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Sammanfattning. 
 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka upplevelser av hot och våld från klienter 
gentemot socialsekreterare som arbetar med utredningar inom barn och unga vuxna. Detta för 
att få ökad kunskap om socialsekreterarnas känsla av (o)trygghet på arbetsplatsen. Våra 
frågeställningar syftar till att ta reda på vilka erfarenheter socialsekreterarna har om hot och 
våld i det dagliga arbetet, både sådant som sker i det verkliga mötet, vid telefonsamtal och via 
nätet. Vi ville även få kunskap om hur socialsekreterarna upplever de förebyggande insatserna 
som finns på arbetsplatsen för att motverka hot och våld. 
 
Vi har genomfört sju stycken semistrukturerade intervjuer i en storstad i Sverige, med 
socialsekreterare som arbetar inom enheten barn och unga vuxna (eller alternativ benämning). 
Vidare har vi analyserat vårt empiriska material med hjälp av teorin symbolisk interaktionism 
samt Foucaults maktbegrepp disciplinär makt och normaliseringsprocessen. Tidigare forskning 
visar att socialarbetare som arbetar med barn är särskilt utsatta för hot och våld. Studiens 
huvudresultat tyder på att socialsekreterarna upplever att de inte är utsatta för hot och våld i så 
stor utsträckning. Fysiskt våld hade ingen av intervjupersonerna varit med om, däremot hade 
de flesta blivit utsatta för hot. De upplevde en ganska trygg arbetsplats som till stor del var tack 
vare stöd och sammanhållning mellan kollegorna. Vikten av att professionellt bemöta 
klienterna med lugn, respekt och tydlighet, hade betydelse för att förebygga hot och våld. 
Socialsekreterarna upplever en del brister på rutiner och riktlinjer på arbetsplatserna. 

 

  

  

  

  

  

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



 

 

Title: “We don’t make a big deal out of it”   

Authors: Shahe Demaj and Thea Strömgren   

   

Abstract 

The purpose of this qualitative study is to examine the experiences of threats and violence from 
clients towards social workers who work with children and young people. We did this to gain more 
knowledge about the social secretaries feeling of safety or lack of safety in the workplace. We wanted 
to know what experiences the social workers have when it comes to threats and violence in their 
daily work, both in real life situations, by phone calls and on the internet. We also wanted to know 
how the social workers experience the preventing efforts that exist in the workplace to prevent 
threats and violence. 
 
We have conducted seven semi-structured interviews in a big city in Sweden, with social workers 
working within the unit called children and young people (or alternative names). Furthermore, we 
have analyzed our empirical material using the theory of symbolic interactionism and Foucault's 
concept of power: disciplinary power and the process of normalization Previous research shows 
that social workers who work with children are particularly vulnerable to threats and violence. The 
main findings of our study indicate that the social workers do not report exposure of threats and 
violence to a major extent. None of the interviewed persones had been exposed to physical violence, 
however, most of them had experienced threats from clients. They experienced a fairly safe 
workplace which was largely due to the support and good relations with colleagues. The importance 
of professionally responding to clients with calm, respect and clarity, was important for preventing 
threats and violence. The social workers experience a lack of routines and guidelines in the 
workplaces in general. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Sara Helmersson som alltid varit tillgänglig 
och gett oss god feedback under hela studien. Vi vill också rikta ett stort tack till alla 
medverkande socialsekreterare som bidragit med viktig kunskap och erfarenheter 
genom att ställa upp i en intervju, utan er skulle studien aldrig vara möjlig att 
genomföra. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete! 
 
Vi anser oss tillsammans ansvariga för hela arbetet då vi hela tiden har bearbetat 
varandras delar. Shahe författade bakgrund, tidigare forskning och halva metoddelen. 
Thea ansvarade för inledning, teorier och andra halvan av metoddelen. Övriga delar 
har vi författat tillsammans och anser oss båda ansvariga för dessa delar eftersom vi 
kontinuerligt samarbetat.  
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1. Inledning 
”Hotade socialsekreterare till livet” (Svt Nyheter) och ”Socialsekreterare dödshotad: nekas 
skadestånd” (Sydsvenskan 2019) är bara två av många tidningsrubriker som handlar om 
socialsekreterare som tagit beslut gällande omhändertagande av barn. Socialsekreterare 
som blir hotade av klienter eller klienters anhöriga är något som förekommer varje år och 
är därför ett problem som behöver lyftas för att därefter kunna lösas. 
 
Forskning gällande sociala problem sker i hög utsträckning och görs av allt ifrån forskare 
inom socialt arbete, till ekonomer och sociologer. Det finns olika delområden som handlar 
om varför sociala problem uppkommer (Nygren 2015). Även socialstyrelsens rapport 
gällande sociala förhållanden rapporterar om sociala problem och utvecklingen av dessa 
(Socialstyrelsen 2010). Rapporten förklarar att sociala problem kan ses på både mikro- och 
makronivå samt att sociala problem förändras över tid. Som exempel på sociala problem i 
rapporten nämns arbetslöshet, fattigdom och ungdomskriminalitet (Socialstyrelsen 2010). 

 
I nära kontakt med de människor som är utsatta i samhället arbetar socialarbetare. 
Socialsekreterare arbetar i daglig kontakt med människor som är utsatta och därav i behov 
av olika former av vård, hjälp och vägledning. Detta kan innebära känslofyllda möten 
mellan klient och socialsekreterare som ibland kan leda till problematiska situationer. 
Tidigare forskning och media visar att personal som blivit utsatta för hot och våld på sin 
arbetsplats har ökat, och att ökningen är störst bland kvinnor (SCB 2018). Med hot avser 
vi varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. kan utsätta den tilltalade för, om 
denne inte handlar på ett önskat sätt (Nationalencyklopedin 2019). Med våld menar vi 
otillbörlig användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot 
någon (NE 2019). Våldet kan både vara fysiskt, sexuellt, psykiskt, social utsatthet och 
ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen u.å.). År 2017 gjorde Novus en undersökning på 
uppdrag av Akademikerförbundet SSR där det framkom att var tredje socialsekreterare i 
samband med sitt arbete blivit utsatt för hot och våld av klienter. Med klient avser vi en 
person med en relation som kund, patient, rättssökande eller på annat sätt hjälpberoende, 
ofta till en fackman (NE 2019). Undersökningen visade också att mer än var tionde 
personal övervägt att säga upp sig från sitt jobb på grund av risken för hot och våld som 
arbetet medför (Akademikerförbundet SSR 2017). 

 
Socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning och måste förhålla sig till offentlighets- 
och sekretesslagen (SFS 2009:400) för att inte klienters känsliga information och uppgifter 
ska komma ut till obehöriga. Socialsekreterarna skriver under sina beslut och ärenden med 
sina egna namn och befinner sig därför i en blottad situation. Bara genom att ha för- och 
efternamn på en person är det lätt att hitta personens privata adress, telefonnummer och 
sociala medier. Detta innebär att socialsekreterare ständigt behöver vara beredda på olika 
sorters kritik, både från klienter och samhället. I juni år 2008 valde exempelvis dåvarande 
chefredaktör för tidningen Faktum att skriva ut enskilda socialsekreterares namn och 
ifrågasätta deras arbete (Göteborgs-Posten 2008). Nyhetstidningar och tv-program har 
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också varit snabba med att uppmärksamma fall då socialsekreterare agerat fel eller tagit 
tveksamma beslut, exempelvis Norrköpings Tidning (2015). Utöver det kan vi varje år läsa 
i dagstidningar om klienter som agerat hotfullt och våldsamt mot socialsekreterare 
(Södermanlands Nyheter 2017). Det sker inte bara fysiskt på arbetsplatsen utan kan även 
ske genom brev, förföljelse, telefonsamtal eller på internet. 

 
I samband med ökningen av hot och våld från klienter har även forskning kring ämnet 
ökat och fler författare skriver om hanteringen av hot och våld i arbetslivet. Larsson och 
Lindgren (2012) skriver i sin bok om både copingstrategier, stresshantering och andra 
metoder som personal kan använda sig av för att både förebygga och hantera hot och våld 
från klienter. Författarna skriver om allt från vikten av sådant som avslappning och kost 
till träning som en förebyggande stressmetod. Flera forskare och deras studier runt om i 
världen har resultat som visar att socialarbetare är en utsatt yrkesgrupp. Enosh och Tzafirs 
(2015) forskning visar att både män och kvinnor utsätts för verbala hot. Padyab och 
Ghazinours (2014) skriver att personal som blir utsatt för hot och våld på arbetsplatsen 
har sämre hälsa än andra och Macdonalds och Sirotichs (2005) forskning visar (som annan 
forskning inom ämnet) att verbala hot är det som förekommer mest. En kunskapslucka 
som behövs fyllas är att det behövs mer svensk forskning på ämnet och forskning som 
genomförts med kvalitativa metoder då större delen av dagens forskning består av 
kvantitativa metoder. Genom att förstå socialsekreterares känslor kombinerat med deras 
upplevelser och erfarenheter kan socialkontor förbättra säkerheten och därav öka 
tryggheten för socialsekreterarna.  

