes en kvalitativ innehållsanalys. Syftet är 

att fokusera på subjektiva erfarenheter, beskriva sociala situationer och leta efter förklaringar 

till eventuella skillnader som identifieras (Fejes & Thornberg, 2015). 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan oss och transkriberades, det innebär att vi 

transkriberade fyra intervjuer var. De utskrivna intervjuerna lästes igenom tillsammans och vi 

diskuterade kring vilka frågor som gett upphov till intressanta svar i förhållande till syftet. I 

första hand tänkte vi plocka ut de svar som var relevanta för att besvara frågeställningarna. Vi 

valde senare att även plocka ut sådant som vi inte hade frågat om men som flertalet 

socialsekreterare hade nämnt i intervjuerna. Enligt Ahrne & Svensson (2015) kan det vara 

fördelaktigt att bryta upp sortering utifrån exempelvis intervjuguidens frågor och försöka se 

något nytt. I denna studie användes den strategin eftersom det kändes dumt att ta bort intressanta 

tankar bara för att de inte ingick i de teman som förberetts. Under kodningen plockades viktiga 

meningar och ord ut för att sammanställas i ett nytt dokument. Därefter parade vi ihop de koder 

som hade liknande innebörd och utifrån dessa grupperingar skapade vi kategorier i syfte att 

sammanfatta dem. En samling koder berörde socialsekreterarnas personliga upplevelser av hot 

och våld, därmed skapades kategorin Erfarenheter av hot och våld. I samband med upplevelser 

diskuterades även rutinerna kring hot och våld på socialtjänsten, samt hur rutinerna kan 

påverkas av olika omständigheter, vilket skapade kategorierna Hantering och Omständigheter. 

Intervjuerna berörde många olika faktorer som påverkade socialsekreterarnas upplevelse av 

trygghet på arbetsplatsen och de fick berätta vad som fick dem att känna sig trygga i nuläget. 

Dessa koder samlades under kategorin Känsla av trygghet. När intervjupersonerna fick besvara 

frågor gällande information kring hot och våld på socialtjänsten förekom även tankar kring 

sådant som kan förbättras enligt dem, vilket slutligen skapade kategorierna Information kring 

hot och våld och Förbättringsområden. 

3.6 Ansvarsfördelning 

För att vara mer tidseffektiv delades arbetet upp mellan oss, därmed hade vi lite olika ansvarsområden 

som vi kunde arbeta med enskilt de dagar vi inte sågs. Inledningen, syftet och resultatet skapades 

tillsammans eftersom dessa delar krävde att vi båda var överens om hur vi skulle gå tillväga och vad 

som skulle skrivas. Tidigare forskning och förklaring av begrepp blev Idas huvudområde och Maria fick 

ansvar för metoden och de metodologiska reflektionerna. Vi har båda granskat och kompletterat 

varandras texter under hela processen. Diskussionen skapades till stora delar av Ida för att sedan 

kompletteras av Maria. Vi har haft regelbunden kontakt även de dagar vi inte arbetat tillsammans, detta 

för att kunna stämma av och diskutera våra texter och om vi exempelvis behövt hjälp av varandra. 
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3.7 Metodologiska reflektioner 

Då en studie genomförs är det av hög signifikans att kritiskt analysera sitt eget tillvägagångssätt. 

Det är också av stor vikt att som forskare fundera över tillförlitligheten i sitt arbete och om 

resultatet eller arbetsprocessen påverkats av forskarens egna värderingar. Till detta hör även de 

etiska principerna som måste tas till hänsyn när människors personliga tankar och erfarenheter 

studeras. I detta kapitel ska vi reflektera kring våra metodval samt diskutera vårt 

tillvägagångssätt utifrån begreppen reliabilitet, validitet och etiska principer. 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller pålitlighet som det även kallas, handlar om huruvida resultatet skulle bli 

detsamma om undersökningen genomförs på nytt av en annan forskare (Bryman, 2011). Detta 

innebär att en genom reliabiliteten vill undersöka huruvida resultatet är påverkat av de som 

genomfört undersökningen. Således är det viktigt att ge en fullständig redogörelse av alla faser 

av forskningsprocessen, tillvägagångssätt, val av undersökningspersoner, beslut gällande 

analysen av data osv (Bryman, 2011). Detta för att underlätta andra forskares möjlighet att 

återskapa undersökningen. I syfte att stärka pålitligheten har tillvägagångssättet beskrivits i 

detalj, men även de tankar och förutsättningar som lett oss till vårt val av metod. Intervjuguiden 

som användes vid samtliga intervjutillfällen och det mail som skickades ut till 

socialsekreterarna presenteras i bilagor för att stärka reliabiliteten. Flertalet av de val som gjorts 

har påverkats av en brist på tid, om studien skulle genomföras igen med exempelvis fler 

respondenter skulle resultatet kunna bli annorlunda. 

Ett sätt att stärka reliabiliteten är att låta en oberoende part återupprepa processen. 

Databearbetningen ska granskas kritiskt men utifrån det perspektiv och syfte som forskaren har. 

Denna metod tar dock väldigt mycket tid, och i stället kan man se till att varje del av 

databearbetningen bedöms innan man fortsätter med nästa (Lantz, 2013). Under processens 

gång bedömdes inte databearbetningen av vår handledare, snarare när den var helt färdigställd. 

Vi tog hjälp av vår handledare inför intervjuerna där han fick bedöma vårt syfte och vår 

intervjuguide för att få bekräftelsen att vi var på rätt väg.  

 

3.7.2 Validitet 
 

Intern validitet, handlar om trovärdighet och huruvida resultatet är troligt eller sannolikt 

(Bryman, 2011). Detta kan man säkerställa om forskningen utförts enligt de regler som finns 

och att man rapporterar resultaten till de personer som studerats. Detta för att få bekräftelse att 

man som forskare har uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Under intervjun kan 

det t.ex. vara viktigt att sammanfatta det respondenten sagt, för att få bekräftat att man förstått 

rätt. Detta gjordes i väldigt liten utsträckning i denna studie, vilket kan påverka trovärdigheten 

negativt. Det färdigställda examensarbetet skickas ut till samtliga respondenter i syfte att stärka 

den interna validiteten. 

Extern validitet, eller överförbarhet, handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan 

tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2011). Möjligheten att generalisera det insamlade 



17 
 

materialet till hela populationen skiljer sig beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ 

studie. Den kvalitativa studien uppnår trovärdighet och generaliserbarhet på andra sätt än den 

kvantitativa studien (Ahrne & Svensson, 2015). Lantz (2013) diskuterar resultatens 

generaliserbarhet och säger att det inte kan diskuteras huruvida stickprovet är representativt för 

hela populationen. Hon menar att giltigheten snarare är i vilken mån data och resultat speglar 

källan och hur det ökar förståelsen av det som undersökts. Denna studie har lagt fokus på att 

skildra socialsekreterarnas tankar kring hot och våld på arbetsplatsen. Med hjälp av citat från 

intervjupersonerna försöker vi ge den kvalitativa studien mer liv för att läsaren ska få möjlighet 

till en inblick i socialsekreterarnas upplevelser av hot och våld. Förhoppningsvis blir det 

tydligare att vår information kommer från verkliga människor på detta sätt. 

Ahrne & Svensson (2015) menar att om man intervjuar sex till åtta personer ur en särskild grupp 

ökar säkerheten att man kan få ett resultat som inte är lika beroende av enskilda respondenters 

personliga uppfattningar om exempelvis förhållanden på en arbetsplats. Något som också 

säkerställer att resultatet inte är beroende av enskildas uppfattningar och som ökar möjligheten 

till överförbarhet är att vi intervjuade personer från olika socialtjänster i Sverige.   

