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Forskning visar att hot och våldshandlingar mot socialsekreterare är vanligt 
förekommande. De som utsätts för hot- eller våldshandlingar upplever hoten eller 
våldet som något som hör till deras arbete som myndighetsutövare. Den här studien 
syftar till att undersöka upplevelsen av hot och våld hos socialsekreterare. Studien 
utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts, vilka är 
genomförda i ett län i södra Sverige. Studien har en fenomenologisk ansats då den 
syftar till att undersöka upplevda fenomen vilket i denna studie är hot och våld. 
Genom en fenomenologisk ansats kan vi fånga socialsekreterarnas upplevelse av hot- 
och våldssituationer. För att analysera arbetet har tidigare forskning inom området 
hot och våld mot socialarbetare använts tillsammans med valda teorier. Teorierna 
innefattar symbolisk interaktionism samt copingstrategin. Studiens resultat visar att 
det är hot i olika former som är mest förekommande bland de medverkande 
socialsekreterarna. Hot upplevs även olika beroende på om hoten riktas mot den 
enskilde socialsekreteraren eller om det riktas mot dennes familj. Det framkommer 
även att socialsekreterare ser hot som något som sker i situationen. Klienterna ses 
befinna sig i en påfrestande situation vilket bidrar till att socialsekreterarna inte 
upplever hoten som riktade mot dem som person.  
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If you don’t let me out, I will kill myself. 

Emma Karlsson & Evelina Gudmundsson   

   

Research shows that threats and acts of violence against social workers are common. 
Those who are subjected to acts of threats or violence, sees these issues as something that 
belongs to their work as public authorities. This study aims to investigate the experience 
of threats and violence among social workers. The study is based on a qualitative method 
in which semi structured interviews have been used, which have been carried out in a 
county in southern Sweden. The study has a phenomenological approach as it aims to 
investigate the experiences of a phenomena, which in this study are threats and violence. 
Through a phenomenological approach, we can capture the social workers experience of 
threats and violent situations. In order to analyse the work, previous research in the field 
of threats and violence against social workers has been used together with selected 
theories. Theories includes symbolic interactionism and the coping strategy. The result of 
the study shows that various threats are the most common of threats and acts of violence. 
Threats are also experienced differently, depending on whether the threats are targeted 
directly against the individual social worker or if it is directed against his family. It also 
appears that the social workers’ experiences threats as something that happens in the 
situation. The clients are perceived to be in a stressful situation, which contributes to the 
social workers not experiencing the threats directed at them as a person. 
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Förord 
Under studiens gång har vi lärt oss mycket och den tid vi har spenderat i detta projekt har 
varit givande. Studien har för oss personligen lett till ett ökat intresse för socialarbetares 
utsatthet i sin roll med myndighetsutövning och vi har ständigt funnit inriktningar som 
någon gång hade varit intressanta att utforska.  

I studiens skrivprocess har vi valt att dela upp ansvaret för de olika delar som ingår. Trots 
detta har vi kontinuerligt diskuterat och hjälpt varandra med åsikter och synpunkter i 
respektive del för att få ett enhetligt resultat. Evelina har fokuserat på avsnittet metod och 
teoretiska utgångspunkter medan Emma har arbetat främst med avsnittet inledning samt 
tidigare forskning. Övriga avsnitt; teorier, resultat/analys och diskussion har vi 
tillsammans arbetat fram.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande socialsekreterare i studien som med sina 
upplevelser och kunskaper, har bidragit till att studien har varit möjlig att genomföra.  

Vi vill även tacka vår handledare Janicke Andersson, ditt stöd har varit betydelsefullt för 
oss. Du har kommit med intressanta och lärorika infallsvinklar vilket har lyft vår studie.   

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och stöttning genom arbetets gång!  
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1. Inledning  
”En tjej som är på SiS [Statens institutionsstyrelse] nu som hotar att ta livet av sig om jag inte släppte 
ut henne från SiS, är det ett hot? Alltså det gör ju nånting med mig, ett obehag och jag styr inte det.”  

Hot? Det är när någon hotar att slå mig eller att de på något sätt hotar min familj. Så 
uppfattar många ordet hot. Men hot kan upplevas på många fler sätt. Hot kan vara precis 
som en utav studiens intervjuade socialsekreterare berättar, att en klient hotar att utföra 
en handling om det inte kommer till en förändring. I den intervjuade socialsekreterarens 
fall handlar det om en klient som hotar att ta livet av sig om hon inte får komma ut, 
något som informanten uppfattar som ett hot. Ytterligare en uppfattning av hot är 
känslan av hot. Hur ett rum kan fyllas av en hotfull stämning och en olustig känsla kan 
bildas i socialsekreterarens mage. Det är också hot.  

En rapport från Arbetsmiljöverket redovisar statistik som pekar på att var tredje 
socialsekreterare har blivit utsatta för våld eller hot om våld i deras yrkesroll. Rapporten 
visar den generella arbetsskadestatistiken bland socialsekreterare och kuratorer där andra 
faktorer än hot och våld även presenteras. Det framkom att den vanligaste orsaken till 
arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd, är hot och våld från klienter eller anhöriga. 
Under 2015 uppges 22% av anmälningarna som inkom till Arbetsmiljöverket bestå av 
arbetsolyckor som innefattar hot och våld mot socialsekreterare eller kuratorer 
(Arbetsmiljöverket 2016). I ytterligare en rapport från Arbetsmiljöverket (2011) visar 
resultatet av en studie genomförd på 600 socialsekreterare, att två av tio upplever att hot- 
och våldshandlingar har ökat inom omsorgen. En faktor till ökningen menar rapporten 
kan bero på den ökande arbetsbelastningen som återfinns inom socialtjänsten. Samma 
studie visar att nio av tio socialsekreterare upplever en risk för att utsättas för hot och 
våld i sin arbetsroll (ibid.).  

Inom svenska omsorgsyrken finns det en benägenhet att inte anmäla händelser som 
socialsekreterare upplever som aggressiva eller våldsamma. Socialsekreterare som har 
lyckats bygga upp en relation med sin klient, har en lägre benägenhet att anmäla 
händelser som innefattar hot eller våld. Detta stöds av resultat som visar att de som inte 
har en stark tillit till sin klient, har lättare för att anmäla eventuella våldshandlingar 
(Wikman 2016). I arbetet som socialsekreterare förekommer möten där förutsättningarna 
är mycket ojämna, klienten är ofta utlämnad och/eller står i någon typ av 
beroendeställning till omsorgspersonal medan socialsekreteraren innehar makten som 
myndighetsutövare. Med denna obalans kan en risk för att möten med en hotfull 
stämning uppstå, främst när tilliten parterna emellan inte upprätthålls (Johansson & Herz 
2016; Arbetsmiljöverket 2011).  

Olika professioner uppfattar hot och våld olika vilket påverkar anmälningsbenägenheten 
negativt (Estrada, Nilsson & Wikman 2007). Professioner som polis och 
omsorgspersonal där en nära kontakt med klienter återfinns, anses vara särskilt utsatta 
grupper när det kommer till arbetsrelaterat våld. Dessa yrkesgrupper tenderar att se på 
våldsamma handlingar som något som ingår i deras yrkesroll. Under perioden 1984–2001 
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har en ökning av rapporterade hot- och våldshändelser skett men trots ökningen visar 
studier att endast var femte av dessa våldshändelser anmäldes till polis (ibid).  

Mörkertalet bland anmälningarna anses vara ett stort problem. På grund av 
socialsekreterares attityder till hot och våld i sin yrkesroll och hur dessa situationer 
hanteras av organisationen, kan mörkertalet vara betydligt högre (Arbetsmiljöverket 
2011). Föreliggande studie har därför som avsikt att studera vilken upplevelse 
socialsekreterare har till hot och våld i sin yrkesroll.  

1.1 Syfte & frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken upplevelse socialsekreterare har av 
hot och våld i sin yrkesroll. Syftet kommer besvaras genom följande frågeställningar;  

- Hur uppfattar socialsekreterarna hot och våld i klientmöten?  
- Vilken syn har socialsekreterare av hot och våld beroende på kön, ålder eller 

arbetslivserfarenhet?   
- Hur påverkas socialsekreterares välbefinnande av hot och våld i sin yrkesroll? 
- Vilka faktorer påverkar upplevelsen av hot och våld?  

1.2 Avgränsningar 

Fokusområdet för studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelse av hot 
och våld i sin yrkesroll. För att avgränsa studien har vi valt att fokusera på 
socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Syftet är att få ett enhetligt resultat från 
en och samma målgrupp. För att avgränsa studien ytterligare valde vi att fokusera studien 
på ett län där två kommuner i liknande storlek står för samtliga medverkande 
intervjupersoner.  

1.3 Bakgrund och studiens relevans för det sociala arbetet 

Att arbeta med socialt arbete innebär oftast ett arbete inom välfärdens kärnområden 
vilket innefattar hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedling, skola men 
framförallt återfinns socialarbetare inom de kommunala socialtjänsterna (Lundström & 
Sunesson 2016). Nationalencyklopedin beskriver socialt arbete som följande;  

”Socialt arbete ses som en organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till 
syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt 
problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. Det sociala arbetet 
genomförs med analys och metodutveckling på tre nivåer, den strukturella nivån, grupp- och 
organisationsnivån samt individ- och familjenivån.” (Nationalencyklopedin u.å.). 

De organisationer som utför socialt arbetet benämns ofta som människobehandlande 
organisationer då arbetet syftar på att bedöma och sortera människor. Organisationerna 
arbetar även för att på olika sätt påverka individernas handlingssätt och livsförhållanden 
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(Lundström & Sunesson 2016). Svensson, Johansson och Laanemets (2014) menar att 
arbetet som socialarbetare innebär ständiga utmaningar då yrkespersonerna har som mål 
att bland annat stärka människor, kommunicera och att skapa bättre förutsättningar för 
den enskilde i samhället. Arbetet innebär ett stort administrativt ansvar och en förmåga 
att kunna arbeta med processer och förändringar. Dessa arbetsuppgifter som ligger inom 
ramen för det sociala arbetets praktik kantas ofta av stress vilket ofta grundas i för hög 
arbetsbelastning (ibid.). Bland dem som arbetar med socialt arbete återfinns flera olika 
professioner. Inom socialtjänsten där studiens informanter har sina arbetsplatser, 
benämns socialarbetaren som bland annat socialsekreterare, biståndshandläggare eller 
omsorgshandläggare och vilken titel socialarbetaren får beror på vilken inriktning inom 
socialtjänsten de arbetar med. En socialarbetare inom socialtjänsten är vanligen 
socionom och arbetar med att handlägga olika socialärenden (Nationalencyklopedin u.å.). 

De klienter som söker sig till socialarbetare i olika former kan ha en drivkraft att själva 
vilja få till en förändring med deras livssituation, men det förekommer även de som 
känner någon typ av tvång. Antingen genom att klienten själv måste tvinga sig till att 
söka hjälp för att få någon typ av resurs eller att det upplevda tvånget är ett initiativ från 
socialsekreteraren då det finns till exempel misstanke om att klienten inte klarar av att ta 
hand om sitt barn (Lundström & Sunesson 2016). Dessa arbetsuppgifter som faller inom 
socialsekreterares arbetsbeskrivning anses öka risken för våldsamma möten (Johansson & 
Herz 2016). 

Studien är relevant för det sociala arbetets praktik då arbetet med socialsekreterares 
arbetsmiljö är av stor vikt för både individ och samhället. Hot och våld i yrkesrollen är en 
av de faktorer som bidrar till en ohållbar arbetsmiljö. Att undersöka socialsekreterares 
upplevelse av hot och våld ger därför en uppfattning om hur situationen ser ut. 

1.4 Definitionen av hot och våld 

Arbetsmiljöverket (2011) förklarar att det inte finns en generell accepterad definition av 
begreppen hot och våld och att olika professioner uppfattar begreppen olika. Rapporten 
beskriver hot som något som sker muntligt eller skriftligt men att det även kan vara hot 
om skadegörelser, hot om fysiskt våld eller hot om självmord. Vidare menar rapporten 
att hot även kan innefatta oanständiga eller aggressiva gester, sexuella närmanden och att 
en person känner ständig oro eller rädsla för att något ska ske. Definitionen av våld 
innebär att en person utför en aggressiv handling mot en annan person, för att åsamka 
personen fysisk eller psykisk skada. Det fysiska våldet kan innefatta slag, sparkar, 
användning av tillhygge och verbala hot om våld utan att någon fysisk kontakt sker. Våld 
innefattar även aggressiva beteenden som innebär att en person spottar, river eller biter 
en annan person.   

1.5 Disposition  
För att ge en överblick av studiens innehåll, redogörs här studiens olika kapitel. I det 
första kapitlet presenteras studiens inledning, syfte och frågeställningar, studiens 
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avgränsningar, bakgrund och studiens relevans för det sociala arbetet och slutligen 
presenteras en definition av hot och våld. I det andra kapitlet redogör vi för tidigare 
forskning som är relevant för studien och i det tredje kapitlet presenterar vi de 
vetenskapliga teorier vi använt oss av vilket är ”symbolisk interaktionism” samt 
”copingstrategin”. I det fjärde kapitlet återfinns metod-delen och den vetenskapliga 
utgångspunkt vi använt oss av i studien. Kapitlet avslutas även med en metoddiskussion 
samt studiens tillförlitlighet. Kapitel fem redovisar resultat och analys som en integrerad 
text. I det sjätte kapitlet, vilket är det sista, presenteras studiens slutdiskussion vilket leder 
fram till en slutsats, studiens bidrag för det sociala arbetets praktik samt förslag på vidare 
forskning.  

2. Tidigare studier  
I avsnittet nedan presenteras tidigare studier som utförts inom området socialarbetare 
och hot- och våld. Vi har utgått från studier utförda i Sverige men även internationella 
studier för att skapa en bred bild av omfattningen av hot och våld bland 
socialsekreterare. Artiklarna visar även vilken inverkan det har på socialsekreterares 
välbefinnande. 

De teman som avsnittet baseras på är; ”Omfattningen av hot och våld på arbetsplatsen”, 
” Kön, ålder och arbetslivserfarenhets inverkan på hot- och våldssituationer”, ” Hot och 
våld på arbetsplatsen” och ” Hot och vålds inverkan på välbefinnandet”.  

2.1 Omfattningen av hot och våld på arbetsplatsen 

Förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen är hög. I en kvantitativ studie, utförd i 
USA, visar resultatet att av de 1 029 medverkande socialarbetare i studien, har 
majoriteten av dessa, hela 86%, varit utsatta för något typ av hot eller våld på deras 
arbetsplats (Ringstad 2005). Liknande resultat visar en jämförande studie mellan Sverige 
och Iran. Av de svenska medverkande socialarbetarna i studien uppger 78% att de har 
blivit utsatta för hot eller våld i deras yrkesroll. I motsvarande mätning i Iran visar 
resultatet att 70% av socialarbetarna har blivit utsatta (Padyab & Ghazinour 2014). 
Tidigare studier visar även att det arbetsrelaterade våld som är mest förekommande är de 
verbala hoten. I en studie utförd i Storbritannien, där både en kvalitativ studie i form av 
intervjuer och en kvantitativ enkätstudie användes, visar resultatet att 93% av de 
medverkande har varit utsatta för verbala hot under sin karriär. Av respondenterna 
svarade 27% att det skett varje vecka eller ännu mer frekvent än så. Gällande det fysiska 
våldet är det inte lika frekvent förekommande men uppgavs ändå förekomma någon 
gång i månaden menar 21% av medverkande i studien (Harris & Leather 2012).  