 
Forskning från andra länder visar att socialsekreterare som arbetar med barn och unga 
löper större risk att bli utsatta för hot och våld av klienter (Shin 2011). Det som verkar 
vara en allmän uppfattning är att om en person väljer att arbeta som socialsekreterare med 
barn och unga får hen vara beredd på otrevliga klienter. ”Lite ska man tåla – det ingår i 
arbetet” var exempel på en kommentar som upprepades flera gånger då Arbetsmiljöverket 
gjorde inspektioner på socialkontor runt om i Sverige (Arbetsmiljöverket 2018). Sjögren 
(2018) skriver i sin avhandling att socialsekreterare själva berättar att de är medvetna om 
att klienter kan bli hotfulla och att det är något man som socialsekreterare får vara beredd 
på. Även i tidigare forskning finns det många som skriver att socialsekreterare räknar med 
hot och våld av klienter på arbetet (Spencer & Munch 2003). Givetvis betyder inte det att 
socialsekreterarna tycker det är rätt att de ska bli utsatta av sina klienter, däremot att de 
förstår att de kan bli det. Detta kan ses som att hot och våld har ökat mot socialsekreterare 
men även att det har normaliserats av både klienter, samhället och socialsekreterare själva.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka upplevelser av hot och våld från klienter gentemot socialsekreterare 
som arbetar med utredningar inom barn och unga vuxna. Detta för att få ökad kunskap 
om socialsekreterarnas känsla av (o)trygghet på arbetsplatsen.  
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Frågeställningar: 
• Vilka erfarenheter har socialsekreterarna om hot och våld i det dagliga arbetet, både 

i det verkliga mötet och via nätet? 
• Hur upplever socialsekreterarna de förebyggande insatserna som finns på 

arbetsplatsen för att motverka hot och våld i arbetet?  
 
Vi har valt att undersöka socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. Dessa 
socialsekreterare tar beslut och använder sig av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som 
förkortas med SoL och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52), 
vars förkortning är LVU. Genom våra två frågeställningar hoppas vi kunna uppnå vårt 
syfte och därav bidra med kunskap som leder till förbättrad arbetssituation för 
socialsekreterare. Vi vill även fylla den kunskapslucka som finns för tillfället, genom att 
tillföra en svensk studie inom detta område som har kvalitativ utgångspunkt. 
 
Innan denna studie utfördes var vår förförståelse att det finns socialsekreterare som blivit 
hotade och utsatta för fysiskt våld utav klienter. Den förförståelsen grundar sig i vad vi fått 
höra av yrkesverksamma personer inom socialtjänsten men även utifrån medias 
framställande av detta ämne.  Vi hade en förutfattad mening om att socialtjänsten är en 
arbetsplats där det sker mycket hot och våld. Vi valde att rikta in oss just på barn och unga 
vuxna då vår förutfattade mening var att det är där det sker mest hot och våld från klienter 
med tanke på att socialsekreterare som arbetar där exempelvis tar beslut om att 
omhänderta barn vilket kan bli mycket känsligt. Vi har själva ingen erfarenhet av att arbeta 
som socialsekreterare, däremot har vi båda upplevt hot på våra arbetsplatser inom vården. 

1.2 Bakgrund – barnavårdsarbetet i Sverige  

De senaste decennierna har barn- och ungdomsvården i Sverige förändrats mycket. 
Lagstiftningen har ändrats genom att man nu tar mer hänsyn till barnets ställning och att 
man har större krav på hur dokumentationen ska gå till eftersom det stärker rättssäkerheten 
för den enskilde (Socialstyrelsen 2015). Barnets vårdnadshavare har enligt 6 kap 1§ 
Föräldrabalken (SFS 1949:381) ansvar för barnet, bland annat ska de se till att barnet får 
omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavarna kan söka stöd för att få hjälp 
med att uppfylla det ansvar de har. Det är då samhället kommer in och kan stödja 
vårdnadshavarna för att barnet ska få en bra uppväxt. Sverige anslöt sig till 
barnkonventionen år 1990 vilket innebär att Sverige från denna tidpunkt, har bundit sig till 
att följa den. Lagstiftningen har ändrats på så sätt att man stärkt barnets rättigheter. 
Barnkonventionen innebär att man sätter barnet i fokus. Genom att säkerställa barns 
rättigheter så har man ett barnrättsperspektiv (Socialstyrelsen 2015). Socialtjänsten har det 
yttersta ansvaret för att enskilda ska få den hjälp de behöver 2 kap 1§ SoL (SFS 2001:453). 
Gällande barn måste socialtjänsten utifrån varje fall göra enskilda bedömningar om stöd 
och skydd utifrån vad som anses bäst för barnet. Om barnet behöver vård utanför hemmet 
och det inte finns något samtycke till vården, kan det bli aktuellt med tvångslagstiftningen 
LVU (SFS 1990:52). Det är vårdnadshavarna som i första hand ska se till att barnet mår 
bra och får en bra uppfostran. Om ett barn riskerar att fara illa ska barnet få det stöd, hjälp 
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och skydd som barnet behöver. Det blir samhällets uppgift att stödja och komplettera 
föräldrarna under hela barnets uppväxt (Socialstyrelsen 2015). 
 
När det kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn kan riskera att fara illa, ska 
socialsekreterarna utan dröjsmål inleda en utredning, 11 kap 1§ SoL (SFS 2001:453). Man 
utgår först och främst från frivilliga insatser som ska ges med samtycke och i samråd med 
vårdnadshavarna och barnet 3 kap 1§ SoL (SFS 2001:453). Om samtycke för nödvändig 
vård inte kan ges, kan LVU (SFS 1990:52) behöva tillämpas. Barnets bästa ska alltid vara 
avgörande när det kommer till beslut eller åtgärder gällande barn, 2 kap 1§ SoL (SFS 
2001:453), 1§ LVU (SFS 1990:52). Det är socialnämnden och rätten som bedömer vad 
som är det bästa för barnet i varje enskilt fall. När man tittar på vad som är barnets bästa 
tar man hänsyn till vad barnet själv tycker och det gör man olika mycket beroende på ålder 
och mognad. Ju äldre barnet är, desto mer ska man ta hänsyn till barnets åsikter 
(Socialstyrelsen 2015).  
 
För att jobba på socialtjänsten med att utreda om barn och unga riskerar att fara illa krävs 
det att man har en socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan. 
Detta krävs för att nå god kvalitet i arbetet och att uppnå rättssäkerhet, enligt 3 kap 3§ SoL 
(SFS 2001:453). Arbetet handlar ofta om svåra sociala problem som kräver noggranna 
bedömningar. De svåra besluten som fattas innebär ett stort ingripande hos barn och 
föräldrar. Det ansvar man har när man arbetar med dessa uppgifter innebär att man 
bedömer om utredning ska inledas eller inte. Sedan utreder och bedömer man behov av 
insatser och ger förslag på insatser eller åtgärder som sedan följs upp (Socialstyrelsen 2015). 
För att ge stöd i socialnämndens arbete med barn och unga har man utvecklat ett 
handläggnings- och dokumentationssystem som kallas för Barns behov i centrum (BBIC). 
BBIC förklaras ofta genom en triangel som tar upp de rättigheter som barnet har enligt 
barnkonventionen. Man tar bland annat hänsyn till barnets utveckling, föräldrarnas 
förmåga samt familj och miljö (Socialstyrelsen 2015). När man utreder barn som far illa 
eller riskerar att fara illa ska socialnämnden samverka med samhällsorgan eller 
organisationer som berörs när det gäller frågor som rör barn som far illa, 5 kap 1a§ SoL 
(SFS 2001:453). Denna typ av samverkan kan ske med exempelvis skola eller förskola.  
 