Det huvudsakliga syftet med denna studie är inte att resultatet ska kunna överföras till övriga 

socialtjänster i Sverige, utan snarare att ge ett exempel på hur det kan se ut på en socialtjänst 

gällande tankar om och upplevelser av hot och våld. Det kan vara svårt att generalisera resultatet 

till andra socialtjänster då förekomst av hot och våld, rutiner och organisering kan skilja mellan 

olika kommuner. Detta har visat sig i studiens intervjuer. För att stärka den externa validiteten 

andra personer ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till andra kontexter 

(Bryman, 2011). För att uppnå största möjliga transparens för läsaren har studiens 

tillvägagångssätt beskrivits i detalj vilket kan öka den externa validiteten.  

3.7.3 Etiska aspekter 

 
Det finns grundläggande etiska principer och frågor som rör anonymitet, integritet, frivillighet 

och konfidentialitet som gäller för de personer som är med i en forskningsstudie (Bryman, 

2011). De fyra etiska krav som ska beaktas i studien är följande: nyttjande-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och informationskravet. Dessa är de fyra forskningsetiska krav som finns i 

den humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningen och finns beskrivna i 

Vetenskapsrådet (2002). Bryman (2011) lyfter även upp dessa etiska principer som gällande 

för svensk forskning. För att uppfylla informationskravet har vi informerat intervjupersonerna 

genom att först skicka ett mejl där undersökningens syfte framkommit och vad vår tanke med 

studien är. De har även informerats om hur intervjun kommer se ut och vad själva upplägget är. 

Eftersom våra intervjupersoner inte valts ut av oss utan av de chefer som kontaktats, missar vi 

att direkt berätta för dem om att frivillighet råder och att de har rätt att hoppa av om de så 

önskar. Det går att tolka det som om att det görs indirekt då vi i kontakt med chefen frågat om 

intervjupersoner, där chefen frågat efter frivilliga på arbetsplatsen. Samtyckeskravet är uppfyllt 

på så sätt att inga intervjupersoner ska behöva deltaga om de så inte önskat. Samtliga har fått 

en förfrågan och sedan haft chansen att tacka ja eller nej. För att ta största möjliga hänsyn till 

konfidentialitetskravet ska intervjupersonernas personuppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. I studien ska vi inte röja någonting som kan ledas tillbaka till 
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intervjupersonerna och det ska inte heller vara möjligt för utomstående att få tag i intervjuerna. 

Respondenterna har även informerats om att deltagandet kommer anonymiseras via mail. För 

att uppfylla nyttjandekravet har intervjupersonerna informerats om studiens syfte och vad 

tanken är med studien. Vi har även förklarat varför vi valt att göra denna studie i samband med 

intervjun.  

3.7.4 Reflektion kring metodval 
 
En risk som kan komma med snöbollsurvalet är att de respondenter man får tips om att intervjua 

kanske redan har hunnit prata med varandra och har liknande erfarenheter och attityder (Ahrne 

& Svensson, 2015). Således kan det vara anledningen till att en del intervjufrågor ledde till 

liknande svar och visade på liknande attityder gällande exempelvis vikten av det kollegiala 

stödet. Samtliga socialsekreterare hyllade sina kollegor i intervjuerna och färre valde att prata 

om sina chefer. Det förekom en del hyllningar till stöttande och förstående chefer, samtidigt 

som en del uttryckte ett missnöje kring chefer de hade eller chefer som de haft när de började 

arbeta. Vi kunde se flest tendenser till liknande attityder gällande samarbetet mellan kollegorna 

i arbetsgruppen men det fanns även liknande svar gällande informationen kring hot och våld. 

Där uppfattades den allmänna attityden vara att informationen hade varit bristfällig, men vissa 

hade åsikten att det snarare var hur man givit informationen som var bristfälligt. Således kan 

snöbollsurvalet ha varit en bidragande faktor till att vissa frågor i intervjuerna besvarades 

tämligen lika. Det är inte helt osannolikt att orsaken till liknande attityder gällande det 

kollegiala stödet berodde på att samtliga respondenter råkade arbeta på en socialtjänst där 

arbetsgruppen är väldigt sammansvetsad och där alla socialsekreterare har ett gott samarbete. 

En bidragande faktor kan också vara att ett flertal socialsekreterare från samma kommuner 

intervjuades. Man kan diskutera huruvida resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi endast 

intervjuade en socialsekreterare från åtta olika kommuner. Det hade kunnat bidra till större 

skillnader gällande organisering, utsatthet, synen på kollegialt stöd och trygghet på 

arbetsplatsen. 

 

Utsattheten av hot och våld i arbetet var tämligen lika, där majoriteten berättade att de varit 

utsatta vid minst ett par tillfällen under sin arbetstid. Däremot skilde sig berättelserna åt väldigt 

mycket, med allt från en arg klient som slagit hårt i bordet under ett möte till att få ett oönskat 

och hotfullt besök i det privata hemmet. Med tanke på att ett snöbollsurval innebär att 

respondenterna själva tar kontakt med oss om det finns intresse att delta, kan man även diskutera 

hur presentationen av vårt arbete i meddelandet till enhetscheferna kan ha påverkat vilka som 

valde att delta. Det finns en möjlighet att de som inte varit utsatta inte upplevde att de kunde 

bidra till vår studie och att de åtta respondenter som valt att delta var de som också hade varit 

mest utsatta för hot och våld. Detta kan ha påverkat vårt resultat och därmed kan vi inte säkert 

veta om alla socialsekreterare i Sverige har liknande upplevelser.  

 

En studie (Padyab & Ghazinour, 2015) visade att män i större utsträckning var föremål för hot 

och våld än kvinnor. I denna studie var samtliga respondenter kvinnor, det var inte något som 

bestämts innan utan det var snarare en tillfällighet. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

vi exempelvis hade intervjuat lika många män som kvinnor gällande erfarenhet av utsatthet men 
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även hur hot och våld hade tagit sig i uttryck. Det kan vara av stor betydelse att framtida 

forskning även undersöker manliga socialsekreterares upplevelser och känsla av trygghet på 

arbetsplatsen.  

  

Att telefonintervjuer valdes som metod kan innebära både för- och nackdelar. Fördelar kan dels 

vara att telefonintervjuer inte tar lika mycket tid av forskaren, och dels påverkar inte forskarna 

respondenternas svar i samma utsträckning. Vid en fysisk intervju kan faktorer hos intervjuaren 

(kön, etnicitet, klass, ålder) eller forskarens blotta närvaro påverka respondenterna att svara på 

ett sådant sätt som de tror att intervjuaren skulle uppskatta. Telefonintervjuer skapar en distans 

mellan intervjuare och respondent vilket kan säkerställa att respondents svar inte kommer 

påverkas av intervjuaren på samma sätt. En nackdel som kan komma med en telefonintervju är 

att den sällan blir längre än 25 minuter, i detta fall blev intervjuerna ca 30 minuter långa. Andra 

nackdelar kan vara att telefonintervjuer inte alltid är fördelaktigt när man ska ställa känsliga 

frågor och att forskaren går miste om viktiga ansiktsuttryck som kan vara avgörande för att 

förstå respondentens känslor inför en fråga eller för att förstå om respondenten inte riktigt har 

förstått frågan (Bryman, 2011). Vissa känslor har kunnat uppfattas av respondenterna eftersom 

tonläget och hur snabbt de kunnat svara på vissa frågor har visat på hur mycket de tänkt på olika 

ämnen. Genom att exempelvis ställa följdfrågor kunde man uppfatta en viss osäkerhet kring en 

del frågor medan andra verkade lättare att svara på. 

 

 

4. Resultat  
 

I denna del kommer resultat och analys presenteras med utgångspunkten i studiens syfte. 