Även Ringstad (2005) undersökte vilket typ av hot och våld mot socialarbetare som är 
mest förekommande och kom även han fram till att det är de verbala hoten som är 
överrepresenterade. Av de 1029 medverkande i studien menar 86% av dessa att de råkat 
ut för verbala hot i form av aggressiva gester under sin yrkesverksamma karriär och 62% 
uppger att det skett under det senaste året. Med aggressiva gester menas förolämpningar, 
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beteenden, då klienten skriker eller svär mot socialsekreteraren eller att den våldsamma 
klienten rusar ut genom rummet. Vid frågan om det fysiska våldet uppger ca 30% att de 
upplevt fysiskt våld under sin karriär och ca 15% har upplev det minst en gång under det 
senaste året (ibid.).   

2.2 Kön, ålder och arbetserfarenhets inverkan på hot- och 
våldssituationer 

De tidigare studier som lyfter kön, ålder eller arbetslivserfarenhet som faktorer till 
utsatthet för hot och våld har en splittrad syn på faktorn kön. En kvantitativ studie som 
utfördes i Nederländerna hade som syfte att undersöka vålds- och sexuella handlingar 
mot socialarbetare. Resultatet av studien visar att författarna inte kunde finna något 
samband mellan socialarbetarnas kön och utsattheten för hot- och våld. De kunde 
däremot se skillnader i ålder där främst yngre socialarbetare tenderar att utsättas för hot 
eller våld på arbetsplatsen (Alink et al. 2014).  

En studie utförd i Sverige hade som avsikt att mäta individers generella uppfattning av 
hot och våld på arbetsplatsen. Resultatet av studien visar att kvinnor löper störst risk för 
att utsättas för hot och våld i sin arbetsroll (Estrada, Nilsson, Jerre & Wikman 2010). Det 
säger emot det resultat som Ringstad (2005) presenterade i sin studie, han menar att män 
är den grupp socialarbetare som löper störst risk för att bli utsatt för hot eller våld på 
arbetsplatsen. En anledning till att författarna har fått fram olika resultat angående kön 
och utsatthet för hot- och våld kan vara att de har utfört två olika studier där studien av 
Estrada, Nilsson, Jerre och Wikman (2010) även mäter hot – och våldshandlingar i andra 
yrkesgrupper vilket innefattar skola, detaljhandel, säkerhet, vården och socialt arbete. 
Flertalet av dessa områden är kvinnodominerande och kan vara en anledning till att 
kvinnor ses vara mest utsatta.  

Den studie Ringstad (2005) utförde hade som syfte att undersöka bland annat 
demografiska faktorer till hot- och våld, vilket innefattade kön, ålder, etnicitet, 
arbetserfarenhet inom socialt arbete och även antal år som de arbetat inom samma 
område. Endast ålder och kön visade sig påverka risken för att utsättas för hot eller 
våldssituationer. Bland de medverkande i studien visade det sig vara yngre och män som 
oftare rapporterade att de blivit utsatta för hot eller våld. En faktor som inte visade sig 
vara relevant i sambandet var erfarenhet av yrket vilket strider mot det resultat Estrada, 
Nilsson, Jerre och Wikman (2010) presenterar i sin studie. Enligt författarna kunde de se 
att socialsekreterare som saknar erfarenhet av det yrke de utför, löper större risk för att 
utsättas för hot- eller våldssituationer i sina yrkesroller.   

2.3 Hot och våld på arbetsplatsen 

Virkki (2008) utförde en studie i Finland vars avsikt var att undersöka varför 
socialarbetare tenderar att underskatta den risk för hot och våld som tycks föreligga i 
arbetet som myndighetsutövare. Resultatet av studien visar att socialarbetare har en tro 
om att hot- eller våldsamma handlingar inte ska hända den enskilde socialarbetaren. De 
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förlitar sig på sin professionalism och erfarenheterna de har med sig i yrket, för att inte 
hamna i situationer där hot och våld kan förekomma. Respondenterna menar att de inte 
skulle få något arbete utfört om de ständigt skulle oroa sig för vad som skulle kunna 
hända. Resultatet visar även att den tillit som uppstår mellan socialarbetare och klient är 
en viktig faktor till om socialarbetaren känner en oro för att bli utsatt för hot och våld 
eller inte. Flertalet av socialarbetarna som har blivit utsatta för hot eller våld i sin 
yrkesroll svarar att de inte hade kunnat undvika situationen genom en förändring i sitt 
sätt att handla eller bemöta sina klienter (ibid.).  

Trots att yrkesverksamma inom socialtjänsten och vårdsektorn löper stor risk att utsättas 
för hot eller våld i arbetsrollen är de en grupp där anmälningsbenägenheten kring hot 
och våld är lägre än i andra yrkesgrupper. Estrada, Wikman och Nilsson (2007) menar att 
det kan förklaras genom att socialarbetare inom omsorgen ser hot- eller våldshandlingar 
som något som ingår i arbetet, att hot och våld är situationsbaserat. Det framkommer i 
studien att anställda inom vård och omsorgssektorn ser gärningspersonen, alltså klienten 
som utför en hot- eller våldshandling, på ett annat sätt än hur en anställd inom handeln 
hade sett en gärningsman som utför ett rån. Vård och omsorgspersonal har en 
kontinuerlig kontakt med sina klienter som de har byggt upp en relation och tillit till. 
Relationen bidrar till att en våldsam handling kan ses som mindre allvarlig. Författarna till 
studien menar alltså att ju bättre relation eller tillit du har till din klient desto mindre är 
anmälningsbenägenheten. 

2.4 Hot och vålds inverkan på välbefinnandet  

Förekomsten av hot och våld i arbetslivet har en negativ påverkan för den som blir 
utsatt, både på psykisk och fysisk nivå. Detta visar en studie utförd i Israel där författarna 
utförde semistrukturerade intervjuer med 40 socialarbetare och 17 välfärdsverksamheter. 
En socialarbetare som har blivit utsatt för hot eller våld i sin yrkesroll visar tecken på 
rädsla, stress och att prestationsförmågan på arbetet minskas. På längre sikt upplevs även 
familj och ens sociala relationer ta skada när socialarbetare lider av posttraumatiska 
symtom, utbrändhet eller sjukskrivningar. Detta är faktorer som påverkar arbetet men 
främst ens privata liv. På det fysiska planet visar resultatet av studien att socialarbetare 
kan utsättas för somatiska symtom vilket kan innefatta magvärk samt huvudvärk (Enosh, 
Tzafrir & Gur 2013).  

Att exponering av hot- och våld i arbetslivet påverkar individens välbefinnande visar 
även en studie utförd av Harris och Leather (2012) där syftet var att undersöka 
arbetsrelaterat våld. Deras studie visar att de som blivit utsatta för hot och våld i sin 
yrkesroll inte har samma arbetsglädje som en person som inte blivit utsatt. Resultatet 
visar att stressymptom ökar bland de som blivit utsatta för hot- eller våldshandlingar och 
att ett stort antal socialarbetare säger upp sin anställning på grund av arbetsmiljön. Trots 
den påverkan som hot och våld har på socialarbetares välmående uppger flertalet av dem 
att de bortser från detta eftersom de anser sig ha ett givande och meningsfullt arbete, 
vilket väger tyngre (ibid.).  
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt presenterar vi två teoretiska perspektiv som är studiens teoretiska ramar. 
Nedan presenteras symbolisk interaktionism vars ansats bygger på Meads forskning som 
sedan May har vidareutvecklat för att förena symbolisk interaktionism med en 
fenomenologisk ansats. Detta eftersom vi ville betona den sociala interaktionismen 
mellan människor i olika sammanhang. Vi använder även oss av Trost och Levin som 
förklarar teorin utifrån Mead och andra betydelsefulla personer för den symboliska 
interaktionismens utveckling. Nedan presenteras även copingstrategin vars ansats bygger 
på Lazarus och Folkmans forskning kring personers strategier för lära sig hantera 
stressfulla och jobbiga situationer. 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt, innebär att människan formas 
genom social interaktion med andra runt omkring sig och i relation till vilken situation 
människan befinner sig i (Trost & Levin 2010). Social interaktion är olika sociala 
handlingar som sker mellan två personer och hur personen handlar och reagerar i mötet 
beror på den andra personens handlingar. Teorin ses som ett bra verktyg till denna studie 
då syftet är att undersöka socialsekreterares upplevelse av hot och våld i deras yrkesroll. 
Hur informanterna upplever samtal, klientmöten och situationer under arbetstiden kan 
skilja sig åt eftersom människan uppfattar sig själv olika i den sociala interaktionen som 
sker med klienterna. Till exempel vid ett möte mellan en klient och socialsekreterare kan 
klienten tolka vad som sägs och grunda sina handlingar utefter det. Det är när handlingar 
och beteenden som sker mellan minst två personer vilka är ömsesidigt inställda till 
varandra, som det leder till social interaktion. 

Det finns två grundare till symbolisk interaktionism, Mead och Blumer. Blumer var den 
som myntade själva ordet däremot menar många att det är Mead som har utvecklat den 
(Månsson 2015). När ett samspel sker mellan två personer, till exempel en klient och en 
socialsekreterare, menar Mead att gester som ord och kroppsspråk används och när 
denna gest har samma innebörd för båda kallas det för en signifikant symbol. Dessa 
symboler används under den sociala interaktionen mellan två personer för att lättare 
förutsäga olika beteenden hos varandra utan att det blir missförstånd. Andra individer 
som familj, vänner och bekanta/främlingar i en människas liv har en signifikant roll i hur 
människan identifiera sig själv i förhållande till andra. Vi vill att vår identitet ska vara 
accepterad av människorna i vår omgivning. Genom en interaktion med en annan individ 
presenteras människan som en del av en viss kultur eller grupp. Samtidigt som 
presentationen av människan sker, kategoriseras individen man interagerar med och 
beroende på vad som är känt om personen sker interaktionen på olika nivåer och med 
olika förväntningar (May 2013).  

Mead skriver om människan som jaget, vilket har två ”inriktningar”, ”Me” och ”I”. ”Me” 
är den del av jaget där en individs livstids erfarenheter har samlats, både det som ligger 
medvetet hos oss, som hur personer reagerar i olika händelser men även det som ligger 
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omedvetet. I det omedvetna kan traumatiska händelser ligga som individen har förträngt 
för att kunna ”överleva” och i olika situationer påverkar detta vårt medvetna och hur vi 
reagerar. ”Me” är även den del av jaget som är socialt styrt både vanemässigt och 
traditionellt. ”I” skickar information till ”Me” som gör en bedömning om handlingen är i 
linje med samhällets normer och regler. ”I” är den del hos människan som är spontan 
men kan inte utföra någon handling utan att ”Me” har bedömt den (Trost & Levin 
2010). Detta skriver även May (2013) om att barnet från tidig ålder lär sig vad normen 
säger, om vilka kläder som är accepterade, hur man ska lyssna och prata med andra och 
hur man ska lukta. Beroende på vilken kultur individen tillhör kan det skilja sig mellan 
individer, vad som är ”rätt” och vad som är ”fel”.   

Till exempel om socialsekreteraren kommer från en annan kultur än klienten har hen en 
uppfattning om hur en individ ska se ut och hur den ska föra sig. Är klienten från en 
annan kultur, där de kanske klär sig annorlunda jämfört med socialsekreterarens kultur 
eller för sig på ett annat sätt, har de inte samma förförståelse om hur en individ ska se ut 
och föra sig. Här kan interaktionen bli fel när socialsekreteraren eller klienten har en 
förförståelse om hur den andra individen i interaktionen är, baserat på hur den klär sig 
eller för sig.  

Som socialsekreterare krävs det en förmåga att kunna bemöta klienterna på deras nivå 
och kunna förstå hur det är att dagligen ”gå i deras skor”. Det krävs även att de har en 
förståelse för svårigheter och utmaningar som klienterna stöter på. Mead benämner det 
som role-taking vilket innebär att människan tar på sig sin klients roll för att förstå hela 
situationen de befinner sig i utifrån klientens perspektiv. Samtidigt som role-taking äger 
rum både omformar socialarbetaren sitt jag och bygger på det (Trost & Levin 2010; 
Mead 1976). En arbetsdag för en socialsekreterare består av mycket social interaktion 
genom både möten och telefonsamtal. Kan människan i dessa interaktioner känna empati 
för någon annan, kan ett förändringsarbete med klienten ske när socialsekreteraren sätter 
sig in i klientens roll. Utan möjlighet att känna empati kommer man ingenstans med sina 
klienter menar Mead (Trost & Levin 2010). May (2013) skriver om in- and outgroups 
vilket innebär att människan som tillhör in-gruppen gör skillnad på personer som tillhör 
in-gruppen eller ut-gruppen. Socialsekreterare som gör detta anser sig själva tillhöra in-
gruppen och vill därför distansera sig från människor som tillhör ut-gruppen. Vid en 
distansering mellan klient och socialsekreteraren kan ett förändringsarbete inte nås, även 
om det är socialsekreterarens huvudmål i sina uppdrag.   

3.2 Copingstrategi 
Tidigare studier visar att socialsekreterare ofta utsätts för stressande situationer där hot 
och våld är en bidragande faktor till denna stress. De som tidigare varit utsatta för hot 
och våld har svårare för att ta sig tillbaka till arbetet och att kunna bemöta sina klienter 
på ett sätt som de tidigare gjort (Virkki 2008). En strategi för att hantera de händelser 
som kan leda till en situation där personer inte känner sig bekväm eller för att lära sig 
handskas med kommande situationer benämns som copingstrategier (Lazarus & 
Folkman 1984). Det finns flera faktorer som påverkar hur människan väljer att hantera 
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dessa situationer och exempel på dessa är bland annat vilken religiös trosuppfattning 
människan har, hälsa, sociala färdigheter, vilka materiella hjälpmedel som finns att tillgå 
samt vilket stöd de har. Strategierna delas upp i två olika kategorier vilka benämns som 
den problemfokuserade och den känslofokuserade (ibid.).  

Den problemfokuserade copingstrategin liknar problemlösning, där människan som 
upplever en hotfull situation väljer att identifiera problemet eller situationen och väger 
sedan olika alternativ mot varandra för att ta reda på för- och nackdelar. Syftet är alltså 
att kunna hantera svåra situationer eller problem. Hur människor väljer att använda sig av 
problemfokuserad coping beror på vilken personlighet de har, samt vilka erfarenheter 
personerna har med sig sen tidigare (Lazarus & Folkman 1984). En vanlig 
problemlösningsstrategi benämns som en objektiv och analytisk process medan en 
problemfokuserad copingstrategi mer går in på djupet, vilket innebär att arbeta med 
kognitiva förändringar och motivation. Den innebär även att söka råd hos andra eller att 
lära sig nya strategier för att handskas med problemen eller situationerna (ibid).  

Den känslofokuserade copingstrategin handlar istället om hur människan hanterar 
känslor som uppstår vid svåra situationer och hur de tar sig vidare. Syftet med strategin 
är att minska den känslomässiga stress som kan uppstå i påfrestande situationer vilket 
författarna menar kan göras genom att till exmepel mentalt ändra sin uppfattning av 
situationen eller genom att distansera sig från den. Den känslofokuserade copingstrategin 
beskriver hur vissa människor kan uppleva ett behov av att känna sig sämre för att tillslut 
kunna må bättre och därmed kunna prestera mer i liknande situationer. Vid hotfulla 
situationer där människor själva inte kan påverka vad som kommer att ske, antar de 
lättare den känslofokuserade strategin. De har därmed lättare för att hantera de 
problematiska situationerna eller att gå vidare (Lazarus & Folkman 1984).  

Ytterligare en aspekt av coping anses vara det Sandström (2007) benämner som 
copingmönster, vilket förklaras vara en försvarsreaktion människan tar till när de ställs 
inför en farlig eller dramatisk händelse. Denna försvarsmekanism innebär förnekelse av 
en farlig eller dramatisk situation vilket människan tar till för att klara av att hantera den. 
Författaren beskriver 4 olika copingmönster vilka benämns som; förnekande av 
händelsen, - rationellt copingmönster, - regressivt copingmönster och ett copingmönster 
som innebär att man fokuserar på andra (ibid).  