När man på något sätt fått kännedom om ett barn som far illa eller som riskerar att fara 
illa, görs en förstahandsbedömning. Om man bedömer att socialtjänsten inte kan eller bör 
vidta några åtgärder så bör inte någon utredning startas. För att bedöma detta går man 
igenom tidigare anmälningar och kollar i personakten (Socialstyrelsen 2015). När man 
startar en utredning om ett barn ska vårdnadshavarna eller barnet få kännedom om detta, 
11 kap 2§ SoL (SFS 2001:453). När anmälan kommer in angående ett barn ska 
socialnämnden senast dagen efter göra en bedömning om barnet är i behov av ett 
omedelbart skydd 11 kap 1a§ SoL (SFS 2001:453). Denna bedömning ska dokumenteras 
och motiveras tydligt så man får en klar uppfattning om vad som ligger till grund för 
bedömningen. Den förstahandsbedömningen socialtjänsten gör angående ett barn ska i 
normalfallet inte ta mer än 14 dagar (Socialstyrelsen 2015). Hela utredningen angående ett 
barn ska vara klar inom fyra månader om inte särskilda skäl talar för att förlänga denna tid, 
enligt 11 kap 2§ SoL (SFS 2001:453). 
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Insatser som beviljas ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och ge möjlighet 
att leva ett självständigt liv, 4 kap 1§ SoL (SFS 2001:453). Under utredningens gång 
försöker man tillsammans med barnet och vårdnadshavarna komma överens om insatser. 
Ibland ges insatser direkt till barnet och ibland ger man föräldrarna någon form av insats. 
Insatser som kan beviljas åt barnet är kontaktperson eller kontaktfamilj vilket framgår av 
3 kap 6b § SoL (SFS 2001:453). Annan typ av insats kan vara placering utanför det egna 
boendet, antingen i ett familjehem eller på ett hem för vård eller boende (Socialstyrelsen 
2015). Insatser som kan ges till vårdnadshavare är familjebehandling, föräldrastöd och olika 
sorters bistånd som är nödvändiga, detta enligt 4 kap 1§ SoL (SFS 2001:453). För att kunna 
beviljas insatser enligt SoL (SFS 2001:453), krävs det att den enskilde samtycker till 
insatsen. Om behövlig vård inte kan ges med samtycke från barnet och/eller föräldrarna 
kan socialnämnden behöva ansöka om vård enligt LVU (1990:52) hos förvaltningsrätten 
(Socialstyrelsen 2015). Sådan vård kan beslutas om man bedömer att ett barn riskerar att 
fara illa och att det antingen beror på missförhållanden i hemmet eller barnets eget 
beteende. Missförhållande i hemmet kan exempelvis vara fysiskt eller psykiskt våld, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Det ska 
även finnas en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Det andra har med barnets 
egna beteende att göra, om det finns risk att barnet utsätter sin hälsa eller utveckling för 
en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende, 1-4§§ LVU (SFS 1990:52).  
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2. Tidigare forskning 
För att ge läsaren en större förståelse kring socialsekreterares upplevelser av hot och våld 
från klienter och förekomsten av klientvåld så följer nedan en redovisning kring den 
aktuella och tidigare forskning som gjorts i ämnet. Mycket forskning som gjorts är utförd 
utanför Sverige och på socialarbetare som yrkeskategori. Majoriteten av de vetenskapligt 
granskade artiklarna vi fann på detta område har en kvantitativ utgångspunkt i form av 
enkätundersökningar och statistiska analyser. Mycket fokus ligger på att mäta hur vanligt 
förekommande det är, vilka som utsätts och vilken typ av hot eller våld som används. Det 
framkommer tydligt att socialarbetare utsätts för hot och våld, däremot är vi intresserade 
av hur de upplever hotet och de förebyggande insatserna, samt hur det i sin tur påverkar 
tryggheten på arbetsplatsen.  

2.1 Förekomst av hot och våld 

Det är viktigt att tydliggöra vad som definieras som ett våldsamt beteende eftersom man 
utefter detta kan arbeta för att förhindra dessa beteenden. I Littlechilds (2005) enkätstudie 
riktad till socialarbetare inom barn och ungdomsenheten i Storbritannien, framkom det att 
socialarbetarna saknade en tydlig definition av beteenden de kategoriserade som 
våldsamma. Wikman (2012) är ytterligare en forskare som har svårt att ge en egen 
definition av vad våld i arbetslivet innebär. Pollacks (2010) egna definition av våld är 
däremot tydligare och är enligt honom när en person medvetet använder sin fysiska styrka, 
hot eller verkställande. 
 
Hur våld uppfattas är kontextberoende. En och samma händelse kan uppfattas på olika 
sätt beroende på vem som blivit utsatt och var händelsen har inträffat. Statistik som 
sammanställts på ämnet kan därför inte fånga alla händelser av våld då personal inte alltid 
anmäler händelser som inte uppfattas som våld. Svenska studier brukar bortse från våld i 
arbetslivet med tanke på att denna typ av våld skiljer sig från annan typ av våld. Det är inte 
samma typer av människor som utsätts för våld i arbetslivet som de som utsätts för våld 
på gatan (Estrada, Nilsson & Wikman 2007).  
 
I takt med att man på senare år uppmärksammat våld som uppstår i arbetslivet så har 
anmälningar och rapporteringar ökat. Olika studier har gjorts med socialarbetare som 
arbetar med barn och unga vuxna. Utomlands visar studier att anställda löper en stor risk 
att bli utsatta för hot och våld av sina unga klienter. Av personal som arbetade på ett 
ungdomshem i Nederländerna rapporterade 80% av personalen att de blivit utsatta för 
någon form av hot eller våld (Alink, Euser, Bakermans-Kranenburg & van Ijzendorn 
2013). Winstanley och Hales (2008) gjorde en undersökning i USA där 87 personer 
medverkade. Dessa 87 personer rapporterade 113 händelser av fysiska övergrepp och 480 
händelser av hot från de unga klienterna, inom en och samma månad (Winstanley & Hales 
2008). I Sydkorea visar forskning att socialarbetare som arbetar inom just 
barnskyddsenheten är mer utsatta för hot och våld från klienter, än vad socialarbetare inom 
andra enheter är (Shin 2011). I samtlig forskning är forskare överens om att den mest 
förekommande typen av hot och våld mot socialarbetare är någon form av verbala 



 

 7 

trakasserier och gällande fysiskt våld handlar det oftast om att klienter hotfullt tar tag i 
socialarbetaren eller puttar hen. Andra former av hot och våld kan vara att man blivit hotad 
med vapen eller trakasserad via telefon, lyfter Spencer och Munch (2003). 
 
När man tittar på om ålder eller kön påverkar klientvåld, skiljer sig forskningen en del. 
Kvinnliga socialsekreterare är en särskilt utsatt grupp gällande våld på arbetsplatsen 
(Estrada, Nilsson & Wikman 2007). Ringstads (2005) forskning från USA lyfter att män 
blir mer utsatta för fysiskt våld från sina klienter, än vad kvinnor blir. Detta får även stöd 
av Enosh och Tzafrir (2015) som undersökte socialarbetare i Israel och påpekar att män 
löper större risk att utsättas för aggressivt och fysiskt våld. Däremot menar Alink et al. 
(2013) att könet inte påverkar om man blir utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen. 
Kvinnor rapporterar fler händelser än vad män gör och en orsak till detta anses vara att 
socialt arbete är ett kvinnodominerande yrke. Fram till 1980-talet har kvinnor och mäns 
utsatthet varit lika stor, därefter har kvinnors utsatthet ökat och männens har legat mer 
stabil (Estrada, Nilsson & Wikman 2007). Däremot menar Wikman (2012) att männens 
utsatthet har varit avsevärt högre än kvinnors fram till år 2002, därefter har kvinnornas 
utsatthet ökat. Littlechild (2005) lyfter att en orsak till detta kan vara att kvinnor reagerar 
på stress på ett sätt som kan uppfattas som provocerande för klienten och att män agerar 
på ett sätt som inte upplevs provocerande. Alink et al. (2013) lyfter även åldern som en 
påverkande faktor till att man blir utsatt för hot eller våld eftersom unga är mer benägna 
att rapportera händelser än vad äldre är. Däremot menar Winstanley och Hales (2008) att 
ålder inte har någon påverkan på om man blir utsatt eller inte.  

2.2 Arbetsförhållanden  

Idag går mycket tid i arbetet på socialtjänsten till dokumentation och administration, vilket 
ger minskad tid för att träffa klienter och därav sämre möjligheter att bygga upp en bra 
relation till dem. Relationen mellan klient och socialsekreterare är oerhört viktig och 
påverkar enligt socialsekreterare själva, hela ärendet (Sjögren 2018). Att man har 
otillräckliga servicevillkor, hög arbetsbelastning och en aggressiv kultur på arbetsplatsen 
tycks påverka hot och våld i arbetet (Enosh & Tzafrir 2015). Det finns ett tydligt samband 
mellan att uppleva våld på arbetsplatsen och att ha en sämre psykisk hälsa vilket leder till 
hög personalomsättning och stor sjukfrånvaro (Padyab & Ghazinour 2014). Dessutom 
påverkas även socialarbetarnas jobbtillfredsställelse (Shin 2011). Dålig arbetsmiljö och låg 
jobbtillfredsställe på enskilda socialsekreterare påverkar i slutändan hela organisationen 
och myndigheten. Eftersom socialsekreterare väljer att säga upp sig måste ny personal 
anställas och läras upp, vilket blir både tidskrävande och kostsamt för myndigheten (Choi 
& Choi 2015). Våldet som uppstår i arbetslivet kan ses som en reaktion på en 
verksamhetsstruktur som inte fungerar (Wikman 2012). 