Empirin kommer även att analyseras och diskuteras i relation till studiens tidigare forskning 

och teorier. Utifrån det kodade materialet som framkommit ur transkriberingen skapas 

kategorier som beskriver kodernas innehåll. För att stärka anonymiteten och konfidentialiteten 

kommer intervjupersonerna benämnas som socialsekreteraren respektive socialsekreterarna, 

när vi diskuterar vad någon eller några särskilt lyft fram. Ingen skillnad kommer heller att göras 

på de 8 intervjupersonerna, de kommer alltså inte benämnas med särskilda namn. Vi är 

emellertid medvetna om att i frågan om hot och våld så finns det faktorer som har med 

exempelvis ålder och kön att göra men det finns ingenting i vårt resultat som är av så pass stor 

vikt, att en särskiljning mellan respondenterna behöver göras. 

  

4.1 Erfarenheter av hot och våld 

Socialsekreterarnas känsla av trygghet i arbetet på socialtjänsten kan bero på många olika 

faktorer. Det var av intresse att undersöka socialsekreterares erfarenheter av hot och våld, dels 

för att förstå hur det kan komma i uttryck men även vilka handlingar som upplevs hotfulla och 

som påverkar socialsekreterarnas känsla av trygghet på arbetsplatsen.  
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4.1.1 Våld 
 

Det är ingen hemlighet att myndighetsutövning innebär att fatta beslut som ibland kan förarga 

klienter, detta är en inställning som samtliga respondenter har. Utifrån det socialsekreterarna 

har berättat framkommer det att alla utom en har varit föremål för psykiskt våld. Det handlar 

om kränkningar och mobbning gentemot socialsekreterarna, vilket ofta hände i samband med 

att klienter blir förbannade och då svär åt socialsekreterarna. Det framkommer också att 

högljudda möten inte alltid upplevs som hotfulla utan det kan vara rena kränkningar eller 

mobbning. Det är också väldigt olika från person till person vad som anses vara endast 

kränkande eller om det även upplevs som hotfullt. Exempel på kränkningar är t.ex. när personer 

ringer in och skriker på socialsekreterarna att dom är dumma i huvudet eller är iskalla 

människor. 

 

”Det händer att klienter svär och tycker att man är kall och otrevlig” 

 

 I våra 8 intervjuer är det ingen som berättar att de upplevt fysiskt våld däremot är det några 

som berättar att de har upplevt våld mot egendom. Det har varit personer som har kastat saker 

omkring sig, slagit i borden, slagit till tavlor eller liknande. Vi lyckas inte identifiera vilken typ 

av klient som är mest förknippad med hot och våld utifrån socialsekreterarnas erfarenheter, 

Sarkisian & Portwood (2003) menar på att det karaktärsdrag som är starkast kopplat till hot och 

våld är klienternas ålder. 

 

4.1.2 Hot 
 

Det är som ovan beskrivet, väldigt olika huruvida personer uppfattar situationer som hotfulla 

eller inte och om ett visst språkbruk anses utgöra hot eller inte. Hoten är det mest förekommande 

enligt våra intervjupersoner vilket även stämmer bra överens med Robson et al. (2014) som 

påstår att de aggressiva verbala hoten är den mest förekommande typen av både hot och våld. 

Vi har identifierat tre typer av situationer där hot har förekommit för våra intervjupersoner. 

Dessa tre är hot i privatlivet, i arbetet och på offentliga platser, där den senaste situationen inte 

var lika omfattande som de två första. Av våra 8 socialsekreterare så hade alla varit utsatta för 

hot utom en person, samma person som heller inte upplevt det psykiska våldet enligt ovan. Värt 

att nämna är att denna person hade lägst tid i branschen och arbetar i den del av socialtjänsten 

som utsätts för mindre hot och våld än andra avdelningar. En av socialsekreterarna berättar att 

det kommer dagliga hot från missbrukare men att dessa hot inte upplevs som lika allvarligt, hon 

säger: ”På nåt sätt blir det som okej för oss fast det inte är okej egentligen”. 

 

Hoten som riktats mot socialsekreterarna har delvis skett i deras privatliv men även mot deras 

privatliv. Med detta menas att klienter har försökt få tag i socialsekreterarnas namn, dels genom 

att gå via arbetsplatsen men även genom att söka upp anhöriga. Klienter har även besökt 

socialsekreterarnas privata bostäder. Klienter har även uttryckt att de ska komma hem till 

socialsekreterarna. Hoten riktas ibland också mot socialsekreterarnas anhöriga, i ett fall hade 

en klient hotat att skada eller döda familjemedlemmar till en socialsekreterare. 
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Hot som förekommer på arbetsplatsen är de vanligaste enligt intervjupersonerna. Hoten kan 

vara direkt riktade mot dem under möten med klienterna men det förekommer också att hot 

framförs genom mejl- eller telefonkontakt. Det framkommer även att klienter ibland vägrar 

lämna lokalerna eller receptionen. En av socialsekreterarna beskriver även hur trängda lägen i 

besöksrum kan uppstå som uppfattas hotfulla, vilket kan tolkas som att även miljön kan vara 

en riskfaktor i frågan om hot och våld. Detta bekräftar vad Brockmann (2002) påstår där 

författaren lyfter fram den fysiska miljön som en riskfaktor för att hot och våld kan uppstå. 

 

Med hot på offentliga platser menas när hot riktas mot socialsekreteraren på en offentlig plats 

eller åtminstone utanför dels socialsekreterarens privata liv och deras arbetsplats. En 

socialsekreterare berättade att när både socialsekreteraren och klienten var på väg att till ett barn 

för att kolla deras välmående, hotade klienten socialsekreteraren, genom att säga att om barnet 

inte mår bra, ”ja då jävlar”. Detta är ett typexempel på ett aggressivt verbalt hot med syftet att 

skada socialsekreteraren om klientens förväntningar inte uppfylls. En socialsekreterare 

berättade även om ett hot som uppstod i en situation där hotet inte var avsett att skada 

socialsekreteraren, utan snarare att skada sig själv och ta sitt eget liv. Klienten i fråga hade även 

försökt hoppa ut ur en bil under deras färd tillsammans. Vad denna typ av hot klassificeras som 

är oklart utifrån den tidigare forskning som lyfts fram ovan, då det inte kan förknippas med det 

som anses utgöra definitionen av ett hot, dvs att det ska riktas mot socialsekreteraren med 

avsikten att skada denne eller något/något i deras omgivning. 

4.2 Hantering 

I enlighet med studiens syfte har det varit av intresse att undersöka hur hot och våld har 

hanterats på socialtjänsten, både före hotfull situation men även vid uppkommen eller efter 

hotfull situation. Socialsekreterarna får även redogöra för personliga strategier i syfte att uppnå 

en känsla av trygghet vid hotfulla situationer. 

 

4.2.1 Hantering innan hotfulla eller våldsamma situationer uppstår 
 

Vi hade en tanke om att socialsekreterarna skulle ha en del att berätta om hur de förebygger hot 

och våld men mycket fokus låg istället på att säkra sin trygghet om något skulle hända, dvs. 

klara rutiner för hur de ska agera i en hotfull situation. Flera av intervjupersonerna diskuterade 

mycket kring säkerheten och hur de, på sin arbetsplats, har satt in säkerhetsåtgärder. Dessa 

åtgärder, visar det sig, följs i stor utsträckning inte så som det är tänkt.  En av socialsekreterarna 

berättar att det finns ett larm i receptionen som går till alla i huset, vilket innebär att flera 

personer kan komma och hjälpa till om det uppstår en situation i receptionen. På en annan 

socialtjänst har de larm på datorerna i varje kontor. Vissa socialsekreterare berättar att de har 

lösa larm som de kan ta med sig in på kontoren. Det visar sig vara så att socialsekreterarnas 

arbetsplatser skiljer sig avsevärt åt vad gäller larmen och huruvida de finns på kontoren eller 

inte. Det framkommer också att några socialsekreterare inte anser det vara obligatoriskt att bära 

larm utan att de själva väljer om de behöver det eller inte. En av socialsekreterarna berättar att 

många är dåliga på att använda larmen som finns tillgängliga. Det framkommer även att 



22 
 

socialsekreterarnas syn på larm vid hembesök är väldigt olika. En berättar att de aldrig använder 

larm vid hembesök och en annan säger att de håller på att fixa larm till hembesöken. Detta 

tolkar vi inte som om socialsekreterarna själva inte vill ha larm utan att det snarare är rutinerna 

som inte kräver att de har larm vid hembesöken. Vissa socialsekreterare nämner dock att det är 

rutin att två personer ska närvara vid hembesöken men att detta inte alltid följs, mest pga. att 

det är brist på personal. Detta innebär att socialsekreterarna ibland får gå själva på hembesöken. 