Förnekande av händelsen anses vara det mest dramatiska mönstret vilket innebär att 
människan helt förnekar att en händelse har hänt. Istället avdramatiseras innebörden av 
händelsen eller ignoreras händelsens betydelse. Detta mönster innebär att människan är i 
en kraftig chock vilket de behöver professionell hjälp för att ta sig igenom (Sandström 
2007). Genom att anta ett rationellt copingmönster väljer människan att utesluta sina 
känslor genom att bli kall och rationell. Människan väljer i detta mönster att vidta 
åtgärder utan att påverkas på ett känslomässigt plan och följden av detta blir ofta att 
känslorna kommer tillbaka vid en senare tidpunkt. En viktig del i bearbetningen när en 
människa intar ett rationellt copingmönster är att de sätter sig ner och gråter, vilket oftast 
är en naturlig följd (ibid.).  
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Motsatsen till det rationella copingmönsteret är det regressiva vilket innebär att 
människan i ett möte där det uppstår farliga eller dramatiska situationer istället väljer att 
reagera på sina känslor. Reaktionerna innefattar skrik, gråt eller att ge sig på den som 
framkallat den hotfulla situationen. Det sista mönstret, att fokusera på andra, innebär att 
människan genom andra tar sig igenom situationer som de påverkas negativt av. Dessa 
ses som hjältemodiga då de har med sig tänkande och kännande i sitt handlande medan 
de även kan ses ta hjälp av andra för att fly undan sin ångest. I detta mönster återfinns 
oftast föräldrar, arbetsledare och läkare. Viktigt att ha med sig i samtliga fyra mönster är 
att människan inte själv påverkar vilket mönster de antar vid påfrestande situationer utan 
att de oftast har en benägenhet att anta samma mönster när det handlar om 
återkommande situationer (Sandström 2007).  

Skillnaden mellan det Lazarus & Folkman (1984) kallar för Copingstrategier och det 
Sandström (2007) benämner som copingmönster är att de två strategierna förklarar hur 
människan lär sig att hantera händelser som kan leda till en hotfull eller våldsam 
situation. Den förklarar även hur människan lär sig att handskas med liknande situationer 
i framtiden. De copingmönster som Sandström (2007) benämner handlar om hur coping 
kan användas för att hantera en hotfull eller våldsam situation under tiden människan är i 
den och hur de senare kan använda sig av dessa mönster för att ta sig vidare.  

4. Metod & Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I vårt metodavsnitt presenterar vi studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, vår 
förförståelse, val av metod, urvalsprocessen, tillvägagångsätt samt vår analysprocess. Vi 
beskriver även de etiska övervägande vi arbetat enligt under studiens gång. 

Vi har haft en induktiv ansats under arbetets gång vilket innebär att vi har undersökt en 
grupp personer i önskan att kunna säga något generellt om gruppen (Bryman 2018). Vi 
hade därför som syfte att gå ut på fältet, för att undersöka socialsekreterares upplevelse 
av hot och våld i yrkesrollen. Vid en induktiv ansats väljs teorier efter resultatet från 
studien (ibid.). Detta resulterade att vi i studien använder symbolisk interaktionism 
kopplat till Vanessa May och coping strategi som ett komplement baserat på det 
empiriska materialet. Det finns kritik mot att använda induktiv ansats, Langemar (2008) 
skriver att det beror på att det inte med säkerhet går att säga att resultaten man finner är 
generella. Eftersom vi har en fenomenologisk utgångspunkt är vi inte intresserade av att 
generalisera utan vi vill beskriva informanternas upplevda fenomen.  

4.1 Fenomenologi 
Genom en fenomenologisk utgångspunkt utgår vi från informanternas personliga 
erfarenheter och det är ett tillvägagångssätt där vi förstår den sociala verkligheten som 
något som skapas genom en tanke eller handling. Vi fokuserar på den kunskap 
människan har av världen, hur kunskapen har bildats och hur det leder till vår syn på 
världen. Det är när människan först reflekterar över en händelse och dennes betydelse 
som själva händelsen blir meningsfull (May 2013). Med en fenomenologisk utgångspunkt 
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är vi intresserade av att utifrån informanternas perspektiv förstå sociala fenomen och 
sedan beskriva hur de uppfattar världen utifrån deras egna erfarenheter. Vi utgår från att 
verkligheten är som informanterna uppfattar den.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att fenomenologisk reduktion betyder att individen 
inte har något förhållningssätt om vad som existerar och inte existerar av en informants 
upplevelse. Förkunskapen sätts inom parentes för att nå en förutsättningslös beskrivning 
av den upplevelse informanten berättat om. Som intervjuare med en fenomenologisk 
ansats krävs det att vi är öppna för informanternas erfarenheter och att vi har en förmåga 
att bortse från vår förförståelse under intervjuns gång (ibid.). 

4.2 Förförståelse 
Vår förförståelse gällande socialsekreterarnas upplevelse av hot och våld i deras yrkesroll 
grundas i erfarenheter från både verksamhetsförlagda studier samt arbetslivet. Genom 
arbete på socialtjänsten har en av oss upplevt obehag i sin roll som biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen. I denna studie ligger fokus på socialsekreterare mot barn och unga 
då vi har en förförståelse om att det inom området barn och unga föreligger mer hot och 
våldssituationer än inom äldreomsorgen.  

4.3 Urval 

Föreliggande studie bygger på personliga intervjuer, vilket innebär att det är en intervju 
som sker mellan två personer och all information som samlas in kommer därmed från en 
källa. Personliga intervjuer är en kvalitativ metod som lämpar sig bäst om syftet är att 
undersöka upplevelser och erfarenheter (Denscombe 2016).  

Socialsekreterare tillhör en stängd miljö vilket innebär att deras telefonnummer och 
mailadresser inte alltid offentliggörs för allmänheten. Därför bestämdes det i ett tidigt 
skede att ett målstyrt urval var att föredra eftersom både forskningsfrågorna styrde vårt 
tillvägagångssätt och vi behövde nå en stängd miljö (Bryman 2018). Kriterierna på 
informanterna var att de skulle vara utbildade socialsekreterare, för att syftet att 
undersöka socialsekreterares upplevelse av hot och våld i yrkesrollen, skulle bli besvarat. 
För att komma i kontakt med intervjupersoner skickades mail till åtta stycken 
enhetschefer för socialsekreterare inom området barn och unga, med en förfrågan om att 
komma i kontakt med socialsekreterare. Återkopplingen tog längre tid än vi hade räknat 
med och av det första länets enhetschefer vi kontaktade, återkopplade enbart en. Hen 
kunde tyvärr inte erbjuda deltagande från sina medarbetare. För att hålla tidsramen valde 
vi att skicka ut mail till ytterligare ett län, varav vi fick respons direkt och kom i kontakt 
med sex stycken informanter. Vid kontakten med socialsekreterarna bestämdes tid och 
plats för intervjun, information gavs angående studien samt de forskningsetiska principer 
som råder inom forskning. Mer om etik återfinns i avsnittet 4.6.  

Genom en första kontakt med enhetscheferna var det lättare att komma åt 
kontaktuppgifter till socialsekreterarna. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att 
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forskare kan bli tvungna att ta en kontakt med organisationens ledning och inleda ett 
samarbete för att få tillgång till kontaktuppgifter.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Inför de planerade intervjuerna utfördes en pilotintervju med en socialsekreterare som 
arbetar som socialsekreterare i ett annat län än där studien utfördes. Tanken med 
pilotintervjun var att ta reda på hur lång tid en intervju kunde ta, samt att ta reda på ifall 
de frågor som inkluderas i intervjuguiden var relevanta och besvarade studiens syfte 
(Bryman 2018). Pilotintervjun resulterade i några få ändringar men den visades överlag 
besvara det syfte som studien bygger på.  

Samtliga sex intervjuer var utformade som semistrukturerade intervjuer för att 
informanterna skulle få en stor frihet att återberätta sina upplevelser på sitt eget sätt och 
för att få spelrum att utforma sina svar. Även intervjuaren fick möjligheten att lättare 
ställa följdfrågor vilket gjordes för att nå en djupare kunskap inom ämnet (Bryman 2018). 
Vid utförandet av de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide bestående 
av olika teman som samtliga blev besvarade, men inte alltid i den ordning som de var 
uppställda. Det viktiga i en semistrukturerad intervju är inte vilken ordning allt besvaras 
utan att data samlas in kring studiens alla uppsatta teman (Denscombe 2016). Samtliga 
intervjuer, förutom en, hölls på informanternas arbetsplats då en av informanterna 
önskade att intervjun skulle ske i hens hem. Informanterna gavs själva möjligheten att 
bestämma vart intervjun skulle äga rum eftersom informanterna kunde påverkas vid 
intervjun om informanten inte kände sig trygg. Detta ansågs viktigt för att informanterna 
skulle känna sig trygga och för att vi därmed skulle få ut så mycket som möjligt av deras 
upplevelser under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vid samtliga intervjuer 
förutom en, medverkade båda studenterna. Syftet med att båda studenterna medverkade 
var att den ena kunde föra stödanteckningar om kroppsspråk och specifika yttrande 
under tiden den andra studenten höll i intervjun. 

För att underlätta intervjuerna och den senare transkriberingen, valde vi att spela in 
samtliga sex intervjuer vilket senare transkriberades ordagrant. Genom transkribering 
underlättades analysen av materialet och genom ljudinspelningen fanns möjlighet att 
återuppleva intervjuns olika tonfall och svar flertalet gånger (Bryman 2018).  

4.5 Analysprocess 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades samtliga intervjuer. Vi valde att transkribera 
intervjuerna vi själva utfört, vilket underlättade transkriberingen men även analysen. 
Samtliga sex transkriberingar gav ett stort material, och för att kunna analysera detta 
krävdes det att materialet blev hanterbart. Det utfördes en tematisk analys vilket 
resulterade i att flera olika teman och subteman kunde identifieras. Bryman (2018) menar 
att en tematisk analys är en av de vanligaste metoderna att använda sig av vid analysering 
av kvalitativ data. 
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För att kunna utföra en tematisk analys var vi tvungna att bekanta oss ordentligt med det 
material vi samlat in från intervjuerna och läsa det flera gånger om. Detta krävs för att 
kunna identifiera relevanta teman för studien (Bryman 2018). Under tiden texten lästes 
igenom, markerades viktiga ord och små kommentarer gjordes i marginalen som var 
kopplade till både syfte och frågeställningar (Langemar 2008). När helheten av materialet 
fångats upp skapades olika teman och subteman utifrån de markeringar och 
kommentarer som gjorts i materialet. Färgkodning användes för att lättare kunna urskilja 
vilka teman/ord som hörde ihop med varandra (Bryman 2018; Langemar 2008). 

Efter utarbetning av våra teman och subteman kom vi fram till följande teman; ”Hot och 
våld i yrkesrollen”, ”Socialsekreterares välbefinnande” och ”Rutiners betydelse för 
socialsekreterarnas upplevelse av hot och våld i sin yrkesroll”. Under dessa teman 
återfanns subteman för att lättare kunna överskåda föreliggande studies resultat. Genom 
att använda subteman anses det bli lättare att hitta likheter och skillnader i materialet 
vilket underlättade vår analys (Bryman 2018). En fördel med en tematisk analys är att 
båda studenterna läser materialet lika många gånger vilket innebär att båda sätts in i det 
insamlade materialet. De teman och subteman som plockas ut är därför 
uppmärksammade av båda två och ses vara relevanta för studien.  

4.6 Etiska överväganden 

När en studie utförs finns det etiska övervägande att ta hänsyn till för att studien ska vara 
utförd på ett korrekt och ansvarfullt sätt. Det främsta ansvaret under studien är att 
respektera sina informanter genom att följa de fyra krav som finns; informations-, 
konfidentialitet-, nyttjande- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002).  

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att informationskravet innebär att studenterna behöver 
informera sina informanter om deras medverkan under studien, att det är frivilligt och att 
de när som helst under studiens gång kan avbryta sin medverkan. Det innebär att även 
om en intervju ägt rum har informanten rätt att kontakta studenterna och dra tillbaka sitt 
deltagande, utan att uppge något skäl. När informanterna till föreliggande studie skulle 
kontaktas, skickades ett missivbrev ut till åtta stycken enhetschefer via mail med 
information om studiens syfte. Missivbrevet bestod av information om frivillighet, att 
intervjuerna kommer att avidentifieras, att alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt 
samt att allt intervjumaterial vid ett godkänt resultat kommer att raderas (ibid).  

Eftersom vårt första missivbrev som skickades ut till enhetscheferna inte var anpassat till 
de som eventuellt skulle medverka i studien valde vi att skicka ut ytterligare ett 
missivbrev till alla våra informanter. Även detta missivbrev innehöll information om 
frivillighet, att de kommer att avidentifieras, alla uppgifter kommer behandlas 
konfidentiellt och vid godkänt material kommer vår insamlade data att raderas. Genom 
att göra detta uppfylls informationskravet. Vi var även osäkra på hur enhetscheferna 
vidarebefordrade informationen från oss till sina medarbetare och vi ville därför 
säkerställa att alla delgivits korrekt information.  
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I början av alla intervjutillfällen ombads informanten att skriva under en 
samtyckesblankett i två exemplar där den ena var ämnad för informanten och den andra 
till oss. Genom att samla in ett skriftligt samtycke från varje informant uppfylldes 
samtyckeskravet som behöver uppfyllas för att studien ska vara etisk korrekt. 
Samtyckesblanketten beskrev att deltagandet är frivilligt, att informantens 
personuppgifter inte kommer spridas vidare samt att informanternas namn inte kommer 
publiceras i studien. Samtliga intervjuer spelades in och sparades på låsta telefoner som är 
ett krav enligt vetenskapsrådet (2017).  

Intervjuerna kommer, som tidigare nämnts, att raderas när studien är godkänd. Alla 
uppgifter som innehåller namn och dylikt kommer även det att raderas. Under studiens 
gång kommer namn och andra känsliga uppgifter hemlighållas från alla utomstående. 
Efter att informanterna blivit avidentifierade valde vi att benämna dem som IP 1–6 utan 
inbördes ordning för att skydda deras identiteter från både kollegor och utomstående. 
Genom denna åtgärd uppfylls konfidentialitetskravet. För att ytterligare tillförsäkra att vi 
uppfyller konfidentialitetskravet valde vi att inte avslöja kön utan istället använda hen. Vi 
valde även att redigera informanternas citat vid tillfällen där identiteten kunde avslöjas 
och att snygga till vissa citat i respekt för informanterna (Bryman 2018). Alla insamlade 
uppgifter under studiens gång kommer enbart att användas till föreliggande studie, ingen 
utomstående eller vi som studenter kommer använda det insamlade materialet till en 
annan studie. Informanterna blev informerade om detta genom missivbrevet som 
skickades ut och informationen upprepades även innan varje intervju. Detta gör att även 
nyttjandekravet uppfylls som det fjärde och sista kravet som Vetenskapsrådet har som 
etiska riktlinjer när en studie utförs (Vetenskapsrådet 2002).  

Genom att författarna till föreliggande studie har uppfyllt informations-, konfidentialitet-, 
nyttjande och samtyckeskravet följer, studien de etiska riktlinjerna som finns och studien 
håller en seriös och respektfull linje.  