2.3 Förebyggande arbete  

För att förhindra en hotfull eller våldsam situation kan man fundera på hur själva arbetet 
är organiserat eftersom det lyfts som en orsak till utsatthet. För att kunna förebygga våld i 
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arbetslivet handlar det ofta om hur förberedd en organisation är på att reagera i sådana 
situationer (Wikman 2012). På strukturell nivå handlar det bland annat om hur uppgifter 
delegeras och hur ansvar fördelas. Även kulturen på arbetsplatsen har en viss påverkan. 
Innan våld uppkommer så framkommer ofta varningssignaler genom exempelvis 
klagomål. Hur organisationen reagerar på dessa klagomål kan vara avgörande för 
våldsamma händelser (Wikman 2012). På en del arbetsplatser har man byggt upp normer 
där man väljer att sätta klienten framför sig själv (Spencer & Munch 2003). Braines (2004) 
menar att det är viktigt att planera de fysiska mötena med klienterna, planera hur ett 
hembesök ska gå till och att ha handlingsplaner att arbeta efter. Då många utsatta händelser 
sker i klientens hem så borde man se till att socialsekreteraren inte är ensam vid dessa 
besök, utan det bör göras i ett team med flera personer. Alla besök hos klienter ska 
riskbedömas och om ett möte sker på kontoret ska detta kontor vara gjort för att enkelt 
kunna ta sig in och ut (Pollack 2010).  
 
Många väljer att inte anmäla våld från klienter då det ses som en del av jobbet. Ytterligare 
en orsak var att många inte trodde de skulle få stöd från kollegor och ledning. Väljer man 
att tysta ner och inte rapportera händelser kan chefer inte arbeta för de anställdas säkerhet 
(Spencer & Munch 2003). Pollack (2010) belyser vikten av rapportering med tanke på att 
man utefter rapporterade händelser kan arbeta med att förebygga hot och våld. För att 
förhindra hot och våld bör organisationer bland annat ta fram riskhanteringsstrategier och 
policys för att minska risken att utsättas (Littlechild 2005). Organisationer ska kunna arbeta 
förebyggande för att ge socialarbetarna en trygg arbetsmiljö (Pollack 2010). Padyab och 
Ghazinour (2014) lyfter vikten av att socialarbetarna bör få mer relevant utbildning i att 
kunna hantera hotfulla situationer.  
 
Den makt som uppstår när man ingriper i någons liv ses som en orsak till att hot- och 
våldsamma beteenden framkommer (Littlechild 2005). Socialsekreterare möter klienter 
och förmedlar de beslut som tas på myndigheten. Den enskilde socialsekreteraren får 
därför ta konsekvenserna av det beslut hen förmedlar. I mötet mellan klient och 
socialsekreterare uppkommer det ofta mycket känslor eftersom kontakten med 
socialtjänsten ofta har med känsliga ämnen att göra. Som socialsekreterare blir det därför 
viktigt att vara trygg i sin yrkesroll och visa förståelse eftersom det gör situationen tryggare, 
vilket kan hindra att en allvarlig situation uppstår (Sjögren 2018). Situationer blir ofta 
hotfulla eller våldsamma vid tillsägelser eller när man delger någon ett negativt beslut 
(Wikman 2012). Littlechild (2005) är ytterligare en forskare som lyfter vikten av att bemöta 
klienter med respekt och ärlighet eftersom det påverkar interaktionen mellan dem. En bra 
och tillitsfull relation till sin klient gör att man lär sig läsa av signaler från klienten och på 
så sätt arbeta för att slippa uppröra klienten (Braines 2004). Det är viktigt att exempelvis 
inte kritisera föräldraförmågan eftersom det är en känslig punkt för de flesta föräldrar vilket 
kan leda till att en konflikt startas (Littlechild 2005).  
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3. Teori 
I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkterna som använts i uppsatsen. Det är 
symbolisk interaktionism och Michel Foucaults maktbegrepp. Vi valde att använda oss av 
två teorier som skiljer sig ifrån varandra och fokuserar på olika saker men ändå är relevanta 
för vår studie och det sociala arbetet. Dessa två teorier kan kombinera varandra då 
symbolisk interaktionism förklarar mycket om sociala möten och de sociala processer som 
uppstår mellan klient och socialsekreterare och Foucaults maktbegrepp kompletterar 
genom att förtydliga makten som uppstår i dessa möten och varför. Teorierna har sedan 
använts för att analysera vår insamlade empiri. 

3.1 Symbolisk interaktionism och dess relevans för studien  

George H. Mead (1995) och Charles H. Cooley (1981) är två personer som varit viktiga 
för socialpsykologin och dess utveckling. Dessa två har bidragit till uppkomsten av den 
teori som vi valt att använda oss utav; symbolisk interaktionism. Mead och Cooley kan ses 
som grundarna till teorin. Däremot kommer vi i denna studie att utgå från Trost och Levins 
(2018) version, som är en tolkning och förklaring av grundarnas teorier. Symbolisk 
interaktionism är ett sätt att tolka och analysera den sociala verkligheten som människan 
befinner sig i. Det handlar om att förklara och förstå olika sociala fenomen, som till 
exempel: hur kan det komma sig att en klient blir våldsam mot sin socialsekreterare? 
Symbolisk interaktionism handlar inte om personlighet utan om konstanta 
situationsbundna förändringar och processer. Cooley (1981) menar att människor är 
sociala varelser som utvecklar och skapar en identitet genom samvaron med andra 
människor. Genom att använda denna teori kan situationer där klienter agerat hotfullt och 
våldsamt analyseras. I detta perspektiv kan man säga att det finns fem punkter som utgör 
den teoretiska grunden. Dessa punkter liknar varandra, utan att vara identiska. De fem 
punkterna är; definitionen av situationen, social interaktion, aktivitet, nuet och symboler 
(Trots & Levin 2018).  I denna studie har vi valt att använda oss av fyra utav dessa punkter 
då vi anser dem mest relevanta. Vi har valt bort punkten ”symboler” då den handlar om 
språk och ord vilket vi inte lägger fokus på i denna studie. Symboler innehåller även delar 
gällande tolkning, samspel och situationer lyfter Trost och Levin (2018). Detta nämns i de 
fyra andra punkterna och därför har vi valt att inte ha med punkten symboler.    
 
Definition av situationen: 
Symbolisk interaktionism menar att människan befinner sig i olika situationer dagligen och 
att varje sådan situation är en pågående process. För att processerna ska få en mening krävs 
det att situationen består av minst två personer, den tolkade och den tolkande (Cooley 
1981). Det innebär att personer hela tiden definierar situationer, vilket leder till en ändrad 
uppfattning som i sin tur leder till ett nytt beteende. Det människor upplever blir även 
deras verklighet och dessa upplevelser styr beteendet och blir avgörande för hur 
upplevelsen blir. Till exempel: om en klient uppfattar att hens socialsekreterare är trevlig 
och snäll så beter sig klienten i relation till det. När klienten sedan definierar om situationen 
till att socialsekreteraren är arg och elak, kommer även klienten att ändra sitt beteende 



 

 10 

(Trost & Levin 2018). Man kan inte förstå en människas handlade om man inte har en 
definition av situationen (Mead 1995).  
 
Social interaktion: 
Här ligger fokus på människors möte och kommunikation mellan varandra. Alla individer 
integrerar med varandra när vi pratar, skriver och gör olika rörelser med vår kropp (Mead 
1995). Även när vi väljer att inte göra något alls i en social situation så innebär det att vi 
integrerar. Sådant som en persons klädsel och framträdande räknas också in här. Det vill 
säg att en socialsekreterare och klient ständigt är i interaktion med varandra. Denna 
interaktion påverkar situationen de befinner sig i och deras beteende gentemot varandra. I 
en social interaktion påverkas individen av andra individer. Interaktion sker även när man 
pratar i telefon med någon (Trost & Levin 2018). Vi blir oss själva genom att integrera 
med någon annan vilket blir ett steg i processen för att utveckla det så kallade ”jaget” 
(Mead 1995). Cooley (1981) menar att ’’jaget’’ uppstår i människors samspel med varandra. 
 