 

”Vi ska egentligen aldrig fara på hembesök själva, men det gör ju också jättemånga.” 

 

En av socialsekreterarna säger att de i alla fall aldrig ska gå själv på ett nytt hembesök, huruvida 

detta följs eller inte framkommer ej. Ur rent säkerhetsperspektiv tänker även socialsekreterarna 

på hur de står och rör sig i förhållande till klienten. Det är av vikt för socialsekreterarna att 

placera sig på ett visst sätt i rummet, både på kontoret och i hemmiljö, för att kunna ta sig ut i 

de fall hotfulla situationer uppstår. Det förekommer även att socialsekreterarnas kontor har två 

dörrar för att kunna ta sig ut oavsett om en av dem är blockad. 

 

Vidare så framkommer det att de flesta av socialsekreterarnas arbetsplatser har rutiner angående 

hot och våld uppsatta på diverse anslagstavlor, socialsekreterarnas inställning till detta 

framkommer inte i våra intervjuer. Däremot berättar många av våra intervjupersoner att de har 

handledning minst en gång i månaden, där de får tillfälle att diskutera kring hot och våld. En av 

socialsekreterarna berättar emellertid att istället för handledningarna så pratade kollegorna med 

varandra istället. Detta hade tillslut blivit för tungt för dem och de hade nyligen begärt att få 

tillgång till handledning. Något som var genomgående för socialsekreterarna var att de, för att 

förebygga hot och våld, anser det vara av vikt att som socialsekreterare ha ett lågaffektivt 

bemötande. Det är enligt dem viktigt att hålla sig lugn med syftet att försöka göra klienten lugn 

och förebygga att en hotfull situation uppstår. De menar också på att det är av vikt att försöka 

avsluta ett samtal i tid om det håller på att gå överstyr, även detta i förebyggande syfte. Det 

framkommer tydligt att socialsekreterarna själva anser att deras bemötande spelar stor roll i 

förebyggandet av hot och våld. 

 

Relationer, ärlighet, kvalitet och kvantitet är även nyckelord som framkommer i intervjuerna. 

En av socialsekreterarna menar på att en god relation till klienten gör att samma rädsla inte 

uppstår om en situation skulle bli hotfull.  

 

”Jag tänker att om jag förbereder mig för det värsta scenariot då klarar jag allting under det. 

Förstår du? Om jag förbereder mig och tänker att det kommer gå jättebra, då blir jag mer 

överrumplad om det går dåligt. Men om jag förbereder mig på att det kommer bli bråkigt 

eller skrikigt eller sådär, då kan jag hantera det.” 

 

Socialsekreteraren menar också på att samtalen måste präglas av både kvalitet som kvantitet 

där ärlighet har en betydelsefull och viktig roll i samtalen för att kunna skapa sig en allians med 

klienten. Många av intervjupersonerna berättar även att de mentalt förbereder sig för att hotfulla 

eller våldsamma situationer kan uppstå, en socialsekreterare berättade att dennes utgångspunkt 

alltid var att det värsta kunde hända, för att eliminera överraskningsmomentet, detta är dock 
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svårt när en hotfull situation uppstår utanför arbetstid. Majoriteten av socialsekreterarna 

beskriver även ett sätt att jobba på som kännetecknas av samarbete. De skall berätta för varandra 

när och hur länge de ska vara borta, t.ex. på ett hembesök så kollegorna får chans att reagera 

om de inte är tillbaks inom en viss tid. De har även en överenskommelse om att knacka på 

varandras dörrar om det skulle bli högljutt på någons kontor, så den socialsekreteraren ska få 

en chans att avbryta mötet.   

 

4.2.2 Hantering vid uppkommen hotfull eller våldsam situation 
 

När en situation väl har uppstått anser socialsekreterarna att det är av största vikt att de fortsätter 

behålla sitt lugn enligt ovan och att de fortsätter fokusera på sitt bemötande. I första hand 

försöker de kommunicera med klienterna för att försöka lugna situationen. En av 

socialsekreterarna trycker hårt på att de själva inte brusar upp eller blir arg. En annan 

socialsekreterare håller med om att bemötandet är det viktigaste men att så fort en situation 

känns hotfull eller att personens egna säkerhet är riskerad, försöker denne omedelbart avbryta 

mötet på ett så lugnt och avslappnat sätt som möjligt. De anser även att det är viktigt att de 

håller de överenskommelser och säkerhetsrutiner som ovan tagits upp. Att försöka stötta 

varandra i hotfulla situationer som uppstår på kontoret, genom att t.ex. knacka på och försöka 

avbryta hotfulla situationer eller bistå när någon trycker på ett larm. De berättar även att det är 

problematiskt när de blir uppsökta på sin fritid då de dels är utanför kontorslokaler men även 

för att de riskerar att bryta sekretessen då andra människor finns i närheten. Detta innebär för 

socialsekreterarna att de känner att de fort måste avleda situationer som uppstår utanför 

arbetslokalerna. Om ett hembesök skulle bli hotfullt eller våldsamt säger en socialsekreterare 

att ”Jag skulle väl försöka ta mig tillbaka till bilen och ringa chefen eller något sådant”. Detta 

visar tydligt att det saknas klara rutiner kring hembesöken. Sammanfattningsvis så kan vi säga 

att socialsekreterarna inte hänvisar till några tydliga rutiner när deras agerande vid en hotfull 

eller våldsam situation diskuteras. Vilket tydligt visar bristen på införlivandet av 

säkerhetsrutinerna i socialsekreterarnas dagliga arbete. 

 

4.2.3 Hanteringen efter en hotfull eller våldsam situation 
 

Sarkisian & Portwood (2003) diskuterar rutiner och menar på att de flesta rutiner som är tänkta 

att hjälpa socialsekreterarna istället lägger mer ansvar på dem. En av socialsekreterarna 

berättade om en situation där en klient ringt in till socialtjänsten och bett om handläggarens 

fullständiga namn. Detta medförde att den berörda socialsekreteraren var tvungen att hantera 

denna situation genom att dels meddela sina kollegor att inte ge ut namn. I samband med denna 

situation upplevde även socialsekreteraren att det medförde väldigt mycket extra jobb då denna 

person fick ta reda på mycket information själv kring personens framtida säkerhet. 

Socialsekreteraren i fråga ville t.ex. införskaffa sig hemligt nummer vilket var en krånglig 

process i sig. Det framgår relativt tydligt ur intervjuerna att en del socialsekreterare inte riktigt 

vet hur de ska förhålla sig till sina rutiner eller vad som egentligen gäller efter de har upplevt 

en hotfull eller våldsam situation. Ordet ”tror” kan förekomma då de diskuterar sina rutiner, 

vilket tyder på att socialsekreteraren är osäker kring hur hon ska agera under och efter en 

uppkommen situation, även om det finns rutiner tillgängliga. En del socialsekreterare beskriver 
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även att de är väldigt osäkra på chefens roll i sammanhanget. Samtliga är eniga om att chefen 

skall informeras om en situation har uppstått. Vissa av socialsekreterarna berättar även att de 

har som rutin att rapportera in incidenter till arbetsmiljöverket. 