4.7 Metoddiskussion  

Inledningsvis var studiens syfte att undersöka socialsekreterares inställning till risken för 
att utsättas för hot och våld. Informanterna lyfte deras generella upplevelse om hot och 
våld och inte deras inställning inför risken att bli utsatt för hot och våld. Eftersom en 
induktiv ansats använts i studien som gick ut på att undersöka vad som finns ute på 
fältet, valde vi att ändra syftet till ”vilken upplevelse socialsekreterare har till hot och våld 
i sin yrkesroll”. Eftersom syftet ändrades allt eftersom studien växte fram återfinns det 
ursprungliga syftet i missivbrev och i samtyckesblanketten.  

Vi diskuterade om personliga intervjuer eller fokusgruppsdiskussioner skulle användas 
som metod. Fokusgrupper innebär att en grupp inom samma yrkeskategori samlas för att 
diskutera gemensamma ämnen som den som håller i intervjun framför (Dahlin-Ivanoff 
2016). Hade vi valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer hade vi fått ett material som 
innehöll informanternas gemensamma upplevelser och inte deras individuella, vilket var 
det vi strävade efter (ibid.). En annan aspekt var om informanterna hade vågat öppna 
upp sig om sina upplevelser i en fokusgruppdiskussion (Bryman 2018).  



 

 15 

Vårt val om att använda oss av ett målstyrt urval anser vi passade vår studie bra. Vi 
behöver tänka kritiskt som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver eftersom 
enhetscheferna kan ha ”manipulerat” vårt urval genom att välja ut personer som de anser 
ger en positiv bild av organisationen. Detta är något vi har funderat kring men vi anser 
att informanterna har berättat om liknande upplevelser kring hot och våld oberoende av 
vilken kommun de kommer ifrån. Vi ser det därför inte som något som begränsar vår 
studie. Gällande vårt missivbrev som skickades ut framkom det under intervjuernas gång 
att många hade tolkat missivbrevet enhetscheferna fick som att de hade behövt varit 
utsatta för hot och våld under sin arbetstid som socialsekreterare för att kunna medverka. 
Detta anser vi är en svaghet i vår studie, vi skulle ha uttryckt oss tydligare. Möjligtvis 
hade ett tydligare missivbrev kunnat leda till att det första länet vi kontaktade, istället 
hade valt att medverka, vilket hade sparat viktig tid. Tid som hade kunnat resultera i fler 
intervjuer.  

I urvalsprocessen fanns en önskan om att informanterna skulle vara jämnt fördelade 
gällande kön då vi ville se ifall svaren skiljer sig åt. Anledningen till att vi endast kom i 
kontakt med en man kan vara av anledningen att kvinnor är överrepresenterade inom 
yrket. En annan anledning kan vara att vi inte hade möjlighet att kontakta enskilda 
socialsekreterare. Hade vi haft den möjligheten hade vi handplockat lika många män som 
kvinnor. Detta hade kunnat leda till att vi hade fått ett samband mellan kön och 
utsattheten för hot.  

Efter intervjuerna förstod vi att en del frågor inte var så tydliga som vi trodde, vilket 
gjorde att informanterna gjorde en annan tolkning eller missförstod frågan. Hade vi valt 
att göra ytterligare studier hade vi önskat att göra fler pilotintervjuer för att kontrollera att 
frågorna uppfattas korrekt, vilket vi inte hade möjlighet till i denna studie då tiden inte 
räckte till. Valet att använda semistrukturerade intervjuer visade sig ge bra resultat då 
informanterna gärna berättade om sina upplevelser. Vi som intervjuare kunde även känna 
en trygghet i att kunna luta oss tillbaka på våra teman när vi upplevde att informanternas 
och våra diskussioner dog ut (Bryman 2018).  

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskare ska förhålla sig etiskt i den studie de utför 
vilket görs genom att följa informations-, konfidentialitet-, nyttjande-, och 
samtyckeskravet. Vi tänkte att den kontakt som togs med enhetscheferna via missivbrev 
skulle resultera i att vi fick tillbaka mailadresser till socialsekreterare som vi personligen 
kunde kontakta med en förfrågan om medverkan i studien. Istället valde enhetscheferna 
att själva ta kontakt med sina medarbetare. I detta missivbrev saknades uppgifter som till 
exempel vår önskan att intervjuerna skulle spelas in, vilket då inte framkom till 
informanterna. För att hålla oss till de etiska krav som föreligger i en studie valde vi 
därför att skicka ut ett aktuellt missivbrev, vilket resulterade i att samtliga informanter 
delgivits relevant information kring deras medverkan i studien. Detta anser vi är en styrka 
i vår studie eftersom vi med all säkerhet vet att varje medverkande informant har blivit 
införstådda i vilka rättigheter de har.  
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4.8 Tillförlitlighet 
I kvantitativa studier används reliabilitet och validitet som kriterier för att bedöma om 
forskningen kan uppnå samma resultat på en annan population och om forskarna lyckats 
undersöka sitt syfte. I kvalitativa studier menar Bryman (2018) att reliabilitet och validitet 
inte är användbart utan att kvalitativa studier behöver värderas och bedömas utifrån 
andra kriterier. Detta stöds med Langemar (2008) som menar att reliabilitet inte är 
aktuellt vid kvalitativa studier eftersom reliabilitet är utformat för kvantitativa studier där 
trovärdigheten undersöks i de kvantitativa mätningarna. Bryman (2018) föreslår att 
använda tillförlitlighet istället och för att studien ska vara tillförlitlig behöver fyra 
delkriterier uppnås; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

För att studien ska kunna uppnå en trovärdighet krävs det att informanternas beskrivning 
av sin sociala verklighet är uppfattad på rätt sätt av studenterna och beskriven på ett 
sådant sätt att det är accepterat i andras ögon. Vi skulle kunna använda 
respondentvalidering för att kontrollera studiens trovärdighet. Vid en 
respondentvalidering återkopplar vi till informanterna (Bryman 2018; Denscombe 2016) 
med transkriberingen. Detta görs för att ge dem en chans att påpeka om något inte 
överensstämmer med deras upplevelse. Däremot fanns inte tiden att göra en 
respondentvalidering men vi frågade varje informant om vi fick återkomma med 
eventuella frågor eller misstolkningar. 

Vid en kvalitativ studie undersöks en liten grupp personer och inte en stor som vid en 
kvantitativ studie och därför kan överförbarhet på en annan grupp vara svårt. Det blir upp 
till läsarna av studien att bedöma om resultatet går att överföra till en annan miljö 
(Bryman 2018). Eftersom studien undersöker upplevelser är det svårt att kopiera detta i 
ett annat sammanhang. Det är svårt att överföra vår studie på en annan liknande 
population, på grund av att vi gjort semistrukturerade intervjuer som är svåra att 
efterhärma. Däremot tycker vi att det inte är omöjligt då vi har kunnat se att inställningen 
till hot och våld tillhör yrket, samt att flera delar av resultatet är enhetligt med tidigare 
studier.  

För att föreliggande studie ska uppnå en hög pålitlighet menar Bryman (2018) att studiens 
alla delar ska vara tydlig redovisat för att läsarna och som i vårt fall en handledare, 
examinator och vi som studenter kritiskt har granskat allt material. Denscombe (2016) 
skriver även om att en hög pålitlighet finns om andra forskare kan se och komma fram 
till samma resultat som oss. Det är först när vår handledare, eller de klasskamrater som 
senare kommer att opponera på vårt arbete, har läst vår studie som vi kan få reda på ifall 
de kommer fram till samma resultat som vi gjorde. Vi har medverkat båda två i samtliga 
delar i studien förutom vid en intervju vilket gör att vi varit kritiska granskare 
tillsammans med vår handledare. Vi har även kunnat jämföra det transkriberade 
materialet mellan oss för att nå gemensamt resultat. Detta anser vi öka pålitligheten i vår 
studie. 

De fjärde delkriteriet konfirmering innebär att vi inte har låtit våra egna teoretiska 
inriktningar och personliga värderingar påverkat resultatet, vilket vi varit noga med. Vi 
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har även använt en god ton gentemot varandra och våra informanter genom hela studien 
(Bryman 2018). Det resulterar i att vår studie når en högre tillförlitlighet än en studie som 
saknar ovanstående. Vi gjorde även en pilotstudie för att öka studiens tillförlitlighet 
eftersom den bidrog till en mindre justering av intervjuguiden så att vi skulle komma 
närmre syftet för studien.  

5. Resultat & analys 
I detta avsnitt kommer resultat och analys redovisas i en integrerad text. Resultatet 
bygger på sex intervjuer vi haft med socialsekreterare inom barn och unga. Vi har delat 
upp resultat och analys i olika teman baserat på vår tematiska analys (se metodavsnittet), 
vi har delat upp det i tre huvudteman som alla har subteman som besvarar studiens syfte. 
Inledningsvis kommer vi att presentera informanterna i studien. 

Våra huvudteman är ”Hot och våld i yrkesrollen”, ”Socialsekreterares välbefinnande” 
och ”Rutiners betydelse för socialsekreterares upplevelse av hot och våld i sin yrkesroll”.  

5.1 Beskrivning av informanter  

Socialsekreterarna beskrivs i studien som IP (intervjuperson) 1–6 utan inbördes ordning, 
varav två utav dessa sex informanter arbetar i en utav kommunerna och resterande 
informanter arbetar i den andra. Samtliga informanter är utbildade socionomer där två 
har arbetat i 10–20 år och resterande fyra informanter har arbetet i 0–10 år. 
Informanternas ålder varierande där den yngsta socialsekreteraren var runt 30 år och den 
äldsta var runt 60 år. Av de sex informanter som deltog i studien var en av dem av 
manligt kön. För att han inte ska kunna identifieras i studien har hen och en används 
istället för han/hon och honom/henne.  

5.2 Hot och våld i yrkesrollen 

5.2.1 Synen på hot och våld   

Resultatet av intervjuerna visar att bland hot- eller våldsamma situationer är det hotfulla 
situationer som är mest förekommande. Samtliga informanter i studien uppger att de inte 
har blivit utsatta för något fysiskt våld under sin yrkesverksamma tid men då ordet våld 
definieras olika av informanterna uppges våld ändå vara förekommande bland 
informanterna. Fyra av informanterna menar att våld endast är fysiska handlingar medan 
två informanter menar att hot även kan ses som våld. En informant menar att våld kan 
vara en handling klienten gör för att skrämma socialsekreteraren. Det kan innefatta en 
handling som klienten gör för att begränsa socialsekreteraren eller för att få till en 
förändring, vilket kan vara när en klient hotar att ta livet av sig om socialsekreteraren inte 
ändrar sitt beslut. En annan informant förklarar att definition av det våld som de utreder 
i tjänsten är betydligt bredare då den innefattar hot om våld samt om en person har blir 
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vittne till våld. Informanten själv ser inte detta som våld utan menar att det krävs en 
fysisk handling för att det ska vara en våldshandling.  

Informanternas syn på hot upplevs vara mer enhetligt än hur de ser på våldshandlingar. 
Resultatet visar att informanterna tolkar hot som verbala hot vilket innefattar hot mot 
den enskilde socialsekreteraren eller att klienterna i de hotfulla situationerna väljer att dra 
in socialsekreterarnas familjer för att få fram en reaktion. En av informanterna berättar 
följande; 

”Jag tänker att det är så luddigt egentligen för det första man tänker vid hot är att någon 

säger, ah men jag ska göra det här och det här med dig eller om du inte gör det här så 

tänker jag typ göra såhär. Men det finns så mycket annat som man kan upplevas som 

hot, t.ex. jag har en klient som i ett samtal har dragit in min familj. Det uppfattade jag 

som ett hot för den klienten ville ju visa för mig att den personen hade koll på nått sätt, så 

passa dig lite vad du gör. Det kan också vara ett sätt att prata och ah det är svårt jag 

tänker att… varje person uppfattar säkert situationen olika.” (IP 5) 

I tidigare studier finns olika definitioner av hot vilket även det innefattar verbala hot men 
även att klienten uttrycker opassande namn till socialsekreteraren eller att en klient 
lämnar rummet i ren frustration (Ringstad 2005). Detta var inget som informanterna i 
denna studie upplevde som hotfullt utan istället beskrev de liknande händelser som något 
obehagligt och en informant berättar;  

”De har alltså stormat ut, det har jag varit med om men då har jag inte känt att det 

är… klart att man blir lite sådär chockad när det händer, men då har inte den personen 

liksom gett sig på oss handläggare utan bara stormat ut och gått”. (IP 2) 

Att det är hotfulla situationer vilket innefattar verbala hot, som är överrepresenterade i 
denna studie, stämmer överens med resultat från tidigare studier. Både Harris och 
Leather (2012) och Ringstad (2005) visar att hot är mest förekommande och främst 
verbala hot.  

Utöver de verbala hot som samtliga informanter berättar om beskriver flera av dem hur 
en känsla i ett rum, eller hur en klients kroppsspråk kan upplevas hotfullt. En av 
informanterna beskriver dessa hot som psykiska hot, eftersom det inte är något verbalt 
uttalat, utan det är en stämning i rummet som upplevs hotfull. IP 2 och IP 3 berättar 
följande om hur de uppfattar dessa stämningar som hot; 

”Det behöver inte vara att man säger en viss sak, det är klart att det är ett hot om 

klienten säger till mig att jag ska döda dig, det är klart att det är ett hot. Men det kan 

också vara själva känslan i rummet, det kan vara en ganska underliggande känsla.”   

(IP 2) 
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”…Det är både verbalt och rent fysiskt. Att man säger konkret att du ska dö eller så, 

utan det kan också vara… Att kroppsspråket är väldigt hotfullt, man sitter på ett visst 

sätt och att tonen är väldigt aggressiv eller så. Det är det jag tänker på hot.” (IP 3) 

I klientmöten menar en informant att de alltid är två socialsekreterare, en som håller i 
själva mötet medan den andra stöttar upp vid olika situationer. Ibland kan de behöva 
byta plats för att den ena socialsekreteraren har kört fast och inte kommer vidare i mötet. 
Informanten förklarar att i klientmöten kan det tydligt synas hur olika handläggare 
uppfattar en situation;  

”Jag tänker att det är så himla individuellt för att i samtal, vi är ju alltid två i samtal, då 

kan ju den ena uppfatta klienten som hotfull medan jag kanske inte gör det. Jag tror att 

det är själva känslan och upplevelsen.” (IP 2) 

Enligt Trost och Levin (2010) har alla ett ”Me” som formats utefter ens bakgrund vilket 
gör att de erfarenheter som socialsekreteraren har med sig sedan tidigare spelar in i 
mötet. Vid mötet är det socialsekreterarens “I” som agerar. I ett möte med en klient vill 
man uppnå det Trost och Levin (2010) benämner som signifikant symbol, vilket innebär 
att socialsekreteraren och klienten har ett samförstånd, att gester och ord som framförs 
dem emellan har samma betydelse. Citatet ovan kan tolkas som att det föreligger en 
signifikant symbol mellan klienten och den ena socialsekreteraren men inte hos den 
andra, vilket kan leda till två olika upplevelser av situationen. Den ena socialsekreteraren 
upplever klientens gester och ord som hotfulla medan den andra inte gör det. Detta kan 
bero på att socialsekreterarna har olika sociala interaktioner med klienten vilket bidrar till 
att situationen upplevs olika (ibid.).  

Ett annat sätt att tolka socialsekreterarnas olika syn på en situation kan vara att den ena 
socialsekreteraren väljer att i den hotfulla situationen inta en försvarsmekanism (Lazarus 
& Folkman 1984). En typ av försvarsmekanism är att inta ett copingmönster vilket 
innebär att socialsekreteraren väljer att förneka den hotfulla situationen. Genom att 
förneka händelsen och avdramatisera den kan socialsekreteraren ta sig igenom den 
hotfulla situationen (Sandström 2007).  