Aktivitet: 
Människan är aktiv och fokus ligger på hur vi beter oss socialt i olika situationer. I 
symbolisk interaktionism undersöker man på beteendet som uppstår i en viss situation. Till 
exempel säger man inte att en klient är hotfull, utan man säger att en klient beter sig hotfullt 
i sin nuvarande situation. Man säger inte att en människa är något, utan att en människa 
gör något (Trost & Levin 2018). Hur en människa beter sig beror både på själva situationen 
men även på vad för människor som finns där och vad för relation människan har till dessa 
personer. Det innebär att en person kan uppfattas som lugn och snäll av sin familj men 
arg och utåtagerande av socialsekreterare. En persons ”rätta jag” är olika beroende på vem 
man frågar (Mead 1995).  
 
Nuet: 
Människan befinner sig i en ständig process som innebär att man förändrar sig hela tiden 
och att situationer ständigt förändras. Människan lever i nuet och definierar situationen i 
nuet. Allting händer i nuet och när stunden har passerat uppstår ett nytt nu. Symbolisk 
interaktionism innebär alltså att sättet en person väljer att handla på, har att göra med 
fokuseringen på nuet. Gamla värderingar integreras med nya. De värderingar vi tidigare 
haft, kommer alltid finnas kvar genom människans liv. En persons beteende är därför 
något som påverkas av människans liv och historia. Dessutom kommer individens 
erfarenheter att påverka hur hen beter sig (Trost & Levin 2018). Utöver detta påverkas 
personers beteende av de sociala erfarenheterna hen besitter och varit med om (Mead 
1995). 
 
Dessa är fyra av punkterna som är grunden till symbolisk interaktionism och genom att 
förstå dem, förstår man även att hur en människa agerar i ett möte har att göra med hur 
personen tolkar eller uppfattar avsikten i den andra personens handling och agerande. Det 
handlar om att en person agerar utifrån de förväntningar personen själv tror att samhället 
och människor omkring har på personen i fråga. Det är ständiga processer av tolkning och 
uppfattning som påverkar personens agerande (Trost & Levin 2018). Det är detta som 
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Cooley (1981) benämner ”spegeljaget” och Mead (1995) förklarar det med vad han kallar 
för jaget, ”I” och ”Me”. 

3.1.1 Symbolisk interaktionism och kritik 

Det finns kritiker som säger att perspektivet enbart är mikrosociologi och därför inte 
förklarar allt i sin helhet utan bara en del utav en större process. Utöver det påpekar kritiker 
också att det finns för många variationer och metoder av teorin. Framförallt menar kritiker 
på att teorin är beskrivande men inte förklarande (Trost & Levin 2018). Symbolisk 
interaktionism har dessutom kritiserats för att man inte ser makten och vilken påverkan 
den har på en individs handlingsmöjligheter (Giddens 2003).  

3.1.2 Symbolisk interaktionism och socialt arbete 

Kopplingen mellan symbolisk interaktionism och socialt arbete handlar om att man 
fokuserar på människan i samhället. Perspektivet är kopplat till människans liv och vardag, 
vilket är det socialsekreterare arbetar med. Som socialsekreterare har man dagliga möten 
med klienter. Genom att sätta sig in i klientens situation och känslor så empatiserar man, 
vilket kallas för sympatisk introspektion inom detta perspektiv. Denna empatisering gör 
att socialsekreterare kan utföra ett bra förändringsarbete. Förändringsprocessen är en 
central del inom symbolisk interaktionism (Trost & Levin 2018).  

Vi ansåg teorin symbolisk interaktionism passande eftersom den lägger fokus på hur klient 
och socialsekreterare integrerar med varandra i deras möte. Genom att använda denna 
teori kan vi förstå varför hot och våld uppstår i olika situationer. Vidare hur det kommer 
sig att en klient beter sig hotfullt eller våldsamt, samt för att kunna förklara en människas 
beteende. 

3.2 Foucaults maktbegrepp och dess relevans för studien  

Den franske filosofen Michel Foucault beskriver begreppet makt som något som enbart 
existerar när den utövas. Det viktiga är inte vem som utövar den utan han lägger istället 
fokus på hur de underordnade personen drabbas av makten. Foucault menar att makt inte 
är något man besitter, utan att makt är något man utövar (Foucault 2003). Han säger själv 
att makten är ”a machine in which everybody is caught, those who exercise power just as 
much as those over whom power is exercised” (Alvarsson 2014, s.107). 
 
Foucault menar att makt är ett begrepp som inte kan studeras i sig självt. Det går inte att 
ta det ur sitt sammanhang, utan makt existerar bara när den utövas och går endast då att 
studera (Alvarsson 2014). Makt uppstår i interaktionen mellan två individer. Makten 
uppstår inte enbart på grund av samspelet mellan dessa individer utan det krävs ett 
hierarkiskt förhållande mellan dessa. Därför ses makt som något individen utövar och inte 
något individen redan besitter (Foucault 2003). Vidare menar Foucault att det inte finns 
några relationer som är fria från makt och att i alla relationer där det finns makt, finns det 
även utrymme för motmakt och motstånd (Nilsson 2008). 
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I boken “Övervakning och straff” pekar Foucault (2003) på hur maktens disciplinering har 
förändrats över tid. Hot, våld och tvång har förändrats till en normaliseringsprocess. En 
människas beteende styrs genom olika institutioner i samhället. Istället för att använda 
olika former av straff för att få individen att följa normen så styrs individens beteende 
genom exempelvis tidskontroll, rumsindelning och omdömen. Foucault studerade 
fängelser och andra anstalter och kopplar därför ofta begreppet makt och förklaringar av 
maktens utövande till dessa institutioner. När man använder sig av metoder som innebär 
övervakning av till exempel fångar eller patienter men att dessa inte är medvetna om att de 
blir övervakade för tillfället eller inte, så utför man vad Foucault kallar för disciplinär makt 
(Foucault 2003). Denna disciplinära makten är något Foucault menar på har funnits länge 
men som han bygger vidare på i mer moderna tider där fokus ligger på att separera 
individer, vilket leder till ett avstånd mellan vad samhället anser normalt och avvikande 
(Foucault 2003). Normalisering kan definieras som en process som individen går igenom 
för att hela tiden ändras och anpassas till ett individualiserande beteende. Därefter 
bedömer man om individen ses som avvikande från normen eller om det är individens 
beteende som anpassas till normen. Normalisering blir ett sätt att rätta till individen på 
eller att inordna individen i vad som framstår som normalt. Man kan inte peka på skillnader 
mellan individen hur som helst utan det är först när normalisering används i ett system 
som detta går att göra (Nilsson 2008). 

3.2.1 Foucaults maktteori och kritik  

Kritiken som riktar sig mot Foucault och hans teori är bland annat bristen på empiriskt 
material och hans eget sätt att analysera material. Han har även fått kritik för sina svaga 
teser och brist på förklaringar i hans texter. Att Foucaults maktbegrepp är allt annat än 
traditionell har påpekats ett flertal gånger av olika forskare och kritiker (Alvesson 2014). 

3.2.2 Foucaults maktbegrepp och socialt arbete 

Eftersom Foucault menar att det inte finns någon relation som är fri från makt så är teorin 
mycket aktuell inom det sociala arbetet, inte minst för socialsekreterare och deras möten, 
kontakt och relationer med sina klienter. Det som också gör teorin relevant här är 
Foucaults åsikt om att makt och kunskap hör ihop och att makt är något som bland annat 
påverkas av ålder, kön, etnicitet, utbildning, fysisk styrka och erfarenhet. En socialarbetare 
har exempelvis genom stöd i byråkratiska strukturer, en fördelaktigare position än vad 
klienten har vilket Nilsson (2008) lyfter. Vidare är begreppet normalisering aktuellt för att 
förklara en klients beteende i relation till normer och vad som anses normalt. Vi bedömde 
teorin relevant då vi vill undersöka sambandet och påverkan av makt i hotfulla och 
våldsamma situationer mellan klient och socialsekreterare. 
 
Foucaults maktteori är relativt omfattande och innehåller väldigt många olika delar. Vi har 
därför valt att enbart fokusera på den disciplinära makten och normaliseringsprocessen. 
Dessa begrepp ska hjälpa oss med att fokusera på hur makten tar sig i uttryck mellan 
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socialsekreterare och klient men även på vilket sätt normalisering sker. Denna studie utgår 
enbart från socialsekreterarnas perspektiv och det innebär att klientens röst inte framgår. 
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4. Metod  
Nedan följer en beskrivning av den metodologiska utgångspunkt vi använt oss av i studien. 
Vidare förklaras valet av metod och intervjupersoner, följt av en beskrivning av hur 
insamlingen av empirin har gått till och hur denna sedan har bearbetats. Därefter lyfts 
metodens styrkor och svagheter följt av de etiska ställningstaganden som vi förhållit oss 
till i studien. Slutligen tas studiens tillförlitlighet upp. 