 

En socialsekreterare berättar att de har som rutin att en handläggare som blivit hotad skall bytas 

ut oavsett om handläggaren vill detta eller inte. En annan socialsekreterare anser att det är av 

vikt att handläggaren som blivit hotad skall få fortsätta ha kontakt med den klienten, om 

handläggaren i fråga känner sig bekväm med den klient som hotat en. De flesta socialsekreterare 

lyfter fram att det är vanligt att socialsekreterarna sinsemellan ofta diskuterar hotfulla och 

våldsamma situationer som är psykiskt jobbigt för någon. De är även samstämmiga i det faktum 

att socialsekreterarna för det mesta kan prata med chefen om något som är jobbigt. De nämner 

även att det ska finnas en psykolog tillhanda som kan hjälpa dom bearbeta händelser, om man 

behöver den hjälpen. Det är ingen av intervjupersonerna som har uttryckt missnöje med den 

hjälp och stöd som finns tillgängliga för socialsekreterarna, endast att det inte finns bra eller 

lättillgänglig information kring hjälpen.  

  

4.3 Omständigheter  

”...nu har vi dock inte kvar den chefen, så nu har vi inte den turen längre.” 

 

Socialsekreterarna diskuterar olika omständigheter som kan påverka trivseln på en arbetsplats 

och hur väl rutinerna kring hot och våld fungerar. De menar att rutinerna kan se olika ut 

beroende på vilken chef man har. Några socialsekreterare berättar om chefer de haft tidigare, 

exempelvis uppmuntrade en av cheferna inte kollegorna att ventilera med varandra, det 

resulterade i att kollegorna kände sig mer ensamma och fick lösa mycket på egen hand. Att 

arbeta mycket ensam ser Repass & Payne (2008) som en av riskfaktorerna som kan göra 

socialsekreterarna till en utsatt yrkesgrupp. Chefen som inte uppmuntrade kollegorna att 

ventilera med varandra har blivit utbytt och nu har de en chef som fungerar bättre. 

En socialsekreterare berättar att de har arbetat väldigt länge med sina rutiner kring hot och våld 

och att det är anledningen till att det fungerar bra hos dem. En annan socialsekreterare lägger 

vikt på ett högt säkerhetstänk, att man har rutiner för hot och våld samt att man faktiskt arbetar 

efter de rutinerna.  

 

En socialsekreterare berättar att det kan vara svårt att ha rutin att gå två på hembesök eftersom 

de är underbemannade på socialtjänsten. Flera socialsekreterare nämner att 

personalomsättningen kan vara ganska hög på socialtjänsten, där många kollegor är nya och 

mindre erfarna. En socialsekreterare menar att för mycket personalomsättning och ett icke 

fungerande ledarskap är något som kan försämra rutinerna kring hot och våld. En 

socialsekreterare berättar att rutinerna fungerar väldigt bra hos dem eftersom många av hennes 

kollegor har flera år arbetserfarenhet. 

 

Vi undersöker om socialsekreterarna har erfarenhet av olika avdelningar inom socialtjänsten. 

Det framkommer att socialsekreterarna har olika bilder av vilka avdelningar som borde vara 
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mer utsatta för hot och våld. En socialsekreterare upplever att arbetet med missbrukare kan vara 

tämligen enklare eftersom deras hot är mer ”tomma” och sällan tas på allvar. Hon menar att 

arbetet inom barn och familj kan vara mer utsatt med tanke på att de ibland omhändertar 

föräldrars barn, vilket kan leda till väldigt upprörda anhöriga. En annan socialsekreterare 

berättar emellertid att möten med klienter med psykisk ohälsa och missbruk kan vara väldigt 

krävande eftersom de upplevs oförutsägbara. Repass & Payne (2008) nämner arbetet med 

ostabila personer som en riskfaktor, vilket innebär att socialsekreterare som arbetar med klienter 

med psykiska funktionshinder eller missbruk blir en utsatt grupp. Två socialsekreterare berättar 

att arbetet med funktionshinder känns mindre utsatt och att mötena sällan blir hotfulla. En 

socialsekreterare upplever även arbetet inom försörjningsstöd som mindre utsatt, hon berättar 

att en arg klient kan de alltid hjälpa på något sätt. Det går alltid att lösa situationen genom att 

ge en mindre del av försörjningsstödet även om de inte har rätt till allt. 

  

”Man kan vara hur duktig som helst på att bemöta men är människor arga så är dom ju 

arga.” 

 

Sarkisian & Portwood (2003) beskriver klientens tuffa situation där man ofta tvingas acceptera 

socialsekreterarnas tjänster som man kanske inte vill ha eller som man finner otillräcklig. När 

vi pratar om bemötande berättar några socialsekreterare att de är förstående för att folk blir 

upprörda när de är missnöjda med de beslut som tas gentemot dem som påverkar deras liv. En 

socialsekreterare beskriver det som att när människor blir arga och besvikna spelar det inte 

alltid någon roll hur duktig man är på att bemöta dem. 

4.4 Känsla av trygghet 

En socialsekreterare berättar att hon vid ett tillfälle kände sig ganska otrygg när hon befann sig 

utanför socialkontoret i ett ärende. Tryggheten var större när hennes möten skedde på 

socialkontoret eftersom hon hade sina kollegor nära till hands.  

 

”Man ska aldrig behöva känna sig ensam” 

 

Brockmanns (2002) studie lyfter fram att en stressad personalgrupp med bristande 

självförtroende kan leda till att det ökar rädslan för hot och våld, både hos socialsekreterare och 

klienter. Samtliga socialsekreterare berättade om vikten av en bra arbetsgrupp för att känna sig 

trygg på arbetsplatsen. Det som togs upp i intervjuerna var kollegor som agerar om man behöver 

hjälp, att man vet att de kommer när man larmar. En socialsekreterare uttryckte en trygghet i 

att mer erfarna kollegor kan hjälpa henne om hon inte vet vad hon ska göra i vissa situationer. 

Många uttryckte vikten av samarbete, att kollegor hjälps åt och att man kan ventilera med 

varandra om det finns behov. Kollegor kan även stötta en om man ska göra en anmälan eller 

om man behöver någon som backar upp en. En socialsekreterare berättar att det är viktigt att 

aldrig behöva känna sig ensam. En socialsekreterare berättar att hon känner sig trygg i att hon 

kan säga till en kollega om hon känner sig osäker inför ett möte och vill ha med någon. 
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Socialsekreterarna nämner också chefen har en central roll för att de ska känna sig trygga på 

sin arbetsplats. Man pratar om en chef som är mån om att socialsekreterarna mår bra, och som 

tar tag i saker som man inte alltid tänkt på själv. De nämner också att chefen ska förstå dem och 

ta dem på allvar, samt att man ska kunna prata med sin chef när man har det jobbigt. Några av 

socialsekreterarna upplever att de i nuläget har bra stöttning av chef och att chefen lyssnar på 

sina anställda. En socialsekreterare nämner vikten av att ha en chef som är av den åsikt att man 

inte ska tåla vad som helst som socialsekreterare. 

  

I nuläget berättar samtliga socialsekreterare att de känner sig trygga att kunna hantera en hotfull 

situation.  

4.5 Information kring hot och våld 

Vi ställde frågor till socialsekreterarna gällande information kring hot och våld. Intresset var att 

undersöka om socialsekreterarna fått information om hot och våld när de började arbeta som 

socialsekreterare på socialtjänsten. Många socialsekreterare berättar att informationen de fick 

var i form av en bunt papper som de själva skulle läsa igenom inför deras första dagar som 

socialsekreterare. Bland dessa papper fanns information om hot och vålds-rutiner men 

socialsekreterarna berättar att de läste igenom det ganska snabbt. En socialsekreterare undrade 

om alla verkligen läste allt ordentligt.  

 

”Det finns papper som man får som nyanställd med massa saker man ska läsa, men jag vet 

inte hur många det är som läser allt ...” 

 

En annan socialsekreterare berättar att hon upplevde det svårt att ta in all information i 

papperna. Gällande de rutiner kollegorna har i nuläget var en socialsekreterare osäker på vilka 

av dem som stod i dessa papper och vilka rutiner de bestämt själva i arbetsgruppen. Några 

socialsekreterare nämner att de har hot och våld-rutiner uppsatta på anslagstavlan i deras kontor, 

men en av socialsekreterarna upplevde informationen vid introduceringen till arbetet som ”i 

princip obefintlig”. 