5.2.2 Uppfattningen då och nu  

Tidigare studier visar att förekomsten av hot och våld mot socialsekreterare är mycket 
hög. En studie utförd av Padyab & Ghazinour (2014) visar att av de medverkande 
socialarbetarna i studien har 78% blivit utsatta för hot eller våld i deras yrkesroll. Detta 
resultat säger emot det samtliga informanter i den här studien berättar, att innan de 
började arbeta som socialsekreterare hade de en tanke om att hot och våld skulle vara 
mer förekommande än vad det faktiskt är. En av informanterna säger följande;  

”Jag trodde nog att det skulle vara värre, jag har alltid haft en känsla av att det skulle 

vara så mycket svårare och jobbigare med barnutredningar än typ försörjningsstöd. Men 
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nu har jag jobbat i x år, det är inte jättelänge med just barn men jag tycker faktiskt att 

det är lugnare här men när det väl är något så kan det bli stora grejer men jag har inte 

varit utsatt själv.” (IP 6) 

Att informanterna tidigare hade en föreställning om att yrket kantades av mer hot eller 
våldssituationer än vad det visade sig vara kan förklaras med det May (2013) skriver. Hon 
menar att när en individ interagerar med en främling som det inte finns någon personlig 
kunskap om, sätts främlingen i ett fack med personer som förväntas bete sig på ett 
specifikt sätt. Därför kan individer som söker hjälp och blir tvingade att söka hjälp hos 
socialtjänsten bli placerade i ett fack där de förväntas vara hotfulla eller våldsamma. 
Citatet ovan kan förstås som att innan IP 6 började arbeta som socialsekreterare hade 
hen bilden av att alla klienter, som för hen är främlingar, skulle agera hotfullt och 
våldsamt.  

Vidare i citaten menar informanterna att det inte förekommer mycket hot eller 
våldssituationer i arbetet med klienter. Detta kan bero på att de ser hotfulla situationer 
som något som sker i situationen vilket styrks av Virkkis (2008) studie. De medverkande 
socialsekreterarna i hennes studie menar att hotfulla situationer som uppstår inte ses som 
hotfulla på grund av att klienterna befinner sig i en svår situation. Tidigare studier visar 
att socialsekreterare kan uppleva en risk för att bli utsatt för hot och våld i sin yrkesroll 
(Arbetsmiljöverket 2011), vilket har visat sig upplevas olika bland denna studies 
informanter. En av informanterna beskriver att hen är medveten om att risken att bli 
utsatt för hot eller våld finns. Informanten är därför mer försiktig och tänker på hur hen 
ska agera och föra sig i vissa situationer. Resterande informanter menar att risken för att 
bli utsatt för hot eller våld inte är något de tänker på utan det är något en får räkna med i 
arbetet med klienter som befinner sig i utsatta situationer. En av informanterna berättar 
följande när hen får frågan ifall hen anser hot och våld vara normaliserat inom det sociala 
arbetet;  

”Det tillhör på något sätt fast det inte är fysiskt utan mer det här verbala och psykiska, 

alltså att man sitter hotfullt, så tänker jag att det är så. Vi blir också mer tränade och 

har därmed en förståelse, så det blir någon slags ursäkt.” (IP 3) 

Att utsättas för hotfulla situationer i yrket som socialsekreterare anser informanten ovan 
är något som hör till yrkesrollen men att de lär sig att hantera det. Informanten menar 
vidare att eftersom socialtjänsten är en myndighet kommer anmälningar in som inte kan 
ignoreras. I andra professioner kan personer bli ombedda att lämna platsen men 
informanten menar i detta fall att socialtjänsten har en skyldighet att utreda och kan 
därför inte be klienten att gå när det uppstår hotfulla situationer. Hen menar att 
socialsekreterare istället måste lära sig att hantera dessa situationer. Informanternas sätt 
att se på hot och våldsamma situationer kan förklaras genom copingstrategin. När 
socialsekreterare väljer att se hoten som något klienterna tar till i stressade situationer kan 
socialsekreterarna ha antagit ett dramatiskt copingmönster där de väljer att avdramatisera 
händelsen (Sandström 2007). När informanten senare berättar om att de ständigt lär sig 
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hur dessa hotfulla situationerna ska hanteras kan det ses som en problemfokuserad 
strategi där socialsekreterare lär sig nya tillvägagångssätt för hur hotfulla situationerna ska 
hanteras (Lazarus & Folkman 1984).  

En annan informant berättar hur hen anser att hot som förekommer mot 
socialsekreterare inte är accepterat. Hen menar att det är deras arbetsmiljö och att det 
därför inte ska vara accepterat att ta emot hur mycket hot eller hot om våld som helst. 
Hen menar att det är skrämmande om hot och hot om våld inom socialt arbete 
normaliseras då hen anser att det inte är normalt.  

”Det är ju vår arbetsmiljö och det kan inte vara ok att vi ska svälja hur mycket som helst 

av hot och våld.” (IP 4) 

”Jag tänker att man verkligen måste ta det på allvar när det händer eller när man har 

den känslan i magen, då måste man ta det på allvar och inte bara skaka bort det.”     

(IP 4) 

IP 4 menar likt tidigare informant att det inte är accepterat att som socialsekreterare ta 
emot allt för mycket hot utan att göra något åt det. Hen menar även att hot ska tas på 
allvar när det väl händer och att socialsekreterare inte bara ska tänka det bästa om sina 
klienter, även om 9 av 10 klienter oftast inte menar något med sina hot kan den sista 
klienten göra det.  

Att använda en nonchalant attityd gentemot klientens hot anser IP 4 att de inte ska ha. 
Istället ska alla hot tas på allvar och likadant om det finns en dålig magkänsla angående 
en klient eller ett möte. Det skulle även kunna kopplas till May (2013) som skriver att 
människors erfarenheter inte ska tas som givna, till exempel även om ens klienter 
vanligtvis inte menar något med sina hot ska socialsekreteraren ändå reagera. Samtidigt 
ska det finnas en förståelse om att ens erfarenheter finns samlade i människans struktur 
och kan påverka känslorna som uppstår och även viljan att anmäla eller inte anmäla ett 
hot. Informanten avslutar sina tankar kring hot och våld som normaliserat genom att 
berätta hur hen anser att det är något som har gått riktigt fel om socialsekreterare tänker 
att ”det är så här det är att arbeta i socialtjänsten”. Hen menar att socialsekreterare har 
det tufft som det är då många blir sjuka och utbrända, utan att hot och våld är inblandat. 

5.2.3 Kön, ålder och arbetslivserfarenhet 

Hälften utav informanterna menar att de inte har kunnat se att kön eller ålder spelar in i 
om en socialsekreterare utsätts för hot- eller våld eller inte. De berättar att det finns för få 
män på deras arbetsplatser för att de ska kunna se någon sådan skillnad. En av 
informanterna anser inte själv kunna se någon skillnad på sin arbetsplats, men berättar 
följande gällande hens syn på kön och kopplingen till hot- eller våldsamma situationer;  

”Det kan nog finnas en känsla att man är mer utsatt som kvinna för att man är kvinna 

och ska kanske träffa en manlig klient, att det kan finnas en viss känsla att det kan 
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vara lite mer obehagligt än att träffa en kvinnlig klient. Sen om det är utifrån att man är 

en kvinna eller utifrån att man ska träffa en man det vet jag inte.” (IP 4) 

Den forskning som finns kring kön kopplat till socialsekreterares upplevelse av hot och 
våld i yrkesrollen har visat ett tvetydligt resultat. En studie utförd av Estrada, Nilsson, 
Jerre och Wikman (2010) menar att kvinnor löper störst risk för att utsättas för hot eller 
våld i sin yrkesroll medan Ringstad (2010) yrkar på det motsatta. En informant berättar 
att socialsekreterare som är kvinnliga och yngre löper större risk för att utsättas för hot 
och våld.  

”Jag tänker att om man är yngre och kvinna så är man mer utsatt, man blir lättare utsatt 

för det rent generellt skulle jag nog vilja säga. Det är en hel del som är mellan 25 och 30 

tänker jag och då kommer det hit föräldrar och man ska prata om deras barn trots att 

man inte har barn själv då är man ju också i ett underläge då, en vanlig fråga är ju har 

du barn?” (IP 3) 

Ovanstående citat liknar ytterligare en annan informants upplevelser av ålder relaterat till 
hot och våldssituationer. Hen menar att det kan anses provocerande om en ung 
socialsekreterare som inte antas ha egna barn, berättar för klienten hur den ska och inte 
ska sköta sina barn. Tolkas detta genom Mays (2013) teori om att människan ständigt 
kategoriserar personer de möter handlar inte ovanstående möten enbart om 
socialsekreterarens ålder utan även att klienten sätter sin socialsekreterare i en kategori. 
Det kan leda till att när klienten ser sin socialsekreterare som ung placeras hen i en 
kategori där klienten tror sig veta att en ung människa inte har några egna barn och 
saknar därför erfarenhet av hur uppfostring av barn ska gå till. 

Informanten förklarar vidare att hen som är äldre, upplever att klienterna litar mer på 
hens ord och att yngre socialsekreterare ibland kan ha lättare för att döma klienter, vilket 
kan bidra till att hot- eller våldsamma situationer kan uppstå. Att yngre socialsekreterare 
löper större risk för att utsättas för hot- eller våldsamma situationer styrks av det resultat 
som Alink et al. (2014) presenterar i sin studie där författarna menar att de inte kunde se 
något samband mellan kön och hot- och våld, men att det fanns ett samband mellan 
ålder kopplat till hot- och våldssituationer. Resterande informanter uppger att de inte 
kunnat se något samband mellan ålder och förekomsten av hot- och våldssituationer. 
Anledningen till detta menar en av informanterna beror på att socialsekreterarna på 
dennes arbetsplats har liknande ålder vilket gör det omöjligt för hen att se ett samband. 
Flera av informanterna menar att istället för att jämföra ålder och risken för att bli utsatt, 
ska sambandet mellan arbetslivserfarenhet och risken jämföras.  

Tidigare studier utförda av Estrada, Nilsson, Jerre och Wikman (2010) visar att de som 
har för lite arbetslivserfarenhet och saknar kunskap, lättare associeras med risken för att 
bli utsatt för hot eller våld. Att erfarenhet av yrket bidrar till minskad utsatthet för hot- 
eller våldssituationer kan förstås genom Trost och Levin (2010). Socialsekreterare 
tillsammans med andra socialsekreterare formas till att bli tryggare i sin yrkesroll, vilket 
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leder till att de i påfrestande möten kan hantera den stress som dessa möten framkallar. 
En informant berättar hur hen i början av sitt yrkesverksamma liv i klientmöten kunde 
uppträda mycket stressat vilket då kunde bidra till påfrestande möten. Vidare berättar 
hen att de vid samtliga klientmöten är två handläggare och att det har bidragit till att hens 
stress har minskat. Detta kan kopplas till det May (2013) skriver, att människor som 
arbetar ihop mot samma mål uppnår en gemensam förståelse. Vilket uppnås genom att 
individer interagerar med varandra i en gemensam miljö. Informanten har alltså formats 
genom den sociala interaktionen med sin medhandläggare.  

Ytterligare två informanter är inne på ”samma spår” och menar att erfarenhet spelar roll. 
Den ena informanten menar att en oerfaren socialsekreterare är mer naiv i möten med 
klienter och hen menar även att socialsekreterare inte anser att några hot- eller 
våldshandlingar kommer att riktas mot just dem. Den andra informanten menar att en 
socialsekreterare som är mer erfaren, är mer trygg i sin yrkesroll och att de har lättare för 
att hantera hotfulla situationer men menar samtidigt att det är personbundet;   

”Men sen är det också personbundet, det finns de som har jobbat jättelänge men ändå 

tycker det är fruktansvärt jobbigt när det blir hot, och det kan bero på olika saker, hur 

man är eller om man har upplevt något jobbigt eller varit med om en situation som har 

varit jobbig och det sätter spår. För det påverkar ju oss det gör det absolut.” (IP 3) 

Att det inte beror på kön, ålder eller erfarenhet likt ovan citat skildrar beskriver även 
informant 5 då hen berättar om vikten av hur socialsekreteraren talar och handlar i 
möten för att hotfulla situationer inte ska uppstå. Hen berättar dock vidare hur hotfulla 
möten kan uppstå ändå men att det kan beror på klienternas inställning till socialtjänsten 
och socialsekreterare över lag.  

5.2.4 Situationsbaserat  

Informanterna är eniga i att flera av de hotfulla situationer som uppstår i möten med 
klienter är situationsbundna och att det därför inte är riktat mot dem personligen. Det 
kan bero på att en relation har uppstått mellan klienten och socialsekreteraren. Därför ses 
inte handlingen som något brottsligt utan mer som situationsbaserat och att det tillhör 
deras arbete. May (2013) menar att beroende på hur mycket kunskap det finns om 
personen, interagerar vi olika. Är det en återkommande klient som är känd sen tidigare 
interagerar vi på ett sådant sätt att vi inte upplever en situation som hotfull. En informant 
menar att klienten är frustrerad på själva situationen och berättar följande;  

“Jag har nog inte varit med om att människor har svurit mot mig eller riktat en ilska mot 

mig som person utan mer ilska över situationen som är för jävlig och jag vet inte hur jag 

ska hantera den. Nu ställer du en massa dumma frågor till mig och jag måste svara på 

dem och det gör mig arg, jag vill inte ha det såhär jag vill träffa mina barn.” (IP 4) 
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Ett möte på socialtjänsten handlar om interaktionen mellan två personer, ett samspel 
mellan socialsekreteraren och klienten. I varje samspel används olika gester och beroende 
på hur klienten och socialsekreteraren tolkar dessa gester kan situationen upplevas hotfull 
eller inte. Har båda två samma tolkning för olika gester är risken mindre att en hotfull 
situation uppstår eller att någon av dem kommer uppleva situationen som hotfull. IP 4 
beskriver ovan att klienten visar ilska över situationen den befinner sig i och även om det 
blir en hotfull och aggressiv stämning upplevde inte IP 4 att hen blev hotad. Hotet 
framkallades istället i situationen och var därför inte riktat mot hen som person. Att IP 4 
ser den hotfulla situationen på detta sätt kan förstås som att hen intar en 
problemfokuserad copingstrategi där hen analyserar situationen för att ta reda på för och 
nackdelar (Lazarus & Folkman 1984). Det kan förstås som att hen efter analysen 
kommer till insikt i att hotet inte är riktat mot hen utan att det är i situationen som den 
hotfulla stämningen har uppstått. Informanten kan genom att inta denna strategi hantera 
situationen och lära sig använda den för att kunna behärska liknande situationer i 
framtiden.  

”När det finns en förklaring på ett beteende behöver man inte ta det som ett hot, man tar 

det som frustration över ett dåligt mående eller över livet. Vet att ibland har folk lyssnat 

när jag pratar med någon och så har de sagt att han hota ju dig, liksom det är en 

upplevelse av orden.” (IP 1) 

IP 1 berättar likt IP 4 att hen ser de hot hen utsatts för som situationsbaserade och att 
hen därför inte alltid när en klient säger “jag ska döda dig” uppfattar det som ett hot. 
Hen menar att det är den påfrestande situationen som klienten befinner sig i som 
framkallar hotet. Hen talar även om hur hen uppfattar klientens ord. Förstår hen sin 
klient och orden saknar betydelse, ses inte klienten som hotfull. May (2013) skriver att 
som människa tillhör man en kultur. Oftast består kulturen man tillhör av personer som 
har samma etnicitet och klass som en själv. Beroende på vilken kultur klienten och 
socialsekreteraren tillhör kan interaktionen upplevas som hotfull eller icke hotfull. Har 
klienten och socialsekreteraren samma kultur använder de ofta samma uttryck och 
socialsekreteraren behöver inte fråga klienten vad den menar, utan de förstår varandra. 
Skulle däremot en socialsekreterare som tillhör en annan kultur höra samma ord kan 
orden upplevas som ett hot för att liknande uttryck inte används i den kulturen. Det är 
viktigt att etnicitet och kultur skiljs åt, etnicitet är när människan känner tillhörighet till 
en etnisk grupp. Kultur däremot kan vara att människan känner samhörighet med 
personer som har samma intresse eller vill uttrycka sig på ett specifikt sätt, till exempel 
hårdrockare. 