4.1 Metodologisk ansats  

Denna studie har utgått från det vetenskapsteoretiska perspektivet hermeneutiken. Detta 
perspektiv har varit relevant eftersom vi ville förstå andra människor, deras upplevelser 
och känslor, samt kunna tolka det de säger. Thurén (2007) skriver att vi kan förstå andra 
människor genom att sätta oss in i hur de känner och tänker.  Bergström och Boréus (2012) 
lyfter att hermeneutiken utgår från två delar; förståelsens betydelse och den 
’’hermeneutiska cirkeln’’. Förståelsens betydelse innebär att det är omöjligt att tolka något 
utan att ha någon form av förförståelse. Vår erfarenhet av att vara människa gör att vi kan 
förstå andras erfarenheter (Bergström & Boréus 2012). Den hermeneutiska cirkeln handlar 
om att del och helhet hänger ihop. Man tolkar olika delar utifrån helheten och man kan 
inte förstå helheten utan att tolka delarna (Kvale & Brinkmann 2014). Eftersom vi använt 
oss av tematisering så har hermeneutiken varit passande då det handlar om att få ihop en 
helhet av texten genom att tolka både de enskilda delarna och relatera dessa delar till 
textens helhet. Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares känslor och 
uppfattningar men för att lyckas med det måste vi vara medvetna om att det finns en 
helhet. Socialsekreterare är bara en del av helheten som bland annat består av ledning, 
arbetsplats och klienter.  

4.2 Val av metod  

Vi valde en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med 
socialsekreterare. Genom dessa intervjuer har vi bland annat kunnat fånga upp och 
beskriva intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser vilket vi inte skulle kunna göra 
på samma sätt genom en kvantitativ metod. Anledningen till att vi valde kvalitativ metod 
var för att vårt syfte handlar om att fånga upplevelser, vi ville kunna ställa följdfrågor och 
vara säkra på att vi förstod det som framkom i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014). 
Intervjuer går relativt snabbt att genomföra och många ställer gärna upp på intervjuer, 
vilket gör att det är inte är så svårt att genomföra dem lyfter Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015). Vi har valt denna metod då vi har velat fånga uppfattningar ur 
intervjupersonernas perspektiv. Vi skapade en nära relation till intervjupersonerna för att 
sedan försöka uppfatta verkligheten på samma sätt som de gör. Vi studerade personer i 
deras naturliga miljö för att få ett bra resultat (Bryman 2011).  
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4.3 Urval  

Det finns olika typer av urval man kan använda sig av. Vi har använt oss av ett målstyrt 
urval med tanke på att socialtjänsten som organisation har valts utifrån de forskningsfrågor 
vi har formulerat (Bryman 2011). Icke-sannolikhetsurval är en typ av urval, det vill säga att 
man inte utgår från sannolikhetsprinciper. Vi har använt oss av ett snöbollsurval som är 
en typ av sådant urval och som innebär att man tar kontakt med tänkbara personer som 
besitter den kunskap vi varit ute efter. Dessa personer har sedan kunnat informera om 
ytterligare personer som kunde tänkas besitta den kunskap vi efterfrågade. Då vi inte har 
haft någon tydlig urvalsram för populationen så kommer resultaten inte gå att generalisera 
(Bryman 2011). 
 
Vi utförde intervjuerna i en storstad i Sverige. Fokus har legat på socialsekreterare som 
arbetar med utredningar enligt SoL och LVU inom enheten barn och unga vuxna (eller 
hur benämningen ser ut i de olika kommunerna). Vi genomförde sju stycken intervjuer och 
intervjuerna genomfördes på deltagares arbetsplats mellan 15-03-2019 till 06-05-2019. 
Varje intervju tog mellan 30-50 minuter.  
 
Av de sju intervjuade, var fem kvinnor och två män. Alla arbetar i en storstad i Sverige, 
dock jobbar inte alla på samma arbetsplats. Samtliga intervjupersoner är relativt unga. De 
två yngsta är 25 år gamla och den äldsta är 29 år. Däremellan är två intervjupersoner 26 år 
och två stycken 27 år gamla. Förutom en medverkande, som läst socialpsykiatrisk vård på 
högskolan, är de andra utbildade socionomer. Alla är eller har varit verksamma inom 
enheten barn och unga vuxna på socialtjänsten. Sex av intervjuerna genomfördes med 
socialsekreterare yrkesverksamma inom barn och unga vuxna, och den sjunde intervjun 
genomfördes med en person som tidigare arbetat inom barn och unga vuxna på 
socialtjänsten men som inte gör detta längre. Hen arbetar dock fortfarande med barn och 
unga vuxna fast på något annat sätt. Intervjupersonerna har varit yrkesverksamma inom 
barn och unga vuxna mellan 1,5 och 3 år. Vi kallar våra intervjupersoner för Alex, 
Cameron, Eli, Justin, Kim, Love och Madison. 

4.4 Datainsamling och analysmetod  

Vi har genomfört sju stycken semistrukturerade intervjuer där vi båda har närvarat och 
ljudinspelat alla intervjuer. Vi har utgått från en intervjuguide (Bilaga 2) innehållande 
specifika teman som vi velat beröra. Detta har givit oss en viss flexibilitet när det kommit 
till ordningen på frågorna samtidigt som det har gett intervjupersonerna möjlighet att fritt 
svara på frågorna. Vi har även haft möjlighet att ställa följdfrågor. På detta sätt har vi 
kunnat greppa information som vi inte skulle kunna få tag i genom strukturerade frågor 
menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Vårt syfte och våra frågeställningar var 
styrande vid formuleringen av intervjuguiden.  
 
Vi började med att ta kontakt med intervjupersonerna via telefon för att sedan skicka ett 
Missivbrev (Bilaga 1) där vi frågade om de vill delta i vår studie. Vid intervjutillfällena 
började vi med att starta en inspelning på telefonen, sedan presenterade vi oss själva innan 
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vi satte igång med själva intervjun. En av oss utförde tre intervjuer och den andra fyra 
stycken. Den som inte intervjuade satt bredvid, observerade och flikade in när det 
behövdes. Den personen förde även anteckningar vid sidan av. Vi har sedan transkriberat 
intervjuerna. Vi transkriberade de intervjuer vi själva genomförde, för att sedan träffas och 
ta del av varandras transkriberingar som vi sedan analyserat till vårt resultat. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter en fördel med att man själv transkriberar intervjuerna 
och det är att man lär känna sitt material och kan börja tolka materialet redan under 
transkriberingen. I transkriberingarna valde vi att inte skriva ut ‘’hmm’’, ‘’ehm’’, pauser och 
liknande då vi inte ansåg det relevant till vår analys. Vi har även hyfsat till språket och valt 
att inte skriva ut dialektord. Vi ansåg att det inte skulle fylla någon funktion i relation till 
våra frågeställningar. Transkriberingarna gjordes inom en dag från att intervjuerna var 
genomförda med tanke på att vi ville göra de medan minnet fortfarande var färskt.  
 
Analysen av vårt material gjordes med inspiration från meningskoncentrering vilket 
beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014). Metoden innebär att man använder sig av 
kategorisering och kodning för att tolka det insamlade materialet man fått av de utförda 
intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014). Efter att vi transkriberade intervjuerna skrev vi 
ut dem och läste in oss på alla intervjuer noggrant för att få en helhetsbild av vårt empiriska 
material. Sedan sammanfattade vi det intervjupersonerna sagt, till kortare formuleringar. 
När intervjupersonernas uttalande var långa så valde vi att ta ut det viktigaste som sagts 
och formulerade om det till några ord. Vi fick fram naturliga meningsenheter av det som 
intervjupersonerna sagt. Vidare skapade vi teman för att tematisera det intervjupersonerna 
sagt, på det sätt vi som forskare har uppfattat det. Dessa teman valdes utifrån vad som 
varit betydande för vår studies syfte. I vårt material har vi sökt efter teman i 
intervjupersonernas svar vilket innebär att vi fokuserade på det mest förekommande i 
intervjuerna men vi har även valt att presentera sådant som avviker från mängden eller 
sticker ut. Vi har använt oss av ett så kallat abduktivt tänkande som Bryman (2011) lyfter, 
vilket innebär att vi hela tiden rört oss mellan empiri och teori. En abduktiv metod innebär 
också att vi som utfört studien haft till syfte att undersöka socialsekreterares perspektiv, 
utifrån deras förklaringar och perspektiv. Det som främst gör vår studie till abduktiv är att 
vi både skapat en förförståelse och fått ett resultat grundat på intervjupersonernas 
världsbild (Bryman 2011). 