 

En socialsekreterare berättar att den information hon fick var rutiner kring larm. En annan 

socialsekreterare berättar att hon fick veta att de ska gå två på hembesök och att det finns larm 

men ingen information om hur man använder larmen. Hon upplever att hon började arbeta som 

socialsekreterare under en tid då socialtjänsten var ”lite kaosartad” och att det kunde vara 

anledningen till att information kring hot och våld inte kunde prioriteras. Att ha arbetserfarenhet 

och kunna ta med sig ett säkerhetstänk från tidigare arbetsplatser var till fördel för en 

socialsekreterare som inte fick speciellt mycket information om hot och våld vid sin 

introduktion. 

  

Några av socialsekreterarna kände att de fick tillräckligt med information när de började arbeta 

som socialsekreterare. Några fick en muntlig introduktion om riktlinjerna kring hot och våld 

och fick arbeta med ett case där arbetsgruppen skulle diskutera lösningar tillsammans. På en 

socialtjänst berättar socialsekreteraren att man har blivit bättre på att ta fram riktlinjer på senare 
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år. En annan socialsekreterare berättar att de har börjat gå igenom rutiner med jämna mellanrum 

på deras arbetsplatsträffar och inför somrarna varje år då vikarierna ska introduceras.   

4.6 Förbättringsområden 

Vi kunde se tendenser i materialet som visar att majoriteten av socialsekreterarna inte upplevde 

att informationen om hot och våld är tillräcklig. Några önskar att det skulle finnas mer 

information om rutinerna och att den ska vara tydligare. En socialsekreterare önskade mer 

information kring hot och våld via nätet eftersom sociala medier används i större utsträckning 

än vad de gjort tidigare.  En del socialsekreterare upplever inte att det är brist på information, 

men en socialsekreterare tycker det finns en brist i hur man givit informationen. Hon menar att 

en bunt med papper är svårt att ta till sig och att man inte kan implementera det i verkligheten. 

En del av socialsekreterarna önskar att hot och våld togs upp muntligt av t ex en chef eller 

någon annan som är kunnig inom området.  

 

”Det finns ju en sån här introduktion för nyanställda där man går igenom varje enhet. Att 

varje enhet på socialtjänsten får komma och presentera sig i grupp för de nyanställda... och 

jag tänker där är ju ett sådant ställe, forum där man skulle kunna ta in det här med hot och 

våld.” 

 

Man önskar också att informationen uppdateras regelbundet via exempelvis kurser för 

arbetsgruppen då personalomsättningen är hög. Att arbeta med case där arbetsgruppen får 

diskutera kring hantering av hotfulla situationer tycker man också vore bra. Miljön som 

socialsekreterarna arbetar i och klienterna vistas i kan också ha en stor påverkan på om hotfulla 

situationer uppkommer (Brockmann, 2002).  En socialsekreterare önskar mer information kring 

hur man ska möblera sitt kontor exempelvis utifrån flyktväg.  

  

En del socialsekreterare diskuterar mycket med sina kollegor gällande gränser. Då pratar de om 

vad en socialsekreterare ska tåla och vilket hot man ska ta på allvar. Repass & Payne (2008) 

lyfter även fram att tvetydiga definitioner av hot och våld kan resultera i att personer som blir 

utsatta inte alltid definierar beteendet som hot och våld. Socialsekreteraren tycker det är viktigt 

med en tydligare definition av hot och våld för att kunna förstå var gränsen ska gå. Repass & 

Payne (2008) och Sarkisian & Portwood (2003) säger att det finns en tro bland socialsekreterare 

att hot och våld ska vara en del av jobbet.  

 

En socialsekreterare upplever att man pratar alldeles för lite om hot och våld i socialtjänsten, 

hon menar att det är väldigt dolt. Hon säger att det kan finnas en rädsla för att prata för mycket 

om hot och våld, då personer kan avskräckas från att arbeta på socialtjänsten. 

Några socialsekreterare diskuterar de nya och mindre erfarna i arbetsgruppen, att de kan ha 

svårt för att berätta att de blir utsatta eftersom de vill visa sig tuffa. Är man ny som 

socialsekreterare vill man kanske inte verka för rädd eller vek, man vill klara sig själv och 

därmed reflekterar man inte över hot och våld på samma sätt. Padyab & Ghazinour (2015) säger 

att detta fenomen kan kopplas till utbildningen av socionomer. De menar att lärarna som 

undervisar inom socialt arbete berättar för studenterna att om klienter blir hotfulla eller 
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våldsamma beror det på att socialsekreteraren inte besitter den professionella expertisen. När 

en hotfull eller våldsam situation uppstår kan man uppleva en känsla av skam och istället skylla 

på sig själv. Sarkisian & Portwood (2003) menar även att det kan finnas en tro att kollegorna 

ser en som inkompetent om man skulle rapportera sådana händelser. 

En socialsekreterare berättar att när hon började arbeta var hon inte medveten om att det 

saknades information kring hot och våld och därmed frågade hon inte efter det. 

Socialsekreterarna upplever att det är viktigt att de som är nya får information tidigt om hur en 

hotfull situation kan se ut och vem de ska vända sig till om de blir utsatta. 

En av respondenterna upplever att det kan vara tvärtom, att det är de nya som tänker på hot och 

våld och att de som arbetat längre riskerar att glömma bort det: 

  

”Jag tror att om man har varit i den här ”svängen” tillräckligt länge tappar man bort lite av 

det. Jag tror att de som kommer nya oftast är de som tänker på sådant. Det är något man 

måste jobba med varje år för att det ska ligga högt i tanken.” 

  

En socialsekreterare tycker att hela arbetsgruppen borde bli bättre på att anmäla hot. Oavsett 

om klientens hot visar sig vara tomma kan det vara bra att anmäla eftersom då är det 

dokumenterat ifall det trots allt skulle hända något. Detta säger även en annan socialsekreterare, 

hon menar att man aldrig kan veta om det blir allvarligt. Hon tycker det är viktigt att ha det högt 

i tanken, att det inte är okej att klienterna säger vad som helst till sina handläggare.   

 

 

5. Diskussion  
 

Det råder ingen tvekan om att hot och våld förekommer och är ett problem inom socialtjänsten. 

Det bekräftas av såväl tidigare forskning som våra respondenter. Det föreligger även några 

riskfaktorer som är återkommande i olika studier och som mer eller mindre är allmänt kända. 

Vi vet alltså att det föreligger ett problem och många av orsakerna till dessa känner vi också 

till. Varför åtgärdas inte det uppenbara problemet? Det framkommer att socialsekreterarna i 

viss utsträckning anser att hoten och våldet anses tillhöra yrkesrollen och att socialsekreterarna 

ofta skyller på sig själva när de har blivit utsatta för våldsamheter (Padyab & Ghazinour, 2015). 

Detta skulle kunna ses som ett grundläggande problem, socialsekreterarna bör aldrig anklaga 

sig själva för att dessa situationer uppstår. Det är för många olika riskfaktorer som har betydelse 

för huruvida en situation uppstår eller inte, det är alltså svårt för en enskild socialsekreterare att 

fullt ut kunna förebygga situationerna. Det är självklart så att det går att förbygga att en hotfull 

situation ska uppstå, t.ex. genom att använda ett lågaffektivt bemötande och att 

socialsekreteraren är professionell. Det spelar en viktig roll i förebyggandet av hotfulla 

situationer men i det stora hela är det svårt för en socialsekreterare att styra över huruvida dessa 

situationer uppstår eller inte. Padyab & Ghazinour (2015) menar på att problemet med att 

socialsekreterare skyller på sig själva när hotfulla situationer uppstår kan kopplas till 

utbildningen av socionomer, där många tränas i att tänka att hotfulla situationer är en 

konsekvens av att man arbetar på fel sätt. Om det tankesättet är en del av Sveriges 



29 
 

socionomutbildningar är oklart. Under socionomutbildningen vore det med stor sannolikhet 

smart att utbilda studenterna mer i hur de ska bemöta hot och våld eftersom det uppenbart är en 

del av socionomens arbetsliv. 