IP 3 berättar även att klienterna många gånger agerar i affekt på själva situationen. När de 
blir trängda och behöver svara på jobbiga frågor, uttalas hoten verbalt men utan 
bakomliggande mening. Att båda informanterna inte upplever dessa situationer som 
hotfulla kan bero på att det i deras “Me” finns erfarenhet, trygghet och ett visst bagage 
som gör att deras “I” inte reagerar på uttalandet som ett hot (Trost & Levin 2010).  IP 1 
beskriver situationer där socialsekreterare och klient inte använder samma signifikanta 
symboler, vilket bidrar till missförstånd. 
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”Det är när man antingen betett sig respektlöst eller inte informerat tillräckligt grundligt 

och förankrat det hos klienten. Det är en sak att vi begriper varför man ska omhändertas 

men om inte de har förstått varför då uppstår högljudda situationer eller att man kastar 

stolar eller något sådant.” (IP 1) 

Klienten kan uppfatta socialsekreteraren som respektlös vilket informanten menar kan 
bidra till hotfulla situationer. Hen menar däremot att just därför är det viktigt att tänka att 
flera hot är situationsbaserade och inte alltid riktat mot socialsekreteraren som person 
utan mer som en frustration över situationen. Trost och Levin (2010) skriver att en 
person som arbetar med andra människor behöver kunna känna empati för att kunna nå 
någonstans med förändringsarbetet vilket de är ute efter. Det kan översättas till att en 
socialsekreterare behöver känna empati för sin klients situation, dels för att kunna förstå 
deras situation men även för att kunna sätta sig in i sin klients situation och hitta en bra 
lösning på problemet. Det kan även kopplas ihop med att en hotfull situation kan 
upplevas mindre hotfull för socialsekreteraren när den har empati för sin klients situation 
och har som mål att hitta en bra lösning för samtliga inblandande parter.  

”Jag tror att direkta hot mot mig eller frustration kan jag förstå på något sätt. Kan förstå 

att det kan bli frustrerande och där är det också lättare att på något sätt försöka vända 

det och kanske ah jag förstår.” (IP 5) 

”Jag tar det nog inte som hot på det sättet tror jag utan det är ett sätt för dem att hantera 

hela situationen och mig/oss som sitter här i rummet.” (IP 3) 

Resultatet av intervjuerna visar att informanterna är mer förstående när de tar emot hot i 
situationer där klienten befinner sig i en jobbig och påfrestande situation. Att det är ett 
utspel på alla känslor hos klienten på grund av den situation de befinner sig i eller har 
blivit satta i. Att som socialsekreterare ”acceptera” hot som uppstår på grund av 
situationen kan kopplas till ens sociala färdigheter och det stöd de får av sina kollegor när 
hotfulla situationer uppstår. Att socialsekreterare väljer att acceptera hotfulla situationer 
på grund av att den är situationsbaserad kan förstås som att socialsekreteraren mentalt 
ändrar sin uppfattning av situationen och därmed inte uppfattar den som hotfull. Att 
ändra sitt tankesätt för att hantera situationer är en typ av känslofokuserad copingstrategi 
vilken lättare tillämpas om det är en situation som socialsekreteraren inte själv kan rå för 
(Lazarus & Folkman 1984).  

”Jag förstår att han är arg för att det här handlar om hans barn som han vet att han inte 

sköter men som vi tvingas påtala för honom, därför blir han arg på oss. Därför har vi 

förståelse för det på nått sätt fast det egentligen i en annan situation hade det inte varit 

okej om det hade handlat om något helt annat och han betett sig likadant. Om han hade 

köpt en kudde på IKEA så hade inte det beteendet varit acceptabelt men i vår kontext så 

blir det ju det för vi har den förståelsen.” (IP 3) 
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Ovanstående jämförelse är intressant, hur en viss handling i en särskild miljö kan 
uppfattas som acceptrad när det i en annan miljö aldrig skulle vara det. IP 3 menar att i 
en utredningsprocess, till exempel vid omhändertagande av någons barn, finns det en 
förståelse att föräldrar blir arga men i en affär skulle liknande beteendet aldrig 
accepterats. Estrada, Nilsson och Wikman (2007) visar att om hot eller våld skulle ske 
mot en person inom handeln, som till exempel IKEA, leder det ofta till en poliskontakt. 
I socialt arbete tas det däremot inte lika mycket kontakt med polisen. Författarna menar 
att olika yrkeskategorier inom socialt arbete anser att hot och våld ingår i arbetet men 
även att hotfulla händelser ignoreras. Det finns en inställning att hoten inte är allvarliga 
eller att de saknar innebörd. Det är intressant hur den grupp som blir mest utsatta inte 
anmäler. En möjlig tolkning kan vara att det har en koppling till att informanterna i 
denna studie upplever hoten som situationsbaserade, och att de anser att klienterna måste 
få lov att reagera på jobbiga situationer. 

5.3 Socialsekreterares välbefinnande  

5.3.1 Välbefinnande kopplat till hot och våld i arbetsrollen 

Samtliga medverkande socialsekreterare i studien bekräftar att de påverkas negativt av att 
bli utsatta för hot i sin arbetsroll. De menar att de främst påverkas i det privata och en 
socialsekreterare berättar att det blir svårt när de inte kan prata om det utanför arbetet på 
grund av sekretessen. Tidigare forskning visar att socialsekreterare som har blivit utsatta 
för hot eller våld i sin yrkesroll upplever ångest och rädsla. Prestationsförmågan på 
arbetet minskas och att sjukskrivningar förekommer.  En av informanterna berättar att 
om hen skulle utsättas för ett stryptag av en klient skulle hen bli rädd och sluta arbeta 
som socialsekreterare på en gång. Hen menar att en medvetenhet om att det kan ske 
finns där men att ett stryptag skulle vara att gå över gränsen. Att informanterna känner 
rädsla eller ångest i deras yrkesroll anses inte föreligga och en av informanterna berättar;  

”Första gången jag blev riktigt hotad påverkade det mig, men det gick över ganska snabbt. 

Man måste förstå sammanhanget man blir hotad i. Det är mycket värre om det hade varit 

mot mina barn eller mot min partner, eller liknande. Det är något helt annat.” (IP 3) 

Likt en röd tråd berättar samtliga informanter att de hot som riktas mot dem personligen 
inte påverkar dem på samma sätt som när det framkommer hot mot deras familj eller 
närstående. I situationer där klienten hotar den enskilde socialsekreteraren anses detta ske 
i affekt, att det är i situationen som hoten uppstår och hoten är därför inte riktade mot 
socialsekreteraren. Virkki (2008) bekräftar detta då hon menar att de deltagande 
socialarbetarna i hennes studie ofta blev utsatta för hot i sin yrkesroll men att det inte 
sågs som en allvarlig händelse. Medverkande i studien menar att de har en relation med 
sin klient och att hoten då inte riktas mot socialarbetaren personligen. En informant 
menar dock att när de blandar in deras familjer upplevs det vara mer planerat, att de har 
letat upp dem vilket påverkar betydligt mer än när det uppstår i affekt då informanten 
anser att det inte är något planerat.  
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”I vår yrkesroll kan vi gömma oss lite, vi kan ha lagar och paragrafer som sköld. Vårt 

jobb är att skydda och vi gör det enligt det här beslutet. Det är en sköld så att det är 

klart, när det då blir privat, när det blir personligt så är den borta. I yrket har man en 

plåtutrustning men i det privata är man bara den man är.” (IP 3) 

Utöver den obehagskänsla som uppstår när deras familjer dras in i sammanhang där de 
inte bör vara kan dessa känslor vara mer konkreta. Till exempel när socialsekreterare är i 
behov av att ta med sig överfallslarm hem vid situationer där hot har uttalats, känns 
obehaget mer påtagligt. En informant berättar hur hela familjen påverkas negativt av att 
se överfallslarm liggandes bredvid sängen och att familjen vid dessa tillfällen är mer 
vaksamma och lyssnar efter steg i trappuppgången. Att hot och våldssituationer påverkar 
socialsekreterare på flera plan visar tidigare forskning där resultatet har påvisat att 
medverkande i studien påverkats neagtivt både personligt, i det privata men även i sin 
yrkesroll (Enosh, Tzafrir & Gur 2013).  

Hur socialsekreterarna påverkas i deras yrkesroll ser olika ut för samtliga informanter. 
Vid förfrågan hur hotfulla situationer påverkar deras inställning till att gå till arbetet 
förklarar merparten av socialsekreterarna att de påverkas när de har ett jobbigt möte eller 
samtal. Vid dessa tillfällen uppger informanterna att det tar emot att gå till arbetet men 
att obehagskänslan över mötet går över direkt när de antingen kommer till arbetet eller 
när de fått diskutera sina känslor med arbetsgruppen. De uppger även att deras givande 
arbete alltid överväger de jobbiga känslor de kan ha inför en arbetsdag eller ett 
klientmöte. Av de sex informanter som medverkade i studien finns det två stycken som 
har tvivlat på sin yrkesroll;  

”Jag tycker man pendlar varje dag i om det här är värt det på nått sätt. För det är väldigt 

jobbigt, sen finns det familjer som ger en positiv energi också men man jobbar väldigt 

mycket i motvind och det är ju väldigt frustrerande för man känner att det jag jobbar för 

nu, det kanske inte blir någonting av det, alltså någon positiv förändring av det nu, det 

kanske blir 20 år framåt och det kommer jag inte se. Man måste på nått sätt försöka 

motivera sig själv att det är värt det på nått sätt. Sen är det ju också en utmaning tycker 

jag som triggar en att vilja gå hit. Att få folk att kanske ändra tankesätt, förstå att vi 

inte är så hotfulla eller att göra ett gott intryck så att dom får ett bra intryck av 

socialtjänsten och att dom ska på det sättet kunna ta emot hjälp och kanske söka hjälp 

sen om dom behöver det så det är också något som motiverar en, men… Det kan påverka 

jättemycket.” (IP 5) 

Ovanstående citat visar det resultat som Harris och Leather (2012) lyfter fram i deras 
studie. De menar att trots den risk att bli utsatt för hot eller våld som föreligger i arbetet, 
upplever socialarbetarna arbetet som givande. Detta gör att socialarbetare trots riskerna 
som finns väljer att arbeta kvar. Informanterna diskuterar sina känslor och upplevelser 
med kollegor samt väljer att se det positiva i deras arbetssituation, vilket kan kopplas till 
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en typ av copingstrategi. De väljer att ändra sin inställning till arbetet och ser det positiva 
istället för att fokusera på det negativa. De väljer även att diskutera sina känslor med 
kollegor för att klara av mer påfrestande situationer. Vi tolkar det som en kombination av 
både den problemfokuserade copingstrategin där informanterna söker råd och 
motivation hos kollegor men även den känslofokuserade copingstrategin, då de väljer att 
ta till sig positiva aspekterna av socialt arbete som yrkesroll vilket anses väga mer än det 
negativa (Lazarus & Folkman 1984).  

En annan viktig aspekt i hur socialsekreterare påverkas av hotfulla situationer i sin 
yrkesroll anser informanterna vara hur deras chefer, arbetsledare och kolleger agerar. En 
socialsekreterare berättar att hen efter ett hotfullt möte, fått ett larm placerat på sitt 
skrivbord av sin chef utan att ha behövt be om det, vilket för hen bidrog till en känsla av 
att känna sig förstådd. Att hen blev uppfångad och lyssnad på i det obehag som 
upplevdes där och då. Ytterligare en informant beskriver sekretessen som en faktor till 
att ens välbefinnande blir lidande i yrket som socialsekreterare och menar då att vikten av 
att ha stöttande arbetsledare och kolleger som man kan föra en konversation med kring 
svåra ärenden, är av största vikt.  

5.3.2 Arbetsbelastning som en bidragande faktor till hot 

Att en hög arbetsbelastning kan vara en faktor till att hot- eller våldsamma situationer 
kan uppstå i arbetet som socialsekreterare visar tidigare forskning utförd av Estrada, 
Nilsson, Jerre och Wikman (2010). De förklarar att en hög arbetsbelastning associeras 
med stress vilket har visats sig kunna leda till att hotfulla situationer uppstår (ibid). 
Informanterna i den här studien menar att möjligheten till att inte kunna vara tillgänglig 
på grund av för många ärenden, är en anledning som de tror bidrar till att hotfulla 
situationer kan uppstå.  

”Jag är en myndighet som betraktar ditt liv och ger dig råd, det kräver tid och det är det 

som då blir problem när man har för många ärenden. För när de ringer och de behöver 

just mig och förklarar allting, och jag då svarar; just de jaja vänta vi kan träffas om 2 

veckor, det funkar inte då, man måste ha tid.” (IP 1) 

Informant 4 berättar att som socialsekreterare är de stressade, och har mycket att göra på 
grund av många ärenden och brist på tid. Hen berättar även om den tidsbrist som finns i 
varje ärende som leder till att det inte finns tillräckligt med tid för klienten. Detta i sin tur 
kan leda till att hotfulla situationer kan uppstå när informanten inte har tid att svara i 
telefon eller sitta ner med klienten när den är i behov av kontakt. De flesta klienter som 
söker sig till socialtjänsten är i behov att komma i kontakt med sin socialsekreterare 
direkt vilket gör att de flesta klienter blir stressade och uppjagade när deras 
socialsekreterare inte svarar i telefon. Att arbetsbelastning bidrar till en ökad risk för att 
utsättas för hot eller våld i sin yrkesroll menar ytterligare en informant som talar om det 
på liknande sätt som informant 4. Hen menar att om socialsekreterarna hade haft mer tid 
inför varje möte, att faktiskt kunna sitta ner med sin medhandläggare för att diskutera det 
kommande klientmötet, skulle fler hot- och våldsamma situationer kunna undvikas. Hen 
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förklarar hur de ofta bokar in för många klientmöten på en dag på grund av den höga 
arbetsbelastningen och att det resulterar i möten som varken blir bra för klienten eller 
dem själva. 

5.4 Rutiners betydelse för socialsekreterares upplevelse av hot och 
våld i sin yrkesroll 

5.4.1 Klientmöten & Utbildning  

Informanternas arbetstid består mycket av klientmöten som sker via hembesök, 
kontorsmöten men även via telefon. Samtliga informanter berättar om rutiner som finns 
på arbetsplatsen. Rutinerna finns för att undvika att socialsekreterare hamnar i hotfulla 
eller våldsamma situationer. Två informanter berättar att de alltid är två socialsekreterare 
som är kopplade till ett ärende, vilket innebär att de är två vid hembesök och vid möten 
på socialkontoret. En tredje informant berättar även hen att de försöker vara två vid 
samtliga samtal med klienten. Genom att vara två menar hen att jobbiga situationer 
känns lättare men även att den ena socialsekreteraren kan agera backup om stämningen 
skulle bli hotfull under ett möte.  

”Jag tror att det är superviktigt att man planerar mötena tillsammans med sin 

medhandläggare, att man har koll på hur man sitter i rummet och att man väljer bra rum 

utifrån vilket möte man har.” (IP 5) 

IP 5 menade att när de är två socialsekreterare i ett möte är det viktigt att de tillsammans 
går igenom möten innan och bestämmer vem som ska leda samtalet och vem som ska 
föra anteckningar. Det är därför viktigt att den sociala interaktionen mellan de två 
socialsekreterarna fungerar bra och att de har samförstånd sinsemellan. Genom att göra 
detta kommer båda två under mötets gång med klienten känna en trygghet vilket bidrar 
till att mötet kommer kännas naturligt för alla parter (May 2013). En informant menar att 
en annan fördel med att vara två vid möten är när det uppstår svåra situationer, som blir 
hotfulla, kan det framkalla en känslomässig stress där socialsekreteraren kan behöva 
distansera sig från klienten. Lazarus och Folkman (1984) kallar det för känslofokuserad 
copingstrategi och innebär att när det uppstår en hotfull situation, till exempel under ett 
samtal, är denna copingstrategi lättast att använda sig av för att komma vidare från den 
jobbiga känslan som uppstår. Är det två stycken socialsekreterare under samtalet kan den 
ena distansera sig när det blir för jobbigt och den andra kan fortsätta mötet istället för att 
avsluta det. 