4.4.1 Litteratursökning  

För att finna relevant forskning på området har vi bland annat sökt i Halmstad Högskolas 
databas Onesearch som finns tillgänglig på biblioteket på högskolan. Vidare har vi sökt i 
databaserna Academic search elite och social services abstract, vilka också finns tillgängliga 
via biblioteket på högskolan. De flesta artiklarna som funnits och varit relevanta för oss 
har varit skrivna på engelska och därför har vi mestadels fått använda oss av engelska 
sökord. Sökorden vi har använt oss av var bland annat “social workers”, “violence”, 
“threat”, “clients violence”, “hot och våld” samt “socialtjänsten”. Vi har även gjort vissa 
manuella sökningar då vi sökt på forskare eller rubriker som vi funnit på relevanta artiklars 
referenslista. Gemensamt för dessa sökningar har varit att vi har haft ‘’peer-reviewed’’ ifyllt 
eftersom vi ville ha vetenskapligt granskade artiklar. Vidare har några sökningar gjorts på 
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en samlingsplats för vetenskapliga publikationer, Diva-portal. En stor del av forskning på 
området riktar sig mot socialt arbete som yrkeskategori och majoriteten av studierna är 
genomförda i länder utanför Sverige. Vi ville gärna ha så ny forskning som möjligt och 
försökte begränsa sökningarna genom att exkludera artiklar som var för gamla, till exempel 
exkluderade vi artiklar innan 2008 i vissa sökningar och 2010 i andra. I en del databaser 
sträckte vi vår sökning ända till år 2000 eftersom det har varit svårt att finna bra och 
relevanta artiklar inom just vårt område. Vi ansåg att artiklar med viktig information och 
forskning kring hot och våld mot socialsekreterare var relevanta oavsett publiceringsår. 
Sökningar i databaserna har skett mellan mars och maj månad år 2019. 

4.5 Metodens styrkor och svagheter 

När man genomför intervjuer befinner sig forskaren i en maktposition eftersom forskaren 
bestämmer vilka frågor som ska ställas och hur de ställs. Det är sedan forskaren som tolkar 
vad som sagts i intervjuerna. Både som forskare och deltagare så påverkar man varandra 
under intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2014). Det som framkommer i intervjun är 
något som sägs på en viss plats vid en viss tidpunkt och kan därför ha annat syfte än det 
forskaren uppfattar det som, vilket är något man som forskare hela tiden måste tänka på. 
Vi har varit medvetna om ovannämnda saker och även om att resultatet i en kvalitativ 
intervju är svår att generalisera. Bryman (2011) menar att intervjuer med ett fåtal personer 
inom en organisation gör att det blir omöjligt att generalisera resultatet. De personer som 
har intervjuats i vår studie är inte representativa för en population. Vidare påstår Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) att materialet blir allt mer oberoende av varandra desto fler 
personer man intervjuar. Har man mellan sex till åtta medverkande intervjupersoner så är 
det större chans att materialet blir med oberoende av varandra menar Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015). Vi har valt att intervjua sju personer och märkte med tiden att svaren 
på intervjuerna blev relativt lika varandra. Detta kallar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) för att man har uppnått en mättnad. Det är inte säkert att fler intervjuer hade givit 
oss ny kunskap.  
 
Kritik som riktats mot kvalitativ forskningsmetod är att man som forskare påverkar 
utgången av studien och inte anses vara objektiv (Bryman 2011). Vi har dock sett detta 
som en självklarhet med tanke på att vi har undersökt det som väckt vårt intresse och att 
intervjupersonerna valts eftersom de besitter den erfarenhet vi varit ute efter. Det är det 
ämne som intresserat oss som vi valt att göra denna studie inom. Vi har utformat ett syfte, 
frågeställningar och sedan utformat en intervjuguide (Bilaga 2) så vi ser det som en 
självklarhet att man som forskare påverkar studien till en viss del. Med tanke på att vi valt 
semistrukturerade intervjuer så har vi även varit beredda på att vi kommer få bearbeta 
väldigt mycket material, utöver svaren på intervjufrågorna. Vi är även medvetna om att vi 
missar chansen att använda kvantitativ metod, dock har den kvalitativa metoden varit mer 
passande i denna studie.  
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4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (u.å) har sammanställt de fyra etiska principerna som vi följt under 
arbetets gång. Det finns fyra krav man som forskare ska förhålla sig till för att skydda 
deltagarna. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man informerar om studiens syfte samt 
tillvägagångssättet för insamlingen av data. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna har 
rätt att själva bestämma över sitt deltagande och att de medverkar på sina egna villkor. De 
har när som helst rätt att avbryta deltagandet utan någon motivering till varför. 
Konfidentialitetskravet står för att skydda deltagarnas uppgifter från obehöriga. Det sista 
kravet är nyttjandekravet som innebär att empirin endast får användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet u.å.). Vi har informerat intervjupersonerna om dessa fyra krav, först på 
telefon, Missivbrev (Bilaga 1) och i början av intervjuerna. Vi har även valt att ge 
intervjupersonerna fiktiva namn istället för att skriva ut deras riktiga namn. Detta då vi vill 
säkra att intervjupersonerna inte får sin identitet röjd men att läsaren samtidigt ska få en 
verklig känsla av vårt material eftersom ett namn ger mer tyngd i resultatet än vad 
exempelvis bokstäver gör. Vidare valde vi att ha könsneutrala namn. Vi har även valt att 
inte skriva ut namnet på staden där vi genomfört intervjuerna. Vi har sett till att förvara 
materialet säkert och kommer att radera allt material så fort studien är godkänd.  

4.7 Studiens tillförlitlighet 

För att bedöma kvalitativa studier tittar man på dess tillförlitlighet. Bryman (2011) nämner 
fyra delkriterier som undersöker tillförlitligheten; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och en möjlighet att styrka och konfirmera. Hur trovärdig en studie är beror på hur väl 
andra människor accepterar forskarens resultat. Vidare tittar man på om resultaten är 
överförbara (Bryman 2011). Av det som framkommit i intervjuerna och genom den 
tidigare forskningen så har det i vissa drag sett likadant ut. Vi upplever att det som 
framkommit i intervjuerna är trovärdigt samt att det till viss del har styrkt vad den tidigare 
forskningen säger vilket talar för god överförbarhet. Däremot kan man aldrig vara säker 
på detta med tanke på att det har med människors känslor och upplevelser att göra vilket 
kan förändras över tid. En annan faktor som skulle kan påverka är att en annan forskare 
troligtvis inte ställer samma följdfrågor som oss, som är en del av de semistrukturerade 
intervjuerna och då kan inte alla svar bli densamma.  Vi tror inte att svaren från 
intervjupersonerna skulle skilja så mycket åt, ifall det var en annan forskare som gjorde 
samma studie. Vi har även förhållit oss till de etiska reglerna som finns vilket grundar sig i 
en trovärdighet. Då vi utförligt beskrivit vår metod och alla faser i vår forskningsprocess, 
upplevs en god pålitlighet enligt Bryman (2011). I resultatdelen har vi använt oss av 
intervjucitat för att styrka det vi säger och visa att studien är pålitlig. Bryman (2011) menar 
vidare att det är bra om man är flera som går igenom materialet och kommer överens om 
hur man ska tolka det. Då vi var två som genomförde denna studie har vi tillsammans 
kommit överens om hur vi ska tolka materialet vilket har varit neutralt tolkat. Slutligen 
tittar man på möjligheten att styrka och konfirmera som innebär att man som forskare ska 
vara objektiv och inte låta personliga värderingar och liknande, medvetet påverka studien 
(Bryman 2011). Vi har varit noga med att inte blanda in egna känslor och åsikter.  
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Vår studie på sju intervjuer som genomförts utifrån ett snöbollsurval, blir svårt att 
generalisera och det har inte heller varit tanken med denna studie. Våra intervjupersoner 
blev inte slumpmässigt utvalda och därför kan resultaten i denna studie inte överföras till 
populationen i sin helhet. Tanken har istället varit att belysa problemet med hot och våld 
inom socialtjänsten, för att man därefter kan arbeta för att förebygga dessa problem.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet i en integrerad text med koppling till 
både tidigare forskning och de två teorier som vi tidigare skrivit om. Vi tar utgångspunkt i 
syftet som är att analysera socialsekreterarnas upplevelser av hot och våld i kontakten med 
klienter för att sedan fokusera på våra frågeställningar. Våra tre huvudteman är upplevelser 
av hot och våld, trygghet samt stöd i organisationen. 