5.1 Socialsekreterarnas erfarenheter och definitioner av hot och våld 

Av de personer vi intervjuat så är det tydligt att majoriteten har upplevt hot, däremot inte våld. 

Det stämmer bra överens med den tidigare forskning som visar på att hot är mer förekommande 

än våld (Respass & Payne, 2008). Det var endast en respondent som inte hade varit med om 

varken hot eller våld. Det som framkommer är att alla upplever dessa hot på olika sätt, det finns 

ingen tydlig definition av hot bland socialsekreterarna.  

 

För att kunna förebygga uppkomsten av hot och våld är det av vikt att socialsekreterarna kan 

identifiera riskfaktorer men även när situationen börjar eskalera och riskerar att leda till hot 

eller våld. Respass & Payne (2008) lyfter fram att tvetydiga definitioner av hot och våld kan 

resultera i att personer blir utsatta utan att de uppfattar det som hot eller våld. Vi tänker att en 

tydligare definition är en del i det förebyggande arbetet. Socialsekreterarna behöver mer 

kunskap för att kunna definiera vad som är ett hot. Som vissa påpekat behöver inte en högljudd 

konfrontation innebära hot eller våld, men det suddar inte ut det faktum att många 

socialsekreterare har accepterat hoten som en del i arbetet och har inte förmågan att identifiera 

ett hot när det är för handen. 

 

Hoten riktas mot socialsekreterarna i både arbetslivet och i privatlivet, detta förstärker det 

faktum att rutiner och säkerhetsåtgärder måste fungera som det ska. Att socialsekreterarna 

drabbas i deras privatliv kan påverka deras mentala hälsa i varierande utsträckning. Då 

socialtjänsten redan har problem med att rekrytera och behålla personal är det angeläget att 

hantera detta problem som hot och våld utgör. Studien väcker ytterligare frågor kring 

sambandet mellan den rådande hotbilden och socialtjänsten personalomsättning. Det hade 

kunnat vara intressant att veta om hotbilden på sikt skulle kunna påverka respondenterna att 

vilja byta profession i framtiden. 

5.2 Rutiner och säkerhet 

För att stärka socialsekreterarnas säkerhet i deras arbete finns det rutiner som de skall följa vid 

hanteringen av hot och våld, dels förebyggande åtgärder såväl handlingsstrategier som ska 

följas när hotfulla situationer uppstår. Rutinerna kan skilja sig åt beroende på vilken kommun 

man arbetar i och det framkommer att det är vanligt att rutinerna inte följs som de ska oberoende 

av vilken socialtjänst socialsekreterarna arbetar på. Det är förståeligt med tanke på att 

socialsekreterarna berättar att informationen kring rutinerna är bristfällig. 

 

Både våra respondenter och den tidigare forskningen menar på att rutinerna behöver förbättras 

för att utgöra en konkret nytta för socialsekreterarna. Vi kan tolka en sådan attityd hos våra 

respondenter eftersom samtliga har många förslag på hur rutinerna kan förbättras. Om 
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socialtjänsten inte stöttar socialsekreterarna genom att förbättra rutinerna, skulle det kunna 

påverka hur väl rutinerna följs av socialsekreterarna. 

 

Den tidigare forskningen menar på att det finns ett antal anledningar som gör att 

socialsekreterare väljer att inte rapportera in händelser (Sarkisian & Portwood, 2003). Detta 

fenomen är något som inte ska förekomma. Det är djupt problematiskt att socialsekreterare 

känner att de är rädda för att rapportera in hotfulla händelser därför de inte vill känna sig dåliga 

på sitt jobb eller att de i värsta fall kan förlora sitt jobb. Tidigare studier visar att rutinerna för 

hot och våld på socialtjänsten lägger alldeles för mycket ansvar på den enskilde 

socialsekreteraren (Sarkisian & Portwood, 2003). Den attityden förekommer dock inte i 

majoriteten av våra intervjuer, utan bara i ett fall. 

 

Vi tolkar den tidigare forskningen och våra intervjuer som att det är socialtjänstens ansvar att 

ta itu med problemet och se till att socialsekreterarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 

säkert sätt med stort engagemang. Detta kommer förmodligen endast gå om socialsekreterarna 

får klart för sig vad som gäller och att ansvaret inte bara ligger på dem om något händer, de 

måste känna sig säkra i att de har stöttning och uppbackning av ledningen. De måste även 

självständigt kunna identifiera de hotfulla situationer som kan uppstå och de riskfaktorer som 

ligger bakom för att kunna ta itu med problemet. 

5.3 Andra omständigheter som påverkar socialsekreterarna 

Det framkommer i resultatet att rutinerna även kan se olika ut beroende på vilken chef de har. 

En chef lät dem ventilera sina tankar sinsemellan och en annan gjorde de inte. Det visar oss hur 

det finns omständigheter runt socialsekreterarna som inte de kan styra över men som i stor 

utsträckning påverkar dem. Att rutinerna förändras med chefsbyte måste nog göras med 

försiktighet, självklart måste det kunna finnas utrymme för rutinförändring men dessa behöver 

också präglas av någon form av förutsägbarhet. 

 

En av respondenterna upplever att det pratas alldeles för lite om hot och våld på socialtjänsten. 

Bland våra respondenter råder det delade meningar om vem som pratar om hot och våld samt 

vem som är mer benägen att anmäla. Några respondenter menar på att en ny socialsekreterare 

fokuserar mer på att klara sig själv och därmed inte reflekterar kring hot och våld. Andra menar 

att det är tvärtom, att de som arbetat längre tenderar att glömma bort det. Respass & Payne 

(2008) bekräftar det faktum att socialsekreterare i stor utsträckning avstår från att rapportera in 

händelser, de lyfter dock inte fram erfarenhet som en avgörande faktor för inrapportering. 

Studien bekräftar att en del socialsekreterare tror att hoten och våldet tillhör deras yrke och 

därför väljer att avstå från att rapportera in dessa händelser. Vi tolkar det som att faktorerna 

som avgör hur mycket man reflekterar kring hot och våld är många, vilket kan vara förklaringen 

till varför många upplever att det pratas lite om ämnet. 

 

Miljön som socialsekreterarna arbetar i och klienterna vistas i kan ha betydelse i frågan om hot 

och våld, då pratar Brockmann (2002) om både den fysiska och den sociala miljön. Vi tänker 

att den sociala miljön också kan innefatta socialsekreterarnas känsla av trygghet hos sina 
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arbetskamrater. Socialsekreterarna var eniga om att arbetsgruppen spelade en väldigt stor roll 

för känslan av trygghet. Då kollegor är basen till en god trygghet inom arbetsplatsen förutsätter 

det också att de socialsekreterare som arbetar har kollegor vid sin sida. Branschen är tyvärr 

drabbad av hög personalomsättning och sjukskrivningar. Detta medför också att 

socialsekreterarna får avvika från de rutiner som har satts upp av bl.a.  säkerhetsskäl för att 

kunna utföra sitt arbete. Detta faktum är ytterligare skäl för att tillgodose socialsekreterarnas 

behov och att de har en trygg arbetsmiljö där de känner att de kan utföra sitt jobb utan att allt 

ansvar läggs på deras axlar. 