”Om någon brusar upp eller använder ord som inte är så trevliga och har man då någon 

annan med sig kan den gå in och försöka neutralisera lite”. (IP 4) 

Informanterna talar om att socialsekreterare ska arbeta utifrån klienternas perspektiv för 
att kunna erbjuda insatser som passar bäst och för att få klienterna att förstå vad som 
kommer att ske. Mead kallar det för role-taking, när människan bemöter klienten på 
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dennes nivå och försöker sätta sig in i hur det är att ”gå i klientens skor”. 
Socialsekreteraren behöver förstå klienten utifrån dennes perspektiv och genom empati 
kunna gå in och förstå någon annans roll i olika situationer (Trost & Levin 2010). IP 1 
har samma synsätt; 

”Gå in i dialog med klienten, få klienten att förstå att den är expert på sitt liv och jag 

brukar säga till dem att jag är bara din sekreterare det är du som är chef för företaget och 

be mig om vad jag ska göra.” (IP 1) 

Socialsekreterare behöver låta klienterna berätta vad de vill ha hjälp med och vilka 
problem de upplever för att försöka sätta sig in deras situation. Genom att arbeta på 
detta sätt anser de att hotfulla situationer under möten kan minskas. Vid ett klientmöte, 
oavsett om det är en socialsekreterare eller två, uppstår en maktobalans eftersom 
socialsekreterarna sitter på en stor makt jämfört med klienterna. Denna maktobalans 
menar informanterna är viktig att ha med sig under hela mötets gång för att klienten ska 
känna tillit till sin socialsekreterare. Flera av klienterna som kommer till socialkontoret 
för att träffa socialsekreterare är rädda för vad som kommer att ske. Att de därför 
reagerar kraftigt på det som sägs och därmed blir hotfulla eller våldsamma kan förstås 
utifrån en copingstrategi. Sandström (2007) kallar det för regressivt copingmönster när 
en människa reagerar på en jobbig situation genom att ge sig på den som framkallar 
reaktionen eller börja skrika och bli aggressiv. Detta mönster menar Sandström (2007) är 
ett vanligt mönster att ta till som förälder. Därav kan det kopplas till att de rutiner som 
socialarbetare använder, är viktiga för att klienterna ska förstå varför de fattar vissa beslut 
och varför vissa frågor ställs under ett möte. Till exempel som IP 6 pratar om, att 
socialsekreterare kan benämna saker på ett mildare sätt; 

”Tänker på vilka ord man använder om man ska prata om någons alkoholmissbruk som 

förnekar det. Då ska man kanske använda att nu pratar vi lite om ditt alkoholintag 

istället, alltså såna ord kan trigga igång, att jag är ingen missbrukare. Man får välja 

ord.”  (IP 6) 

IP 6 använder en rutin där hen väljer vilka ord som används för att minska risken att bli 
utsatt för hot och våld vid samtal med klienter. Likadant gör IP 1 när hen i telefonsamtal 
frågar sina klienter, om det var ett hot som uttalades mot hen. Hen berättar att i 99 av 
100 gånger svarar klienten att det inte alls var menat som ett hot utan att de bara blev 
frustrerade över situationen. IP 1 menar att den raka kommunikationen som hen arbetar 
med förhindrar missförstånd och tar bort eventuella hotfulla situationer som sker över 
telefonen. Däremot menar IP 5 att en rakhet kan ha motsatt effekt och berättar följande;  

”Risken att man blir utsatt handlar lite om, dels om situationen men också hur man 

lägger fram saker och hur ärlig man vågar vara i samtalet. Där kanske dem som har 

jobbat länge är mer raka i det och att det kan kännas som ett angrepp kanske mot 

klienten, alltså den rakheten som man kanske har om man har jobbat länge”. (IP 5) 
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Här motsäger sig två informanter i hur bra kontra dåligt det är att använda en rak 
kommunikation gentemot sina klienter. Denna rakhet kan vara att socialsekreteraren 
benämner en klient med ett alkoholmissbruk som alkoholist istället för att diskutera 
klientens alkoholintag, likt IP 6 gör under hens klientmöten. Samtidigt som rakheten kan 
vara ett verktyg för att motverka missförstånd mellan socialsekreterare och klient, menar 
IP 5 att den även kan upplevas som ett angrepp från socialsekreteraren. Det kan vändas 
och vridas fram och tillbaka om en tydlighet gentemot klienter är en bra rutin att 
använda sig av eller om det istället kan orsaka fler hotfulla situationer.  

Samtliga informanter talar om vikten av att ha säkerhetsrutiner vid klientmöten. Rutiner 
uppger de kan vara hur de placerar sig själva och klienten i ett samtalsrum. Att de 
placerar sig själva nära flyktvägen och inte har lösa föremål som kan användas som 
vapen. Informanterna uppger även att det finns säkerhetsrutiner vid hembesök. En rutin 
uppges vara att de använder skoskydd vid möten där de har en föraning om att en hotfull 
situation kan uppstå. Genom att inte ta av skorna kan de snabbt ta sig ut ur huset. 
Samtliga informanter berättar att det finns larm i alla besöksrum för att kunna påkalla 
hjälp om det skulle behövas. Vid förfrågan hur informanterna lärt sig dessa rutiner med 
larm och hur de ska placera sig i möten, uppger informanterna att de fått en kortare 
genomgång om hur larmen fungerar. Kunskapen om hur de ska placera sig i ett möte 
med en klient menar de att de fått från mer erfarna kollegor. När kollegor används för att 
i detta fall ta reda på hur de ska placera sig i rummet kan det ses som en 
problemfokuserad copingstrategi. Socialsekreterarna får genom kollegor stöd, råd och ny 
kunskap vilket i deras fall leder till att de kan hantera kommande hotfulla situationer 
(Lazarus & Folkman 1985).   

”Nä inte en utbildning men sen får man alltid när man börjar på en arbetsplats vad man 

har för rutiner.” (IP 2) 

”Jag tycker att jag fick den informationen både från min arbetsledare, min chef och mina 

kollegor, det var väldigt tydligt från början”. (IP 2) 

Ovan finns två tydliga citat som visar att rutiner och utbildning kommer från kollegor 
och chefer och inte någon extern utbildning. Det problematiska med det kan vara att inte 
alla socialsekreterare får samma information om vilka rutiner som gäller. Hotfulla 
situationer kan då uppstå på grund av brister i kommunikationen på arbetsplatsen.  

”Det är inte alla nya socialsekreterare som har fått den informationen för mig är det 

naturligt, så är jag upplärd efter 20 år, men det finns dem som säger att jag aldrig har 

tänkt på hur man ska sätta sig i rummen men för mig är det bara så självklart.” (IP 6) 

Två av informanterna som har arbetat längst som socialsekreterare beskriver att hur de 
placerar sig själva och klienten i ett rum är självklart för dem. De funderar inte längre på 
det utan det sker automatiskt när de kliver in i samtalsrummet. Under intervjuns gång 
reflekterade de över att de fick informationen om hur de ska placera sig av sina kollegor 
men att de inte själva vet med sig att de fört vidare denna information till nya kollegor. 
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Precis som citatet ovan är det naturligt för dem som har arbetet längst, men även de 
informanter som ”enbart” arbetat i tre år berättar att det även för dem är naturligt hur de 
placerar sig själva och klienten i rummet.  

”Sen har vi rutiner hur vi ska jobba om vi ska träffa en klient som är potentiellt våldsam 

eller nu har vi fått det här hotet, då har vi rutiner hur vi ska jobba med det”. (IP 4) 

Utöver rutinerna som nämnts ovan berättar en informant om hur hens arbetsplats har en 
lucka som ett samtal förs genom. Vid tillfällen där socialsekreterarna vet med sig att 
klienten kommer att bli aggressiv menar hen att de kan använda sig av denna lucka. Hen 
berättar att det inte är en metod som används på avdelningen för barn och unga då de 
lägger stor vikt i samarbete med barnet och föräldern. Något hen inte tror kan uppnås 
vid ett samtal genom en lucka. Hen lägger stor vikt i att ha fysiska klientmöten i 
samtalsrum och menar att även om det finns en risk vid fysiska möten, att bli utsatt för 
hot eller våld, är det viktigare att mötet blir som de vill ha det.  

6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt förs diskussioner kring hur arbetet har gått, vad som har fungerat och inte 
fungerat samt om vi uppfyllt vårt syfte. Avsnittet innehåller en slutdiskussion som 
mynnar ut i en slutsats och studiens bidrag till det sociala arbetets praktik. Avslutningsvis 
presenteras förlag på vidare forskning. Slutdiskussionen är uppdelad i teman för att 
underlätta för läsaren.  

6.1 Slutdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilken upplevelse socialsekreterare har av hot och våld i 
sin yrkesroll. De frågeställningar som formulerades för att besvara syftet var; Hur 
uppfattar socialsekreterarna hot och våld i klientmöten? Vilken syn har socialsekreterare av hot och våld 
beroende på kön, ålder eller arbetslivserfarenhet? Hur påverkas socialsekreterares välbefinnande av hot 
och våld i sin yrkesroll? Och vilka faktorer påverkar upplevelsen av hot och våld?  

6.1.1 Upplevelser & Välbefinnande 

Resultatet visar att informanterna har liknande upplevelser av hot och våld i deras 
yrkesroll. Våld anses inte lika förekommande vilket vi tror beror på att begreppet våld är 
mycket diffust. Våld ses som en fysisk händelse men kan även innebära hot om våld eller 
att klienten gör en handling för att få till en förändring i ett beslut. Socialsekreterarnas 
syn på hot är mer enhetlig då samtliga informanter benämner det som verbala hot, en 
känsla i ett rum eller att en klient har ett hotfullt beteende. Vid situationer där hot 
förkommer upplevs klienten handla i affekt, och hoten ses därför som 
situationsbaserade. Det är när klienten har hamnat i en trängd situation eller när klienten 
inte förstår socialsekreterarens beslut som hotfulla situationer förekommer. Att 
informanterna upplever hot som situationsbaserat ser vi beror på två saker. Dels att de 
intar en problemfokuserad copingstrategi där de analyserar situationen (Lazarus & 
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Folkman 1984). Kommer informanterna fram till att klienternas aggression eller hot 
beror på att de befinner sig i en trängd situation, känns inte hoten som direkta utan något 
som sker i situationen. Vi kan även se att det kan bero på att informanterna har skapat 
sig en relation till klinterna och därför inte upplever situationen som hotfull. May (2013) 
förklarar hur den sociala interaktionen kan variera beroende på vilken kunskap eller 
relation som finns mellan två människor. Att informanterna inte ser situationerna som 
hotfulla kan vi därför se bero på att de har en korrekt social interaktion med klienten. I 
den sociala interaktionen används gester som ord och kroppsspråk, det som Mead 
benämner som signifikanta symboler (Trost & Levin 2010). Genom att klient och 
socialsekreterare har en bra relation till varandra är chansen större att de använder 
samma signifikanta symboler och de kan lättare förutsäga olika beteenden hos varandra.  
Socialsekreteraren förstår vad klienten menar för att de under sin relation har skapat 
signifikanta symboler med varandra och hoten som uppstår tas därför inte på allvar.  

Upplevelsen av hot förändras beroende på om det uttalas mot socialsekreterare i 
yrkesrollen eller om det uttalas mot deras personliga roll. Hot som förkommer i den 
sociala interaktionen med klienter, som riktas mot socialsekreterarens familj, ses påverka 
dem negativt och på ett djupare plan. Hotet anses då vara planerat och ses inte som en 
reaktion på den situation som klienten befinner sig i. Vi kunde se att hot som uttalas mot 
socialsekreterarens yrkesroll sällan upplevdes som något allvarligt. Vi tror att det beror på 
deras inställning, att hot och våld anses mer accepterat i yrket som socialsekreterare vilket 
stöds av Estrada, Nilsson och Wikman (2017) som menar att välfärdsyrken är 
professioner som lättare accepterar hotfulla situationer. Informanterna menar att hot inte 
är normaliserat inom yrket men vi upplever det motsatta. Dels eftersom 
socialsekreterarna anser att hot ingår i deras yrke men även för att de ser hoten som 
situationsbaserade. Det framkommer att informanterna accepterar hot om de uttalas i 
situationer där klienten är frustrerad över situationen. Men att det inte accepteras om hot 
uttalas utanför deras yrkesroll.  

Chefer, arbetsledaren samt kolleger ses ha en viktig roll i socialsekreterarnas 
välbefinnande. Vid situationer där hot uttalas fungerar de som ett bollplank vilket bidrar 
till att socialsekreteraren får en chans att avreagera sig. I dessa situationer ser vi att 
arbetsplatsen använder sig av en typ av copingstrategi. Den problemfokuserade 
copingstrategin innefattar nya rutiner och strategier för att klara av att arbeta vidare med 
svåra möten (Lazarus & Folkman 1984). På samtliga arbetsplatser där intervjuer har skett 
har samtliga informanter benämnt vikten av att få prata av sig för att kunna arbeta vidare.  

Socialsekreterares upplevelse av hot eller våld har ändrats under arbetets gång. Innan 
informanterna började arbeta som socialsekreterare mot barn och unga, hade de en 
förförståelse om att hot och våld var ofta förekommande. Vi tror att det beror på det 
May (2013) beskriver, att vi sätter andra människor i fack. Att våra förutfattade meningar 
bygger på att vi placerar människor som är i kontakt med socialtjänsten, i ett fack. 
Människor som placeras i detta fack kan antas vara både hotfulla och våldsamma då 
socialtjänsten har eller kan komma att omhänderta deras barn. Under den tid de arbetat 
har deras syn förändrats och de upplever nu hot och våld som sällan förekommande. 
Socialsekreterarnas upplevelse av att hot sällan förekommer kan förklaras genom att de 
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ständigt arbetar med olika copingstrategier eller mönster. I hotfulla situationer antas en 
strategi eller ett mönster för att minimera känslan av att ett hot uttalas. Att 
socialsekreterarna ser de hot som uttalas som situationsbaserade kan även det förklara att 
de inte upplever hot som ofta förekommande. Hade informanterna tagit de hot som 
uttalas på allvar hade de möjligtvis haft en annan uppfattning om hur ofta hot 
förekommer i deras yrkesroll.  

6.1.2 Kön, ålder och arbetslivserfarenhet 

I resultatet framkom det att socialsekreterare inte kunde se någon skillnad mellan kön 
och utsattheten för hot och våld. Vi trodde att det skulle visa en större skillnad baserat på 
socialsekreterarnas syn på kön kopplat till hot och våld. Däremot spekulerade 
informanterna om risken var större att bli utsatt om socialsekreteraren var kvinna och 
ung, vilket styrks av tidigare studier. Både Alink et al. (2014) och Estrada, Nilsson, Jerre 
och Wikman (2010) skriver att en yngre kvinna löper en större risk att bli utsatt för hot 
och våld i sin yrkesroll än en man. Informanterna berättar att det är få män på deras 
arbetsplats och har därför har de svårt för att se någon koppling mellan kön och 
utsattheten för hot och våld. Vi tror att en jämnare könsfördelning hade kunnat ge ett 
annorlunda resultat, då informanterna hade haft möjligheten att se skillnader beroende på 
kön.   

Likaså gäller ålder och utsattheten för hot och våld, att vi inte kunde urskilja någon 
skillnad i resultatet. Våra informanters ålder var lika fördelade, samtliga var mellan 30–60 
år där de som var i 30-års åldern hade samma upplevelse av hot och våld som de som var 
i närmre 60-års åldern. Våra informanter har heller inte kunnat se några konkreta 
samband mellan arbetslivserfarenhet och utsattheten för hot och våld. Anledningen till 
att vi inte har kunnat se ett samband beror på att informanterna inte var överens med 
varandra. Däremot har vi ändå upplevt att informanterna med längre arbetslivserfarenhet 
har bättre rutiner för att undvika hotfulla situationer vilket kan styrkas med Estrada, 
Nilsson, Jerre och Wikman (2010) studie som visar att socialsekreterare med mindre 
erfarenhet löper en större risk att placera sig i hotfulla situationer. 

6.1.3 Rutiner 

Genom olika typer av rutiner kan förekomsten av hot eller våld förebyggas. Resultatet 
visar att det läggs stor vikt på hur socialsekreterare väljer att tala med klienter för att 
minska risken att utsättas för hot. Genom att vara tydlig och förklarande kan riskerna 
minskas. Sättet socialsekreterare för sig i olika situationer där en interaktion med en 
klient förekommer anses även det vara av stor vikt för att undvika hotfulla situationer. 
Det framkommer även att en rakhet gentemot klienter både kan vara en fördel och en 
nackdel, vi tror att det kan vara både och. En fördel kan vara att socialsekreterare vid 
hotfulla situationer frågar rakt ut, ”är detta ett hot?”, varav situationen kan 
avdramatiseras. Skulle socialsekreteraren däremot använda sig av denna rakhet för att 
poängtera ett specifikt problem kan det leda till att situationen blir hotfull. Vi anser 
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därför att socialsekreterare borde använda en viss rakhet i samtal med klienter, men att 
det krävs en reflektion över när det bör användas. 

Larm anses vara en självklarhet i arbetet som socialsekreterare. Vi uppmärksammade 
dock att de rutiner som finns kring larm tycks skilja sig åt på olika arbetsplatser. På en 
arbetsplats finns det krav från chefer om att larm alltid ska användas både vid hembesök 
och vid möten på socialkontoret. Samma arbetsplats uppmanar även socialsekreterarna 
att ta med sig överfallslarm hem när ett allvarligare hot har uttalats. En annan arbetsplats 
är inte lika noga med att använda larm, de använder alltid larm vid möten på 
socialkontoret men vid hembesök är det osäkert om det finns larm att tillgå. Vi tycker att 
det är intressant hur något som är självklart på en arbetsplats inte är lika självklart på en 
annan.  

Det upplevs även finnas outtalade rutiner, vilket socialsekreterarna förhåller sig till. 
Rutinerna innefattar hur socialsekreterare sätter sig i samtalsrummet i förhållande till 
klienten. Det leder till att när en hotfull situation uppstår kan socialsekretaren snabbt 
lämna rummet och händelsen kan därmed avdramatiseras. Hur socialsekreterarna 
placerar sig i samtalsrummet är något som fångats upp kollegor emellan. Något vi finner 
intressant är att socialsekreterare som arbetet länge inte vet med sig att de har lärt ut detta 
till nya medarbetare, ändå är alla på arbetsplatsen medvetna om hur de ska placera sig i 
ett rum. Vi tror att det är en tyst kunskap som medarbetare fångar upp på grund av den 
kultur som råder på arbetsplatsen vilket May (2013) bekräftar. Hon förklarar hur 
människor som arbetar tillsammans i en gemensam miljö uppnår en gemensam förståelse 
och därmed bildas en tyst kunskap.  

6.2 Slutsats 

Vi har undersökt socialsekreterares upplevelse av hot och våld i deras yrkesroll och har 
som tidigare forskning visar kommit fram till att det är hot som är mest förekommande. 
Informanterna talar om att det ingår i deras yrke att bli utsatta för hot, som 
socialsekreterare får man vara beredd på att bli utsatt. Däremot säger informanterna som 
blivit utsatta för hot att det är situationen som framkallat det, alltså att hoten är 
situationsbaserade. Informanterna upplever hot som situationsbaserade när de är uttalade 
mot dem som yrkesperson och de flesta känner att deras välbefinnande inte påverkas. 
Däremot när hot uttals mot socialsekreterarens familj, påverkas socialsekreterarens 
välbefinnande negativt på ett djupare plan. En slutsats vi kommit fram till är att våra 
informanter själva inte uppfattar att hot och våld har normaliserats i deras yrke, däremot 
ser vi som utomstående att de själva tycks normalisera det genom att acceptera hot mot 
deras yrkesroll. 

Genom resultatet kan vi se att samtliga medverkande socialsekreterare i studien ser hot 
som accepterat när det sker i deras yrkesroll. Hade socialsekreterare valt att se de hot 
som uttalas mot dem i yrkesrollen som icke accepterade, hade resultatet kunnat visat att 
hot ofta är förekommande.  Vi anser att det krävs en förändring i den syn 
socialsekreterare har på hot som uttalas i deras yrkesroll för att arbetsmiljön ska bli 
bättre. Vi ser att tydligare och mer enhetliga rutiner i form av till exempel 
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handlingsplaner, krävs för att förebygga att hotfulla situationer uppstår. Vidare 
uppmärksammade vi att socialsekreterarna i studien inte fått någon utbildning i hur man 
hanterar hotfulla situationer i sin yrkesroll.  Detta är något vi ser krävs kontinuerligt på 
arbetsplatserna då mycket av den kunskap som socialsekreterarna berättar om, är tyst 
kunskap. Kunskapen bör komma från säkra källor för att de ska nå ut till samtliga 
socialsekreterare, nya som mer erfarna. Genom kontinuerliga och enhetliga utbildningar 
kan hot och våldssituationer förebyggas.  

Resultatet av studien visade även att definitionen av hot och våld inte var enhetlig mellan 
informanterna. För att kunna arbeta förebyggande med hot och våld ser vi därför att 
definitionen behövs förtydligas för att socialsekreterarna ska veta när ett hot uttalas eller 
när en våldshandling sker. Genom ett förtydligande kan socialsekreterare bli säkrare på 
när ett hot eller en våldshandling uttrycks och en vidare åtgärd kan vara lättare att utföra. 
Att ha bra handlingsplaner och bättre rutiner ser vi är positivt men vi ser ändå att vissa 
problem kan komma att kvarstå då socialsekreterare arbetar under lagar som styr deras 
arbete. Trots hotfulla- eller våldsamma situationer kräver lagen att individerna ska få 
hjälp och socialsekreterarna kan här hamna i en gråzon. Därför tror vi att hot och våld 
till viss del har blivit normaliserat eftersom socialsekreterare befinner sig i en utsatt 
situation men de måste ändå bemöta klienterna. 

6.3 Studiens bidrag för det sociala arbetet 

Vi upplever att det finns en bild av att socialsekreterare är utsatta för mycket hot och 
våld i deras yrkesroll. Vår studie kan bidra med en kunskap om hur socialsekreterare 
upplever de hot eller våldshandlingar som de blir utsatta för i deras yrkesroll, för att 
uppmärksamma deras utsatta situation. Tidigare studier upplever vi mest innehåller 
kvantitativa metoder som visar statistik över hur många och hur ofta socialsekreterare 
blir utsatta för hot eller våld. Vi anser därför att vår studie är relevant för det sociala 
arbetets praktik då studien lyfter upplevelser av hot och våld i deras yrkesroll. I studien 
framkommer det som tidigare nämnts att det förekommer mycket hot mot 
socialsekreterare men att hoten inte uppfattas som hotfulla eftersom det sker i 
yrkesrollen. De tidigare studier som utförs som är kvantitativa visar att det är många 
socialsekreterare som blir utsatta men inte hur de uppfattar de hot som riktas mot dem. 
Genom att utföra mer kvalitativa studier, likt vår studie, kan en annan bild av kvantiteten 
fångas upp. Det är många uttalade hot men ett fåtal som faktiskt upplevs som hot.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har flera intressanta infallsvinklar framkommit. I vidare forskning 
ser vi att det hade varit intressant att undersöka hur klienterna upplever situationerna när 
hot uttalas. Om klienterna har en bakomliggande tanke med det uttalade hotet eller om 
det är en reaktion på situationen de befinner sig i. Vi ser även att vidare forskning krävs i 
hur förebyggande arbete kan bedrivas. Socialsekreterarna upplevs inte arbeta efter 
enhetliga rutiner och ingen av de intervjuade socialsekreterarna i studien har fått någon 
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grund- eller vidareutbildning i hur hot- eller våldsamma situationer ska hanteras eller 
förebyggas.  
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Bilaga A : Missivbrev till enhetschef 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Emma och Evelina, som studerar socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Vi är 
nu inne på sista terminen där ett examensarbete ska skrivas och vill nu komma i kontakt med dig som 
enhetschef för barn och unga. 

Vårt examensarbete syftar till att undersöka vilken inställning, man som socialsekreterare mot barn- och unga, 
har inför risken att bli utsatt för hot- och våld i sin arbetsroll.  
Tanken är att göra semistrukturerade intervjuer med 8 st socialsekreterare vilket innebär att vi har en 
intervjuguide med oss där vi har frågor som vi vill ha besvarade men att intervjupersonen får möjlighet att fritt 
tala utifrån tankar och erfarenheter. Vi önskar att man avsätter 60 min för att vi ska slippa stressa oss igenom 
intervjun. 

I studien kommer vi att förhålla oss till de forskningsetiska principer som råder vid forskning vilket innebär att 
allt deltagande är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan.  Allas deltagande kommer att 
behandlas konfidentiellt genom att intervjuerna kommer att avidentifieras. Resultatet kommer enbart användas 
i utbildningssyfte samt redovisas för kurskamrater och examinatorer vid Högskolan i Halmstad. Efter godkänt 
betyg kommer allt material från intervjuerna att raderas och arbetet kommer efter godkänt betyg att finnas 
tillgängligt på DiVA portalen. Man kommer att ha möjlighet till den färdiga uppsatsen om man så önskar. 

Vi har nu en förhoppning att genom dig komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar mot barn- och 
unga som skulle vilja ställa upp med värdefull kunskap i vårt examensarbete. 

Har du några frågor eller funderingar kan vi nås via mail eller telefon; 

Evelina Gudmundsson, 070-XXXXXXX, Evegud16@student.hh.se 

Emma Karlsson, 073-XXXXXXX, Emmaka16@student.hh.se 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare: 

Janicke Andersson, 035-XXXXXX,  Janicke.andersson@hh.se 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B : Missivbrev till Socialsekreterare 

Socialsekreterares inställning inför risken att bli utsatt för hot- och våld i sin arbetsroll.   

Hej! Vi är två studenter vid namn Emma och Evelina, som studerar socialt arbete på Högskolan i 
Halmstad. Vi är nu inne på sista terminen där ett examensarbete ska skrivas och vill nu komma i kontakt 
med dig som socialsekreterare.  

Vårt examensarbete syftar till att undersöka vilken inställning, man som socialsekreterare mot barn- och 
unga, har inför risken att bli utsatt för hot- och våld i sin arbetsroll.  
Tanken är att göra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare vilket innebär att vi har en 
intervjuguide med oss där vi har frågor som vi vill ha besvarade men att intervjupersonen får möjlighet att 
fritt tala utifrån tankar och erfarenheter. Vi har en önskan om att få använda oss av ljudinspelning under 
intervjuerna, är detta något man inte går med på får man vänligen skicka tillbaka ett mail angående detta så 
vi har med rätt redskap för att istället skriva ner intervjuerna. Vidare önskar vi att det avsätts 60 min till 
intervjun för att vi ska slippa stressa oss igenom den. 

I studien kommer vi att förhålla oss till de forskningsetiska principer som råder vid forskning vilket 
innebär att allt deltagande är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan.  Allas 
deltagande kommer att behandlas konfidentiellt genom att intervjuerna kommer att avidentifieras. 
Resultatet kommer enbart användas i utbildningssyfte samt redovisas för kurskamrater och examinatorer 
vid Högskolan i Halmstad. Efter godkänt betyg kommer allt material från intervjuerna att raderas och 
arbetet kommer efter godkänt betyg att finnas tillgängligt på DiVA portalen. Man kommer att ha möjlighet 
till den färdiga uppsatsen om man så önskar. 

Vi hoppas att du vill bidra med kunskap till vår studie! Har du några frågor eller funderingar kan vi nås via 
mail eller telefon;   

Evelina Gudmundsson, 070-XXXXXXX, Evegud16@student.hh.se 

Emma Karlsson, 073-XXXXXXX, Emmaka16@student.hh.se 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare: 

Janicke Andersson, 035-XXXXXX,  Janicke.andersson@hh.se 

 

 



 

 

Bilaga C : Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien “Socialsekreterares inställning inför risken att bli utsatt 
för hot och våld på arbetsplatsen”. Jag har fått information om att mitt deltagande i föreliggande studie är 
frivillig och att jag när helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan några negativa följder. Jag 
är införstådd i att mina uppgifter inte kommer att spridas vidare och att mitt namn inte heller kommer att 
publiceras i studien. Uppgifterna kommer att förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. 
Informationen jag lämnar kommer endast användas i denna studie men jag är medveten om att den slutliga 
versionen kommer att publiceras offentligt. 

 

Ort och datum...................................  Informant............................. 

 

Studenter.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga D:     Intervjuguide  

INTERVJUGUIDE   

Innan intervjun fråga om ålder och hur länge IP har arbetat inom socialt arbete 

      Bakgrundsfrågor  

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur ser din klientkontakt ut? Hur ofta? 
• Vad har du arbetat med innan du började arbeta som socialsekreterare inom barn och unga? 
• Vad har du för utbildning? 
• Har du under din tid som socialsekreterare gått någon utbildning inom hot och våld? 

 
Tema; Uppfattningar om hot och våld riktat mot socialsekreterare inom barn och unga  
 

• Hur reflekterar du kring ordet hot?  
• Hur reflekterar du kring ordet våld?    
• Anser du att socialsekreterare inom barn och unga är en extra utsatt grupp när det kommer till hot 

och våld?  
• Hur gick dina tankar kring hot och våld innan du började arbeta med barn och unga? 

 

Tema; Yrkesutövning 

• Upplever du att din syn på hot och våld har förändrats under din yrkesverksamma tid?  
• Hur går dina tankar kring hot och våld som riktas mot socialsekreterare inom barn och unga? 
• Om du reflekterar över dina kollegor, upplever du någon skillnad på hot eller våld beroende på 

ålder eller kön?  
• Har du någon erfarenhet av hot från klienter? 
• Hur upplever du att detta eller dessa hot påverkat ditt välbefinnande?  
• Har du någon erfarenhet av våld från klienter? 
• Hur anser du att våld från en klient påverkat ditt välbefinnande? 

 

Tema; Inställningen till hot och våld på arbetsplatsen 

• Hur påverkar dina klientmöten din inställning till att gå till jobbet?  
• Hur ser du på att hot och våld är normaliserat i socialt arbete?  

Tema; Välbefinnande 

• Vad hade du för uppfattning om socialsekreterares välbefinnande innan du började arbeta inom 
barn och unga?  

• Hur tror du att utsattheten för hot och våld påverkar välbefinnandet? 
• Upplever du att olika typ av hot och våldshändelser har olika påverkan på välbefinnandet?  
• Arbetar du på något specifikt sätt för att inte riskeras att bli utsattas för hot och våld?  



 

 

• Hur anser du att en arbetsplats ska se ut som främjar de anställdas välbefinnande kopplat till hot 
och våld?  
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