 

Det finns många komponenter som har en betydande roll i huruvida socialsekreterarnas 

arbetsmiljö är god eller inte. Det framkommer också att chefen har en viktig roll vad gäller 

socialsekreterarnas trygghet. Om inte chefen fungerar får detta negativa konsekvenser för 

socialsekreterarna vilket kan leda till att t. ex. rutinerna inte upprätthålls. Brister rutinerna 

riskerar vi att få socialsekreterare som känner sig ensamma och otrygga i arbetet. Brockmann 

(2002) bekräftar att en personalgrupp med bristande självförtroende kan leda till en ökad rädsla 

för hot och våld. Det kan även resultera i en förändrad attityd och negativ ton som påverkar 

interaktionen mellan socialsekreterarna och deras klienter. Vår slutsats blir att chefen kan ha en 

viktig roll i att upprätthålla rutiner kring hot och våld. Brister ledningen kan det i slutändan få 

förödande konsekvenser för utsatta individer i behov av hjälp. 

5.4 Utveckling av verksamheten och förslag på vidare forskning 

Problemet med hot och våld är omfattande och finns i princip inom hela socialtjänsten, således 

skulle det vara fullt rimligt att ha liknande rutiner i alla socialtjänster runt om i landet. Det krävs 

mer tydlig information om rutinerna för hot och våld. Även om inte alla socialsekreterare håller 

med om att informationen är bristfällig finns det dom som gör det, vilket medför att vi anser att 

det behövs mer lättillgänglig information för socialsekreterarna om hot- och våldsrutiner. 

Informationen bör inte innefatta rutiner endast vid aktuell händelse utan även information i 

förebyggande syfte genom exempelvis en tydligare definition av hot och våld. Det måste finnas 

en tydlig gräns om vad som utgör ett hot som socialsekreterarna är medvetna om. De ska med 

andra ord inte behöva gå och fundera på om en händelse var ett hot eller inte. 

 

När nya socialsekreterare får en introduktion i arbetet föreslog många av våra respondenter en 

muntlig presentation av rutinerna kring hot och våld. Det kan även vara av vikt att vid samma 

tillfälle diskutera definitionen av hot och våld för att socialsekreterarna ska veta när en klients 

beteende blir oacceptabelt. En sådan introduktion kan med säkerhet vara kostsam och 

tidskrävande, men kanske är det lönsamt i längden för alla inblandade parter. Padyab & 

Ghazinour (2008) lyfter upp några viktiga punkter för hanteringen av hot- och våldsproblemet, 

en av dessa är bl.a. att alla rutiner och policys måste kommuniceras ut till varje ny 

socialsekreterare på ett tydligt sätt. De poängterar även att en bättre förståelse måste utvecklas 

rörande de miljöer och faktorer som korrelerar med hot och våld. 

 

En av respondenterna berättar att det kan finnas en rädsla att prata för mycket om hot och våld 

eftersom det kan leda till att personer avskräcks från att arbeta som socialsekreterare. Att prata 
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mer om hot och våld kan emellertid vara bra i förebyggande syfte och minimera risken att 

socialsekreterare byter arbete till följd av utsatthet i hotfulla situationer där rutinerna brister. Vi 

menar att även om det finns en risk att avskräcka personer från socialtjänsten med förebyggande 

arbete kan det samtidigt skapa en större trygghet för socialsekreterare som vill fortsätta arbeta 

på socialtjänsten. Det kan finnas många fördelar med att förebygga hot och våld jämfört med 

att endast ha rutiner när en situation redan har uppstått. 

 

Några av intervjupersonerna bekräftar det som Sarkisian & Portwood (2003) diskuterar 

gällande att socialsekreterare väljer att avstå från att rapportera in händelser. För att stärka 

socialsekreterarnas ställning i denna fråga ser vi det som viktigt för dem att faktiskt rapportera 

in de händelser som de får erfara. Därför bör socialsekreterarnas självförtroende i frågan ökas. 

Det ska inte behöva finnas socialsekreterare som är rädda för att rapportera in hot till chefen för 

att de har en tro om att de kan förlora sina jobb eller att andra kommer se ner på dem för detta. 

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Den vidare forskningen i ämnet bör fokusera på hur rutinerna kring hot- och våldssituationer 

ska utformas. Fokus bör ligga på balansen mellan socialsekreterarens ansvar och socialtjänstens 

ansvar för att förhindra att socialsekreterarna tyngs ner av de rutiner som är till för att stärka 

dem. Vi ser ingen anledning till mer forskning i huruvida hot eller våld förekommer eller inte. 

Däremot finns det anledning att vidare få fram fler riskfaktorer som ligger till grund för hot och 

våld utöver de som redan har identifierats i tidigare forskning. Att få fram de riskfaktorer som 

ligger bakom problemet kommer göra det lättare att utforma rutiner och säkerhetsåtgärder som 

ska verka i förebyggande syfte. 
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Bilaga 1: Meddelande till enhetschefer 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet som nu ska göra vårt examensarbete. Vår 

avsikt är att undersöka socialsekreterarnas tankar och upplevelser av de hot- och våldsrisker 

som kan komma med arbetet inom socialtjänsten. Vi kommer att fokusera på socialtjänstens 

riktlinjer kring hot och våld, socialsekreterarens liv utanför arbetsplatsen samt hur hot och våld 

kan påverka dem i deras yrkesroll. 

Vi kommer genomföra telefonintervjuer, men kan även intervjua på plats om det skulle vara 

mer önskvärt. Vi behöver minst fem socialsekreterare (oavsett avdelning) och varje intervju bör 

ta minst 30 minuter. Vi som håller i intervjuerna heter Maria Olsson och Ida Merenius. 

Materialet kommer att spelas in och användas som underlag för studien, men allt deltagande 

kommer att anonymiseras. 
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Om det finns några socialsekreterare som har tid och intresse för att delta i vår studie skulle vi 

vara enormt tacksamma. 

 

Bilaga 2: Intervjuguide:  
 

• Inom vilket område på socialtjänsten arbetar du? 

• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Upplevelser 

• Har du varit utsatt för våld eller upplevt en hotfull situation under din arbetstid? 

• Om ja, vill du berätta lite om situationen och hur ni gick tillväga för att hantera den? 

• Vad hade din chef för roll i denna situation? 

• Kände du dig trygg i att situationen gick att hantera? 

• Om nej, vad tror du att det beror på?  

 Riktlinjer/rutiner 

• Fick du information om de riktlinjer socialtjänsten har kring hot och våld under din 

introduktion? 

• Om ja, kände du att det var tillräckligt med information? 

• Om nej, upplevde du att du inte fått tillräckligt med information vid introduktionen? 

• Upplevde du att du saknade den informationen? 

• Känner du att du i nuläget är trygg i att du vet hur du ska agera eller vem du ska gå till 

om det uppstår en hotfull eller våldsam situation? 

• Känner du att dina kollegor är trygga i hur de ska agera? Känner du att din chef är 

trygg i hur hen ska agera? 

• Om nej, hur kan din chef se till att du och/eller dina kollegor blir mer rustade för att 

hantera en hotfull eller våldsam situation? 

Om du arbetat inom olika avdelningar på socialtjänsten: 

• Har du upplevt någon skillnad i frekvensen av hotfulla och våldsamma situationer som 

uppstått beroende på avdelning? 

• Har det varit någon skillnad på hur man informerat om det eller hur man hanterat det? 
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 Livet utanför arbetsplatsen 

• Har du eller har du haft skyddade personuppgifter? 

• Har du någon gång känt dig orolig/rädd utanför arbetstid? 

• Om ja, hur hanterade/hanterar du det? Fick du stöd av dina kollegor eller av din chef? 

• Har du någonsin varit orolig för din familj pga. ditt arbete? 

Yrkesrollen:  

• Har du någon gång känt att oro/rädsla har påverkat dig i mötet med en klient? 

• Om ja, hur hanterade/hanterar du det? Fick du stöd av dina kollegor eller din chef? 

Slutliga reflektioner: 

• Hur kommer det sig att det fungerar så bra hos er? 

• Hur tror de att det fungerar för andra avdelningar eller andra kommuner? 

• Om det fungerar olika, hur kommer det sig? 

• Vad kan vara anledningen till att rutinerna och tryggheten är sämre på andra 

avdelningar/i andra kommuner? 

 