5.1 Definition av hot och våld  

Pollack (2010) lyfter att det är viktigt att ha en tydlig definition av vad våld är och vad 
våldet innebär. I tidigare studier har det varit svårt att ge en klar definition på vad våld är 
för något och vilka beteenden som kan anses våldsamma (Littlechild 2005; Wikman 2012). 
Vi frågade varje enskild intervjuperson hur de definierar våld. Deras definitioner ser ut på 
detta sätt: Alex sade ’’Det ser jag väl som när någon går i fysiskt angrepp mot dig. Alltså där själva 
meningen är att skada personen fysiskt också’’. Cameron menar att våld innebär att en person 
skadar en annan person med mening, vilket kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
ekonomiskt och latent. Madison håller till viss del med men utvecklar det vidare med att 
’’man vill orsaka smärta eller kränkningar i olika former med mening’’. Både Love, Kim, Justin och 
Eli ger en definition av våld som i stort sett är lik den Alex uppger där man både fysiskt 
och psykiskt vill tillföra skada. De olika definitionerna har en viss likhet med Pollacks 
(2010) definition av våld som enligt honom är när en person medvetet använder sin fysiska 
styrka, hot eller verkställande. Detta kan kopplas till punkten ’’definitionen av situationen’’ 
som är en del av symbolisk interaktionism och handlar om att man först måste förstå 
definitionen av situationen för att sedan kunna förstå någons handlande (Mead 1995). Det 
går enligt symbolisk interaktionism inte att förklara vad hot och våld är i sig eftersom det 
är situationsbaserat (Trost & Levin 2018). 

5.2 Upplevelser av hot och våld  

5.2.1 Hot och våld, en del av vardagen?  

Av de sju medverkande intervjupersonerna svarar alla i början av sina intervjuer att de 
personligen inte tycker att det förekommer så mycket hot och våld på deras arbetsplats. 
Madison uttrycker att det förekom mycket mer av både hot och våld när hen arbetade 
inom ekonomiskt bistånd med målgruppen missbruk. Även Cameron som tidigare arbetat 
på försörjningsstöd håller med om att hen var med om fler hot- och våldssituationer på 
den enheten än på barn och unga vuxna och säger ” Jag vet att vi ska prata om barn och 
unga men jag vill ändå säga att jag upplevde mycket mer hot och våld när jag jobbade 
på ekonomiskt bistånd” Detta är utmärkande då tidigare forskning, till exempel Shins 
(2011) forskning visar att de som arbetar med just barn är mer utsatta för hot och våld än 
andra enheter inom socialt arbete. Det andra som intervjupersonerna har gemensamt är 
att ingen av dem personligen har blivit utsatta för fysiskt våld på sin arbetsplats, det vill 
säga i form av slag, sparkar eller knuffar. Däremot har det förekommit en hel del verbala 
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hot, som enligt forskning är det mest vanliga (Shin 2011). Dock berättar både Kim och 
Justin att de själva aldrig blivit utsatta personligen, även om de vet med sig att flera av deras 
kollegor blivit det. Eli däremot säger att hen inte har en enda kollega som aldrig blivit 
hotad. Att bli hotad eller utsatt för våld kan förstås genom punkten ”social interaktion” i 
symbolisk interaktionism, eftersom det är i interaktionen mellan socialsekreterare och 
klient det uppstår både hot och våld. Hotelser sker genom det vi säger med vår mun och 
våldet kan bland annat visa sig genom handlingar med kroppen (Mead 1995). 
 
Dock visar det sig, ju längre in i intervjuerna vi kommer, att alla intervjupersoner faktiskt 
har blivit utsatta för hot men att de inte själva bedömer situationen som hotfull. Kim 
uttrycker sig på detta sätt:  
 

Jag har faktiskt aldrig själv blivit utsatt för varken hot eller 
våld [..]Asså jag har ju varit med om att klienter skriker på 
mig och så men jag har faktiskt inget minne av att jag blivit 
hotad på ett sätt som känns obehagligt för mig eller vad man 
ska säga.  

 
Ännu en gemensam faktor är att flera av intervjupersonerna beskriver att hot är något som 
tillhör vardagen när man arbetar som socialsekreterare. De uttrycker det som att hot är 
något man får lära sig att leva med om man ska arbeta som socialsekreterare. De menar 
också att eftersom det händer så ofta så vänjer man sig vid hotfulla situationer och ibland 
reflekterar man inte ens över vad man som socialsekreterare just varit med om.  Love säger:  
 

Det händer ofta. Men det är normaliserat här också. Man 
fattar att 90% av gångerna kommer de inte agera på sina hot 
ändå så man bryr sig inte så mycket om det. 
 

Även Justin uttrycker sig liknande, då hen sade ” Något litet hot här och där det får vi alla ta 
emot men det är ingenting jag gör till en stor grej liksom”. Att socialsekreterarna inte ser hoten som 
så allvarliga kan förstås genom maktförhållandet Foucault skriver om, eftersom 
socialsekreterarna är medvetna om att deras klienter inte kommer att utföra någon 
motmakt, de vill säga att de inte kommer agera på sina tomma hot och därför behöver 
socialsekreterarna inte vara rädda för det heller (Foucault 2003).  
 
Flertalet intervjupersoner uttrycker att de inte får det stöd som de önskar av ledningen på 
sina arbetsplatser och att det verkar som att ledningen inte heller tar så allvarligt på hoten. 
Wikman (2012) menar att en organisation måste vara förberedd på sådana situationer för 
att kunna motverka att det händer igen.  Cameron säger ”Det blir så mycket snack när en 
situation uppstår men jag tycker inte de gör någonting åt det faktiskt. Det är liksom typ åh stackars dig, 
mår du bra och sen är det glömt efter fem minuter igen”. Det är den reaktionen socialsekreterarna 
upplever att de får av ledningen trots att de blivit allvarligt hotade och utsatta för mycket 
obekväma situationer på sina nuvarande arbetsplatser. Eli berättar ”Jag har liksom flera gånger 
blivit hotad till livet, att jag ska bli ihjälslagen och så”. Vidare i intervjun uttrycker Eli ”Klienter 
hotar min familj också, det är nästan mer obehagligt tycker jag”. Även fler intervjupersoner berättar 
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om situationer som handlar om klienter som hotat att döda dem. Alex berättar om en så 
pass allvarlig situation att hen fick bo på skyddat boende och sedan delta i rättegång mot 
en klient. Detta på grund av hot hen fick efter att ha meddelat sin klient ett visst beslut.  

 
Men när jag berättade detta för honom så blev han arg. 
Verkligen jättearg. Och han skrek och hotades och sa 
liksom att han vet var jag bor och att han utan problem kan 
skicka folk på mig och så. Och grejen är jag vet ju att det 
stämmer. Det är liksom inte några små barnungar vi snackar 
om utan tungt kriminella killar som är kända i hela stan. – 
Alex.  
 

Här drar vi en parallell till punkten ”aktivitet” i symbolisk interaktionism, att Alex fått en 
negativ uppfattningen av sin klient och klientens umgänge vilket påverkar hur Alex pratar 
om, och till sin klient (Trost & Levin 2018). Vidare berättar hen att situationen löste sig 
och att hen är tacksam för allt stöd som gavs av kollegorna.  

5.2.2 Hotet och våldets påverkan  

Hur socialsekreterare påverkas av att bli utsatta för hot och våld på sin arbetsplats är väldigt 
individuellt men Eli säger att hen funderat på att byta jobb. En av intervjupersonerna har 
redan slutat sin tjänst på enheten barn och unga vuxna. Gemensamt för de flesta 
intervjupersonerna är att de säger att det är svårt att inte ta med sig arbetet hem, speciellt 
när de varit med om en jobbig situation på jobbet. 
 

Det påverkar jättemycket! För det första, när man jobbar 
inom socialtjänsten så blir det väldigt lätt att man både 
medvetet och omedvetet tar med sig jobbet hem eller ut i 
privatlivet för man måste få prata ut om allt som händer 
och allt man går igenom på jobbet. Självklart får jag inte 
säga namn och sånt men jag måste liksom prata av mig om 
allting. Det kan ju vara jobbigt, sorgligt och jättesvårt - 
Madison.  
 

Kim berättar att hen tror att man påverkas psykiskt genom att utsättas för hot och våld i 
arbetet, vilket i sin tur påverkar hela individen mycket, både sömnmässigt och i prestation 
på jobbet. Detta nämner även Padyab och Tzafir (2014) i sin forskning som menar att det 
finns ett tydligt samband mellan upplevelser av hot och våld på arbetet och att ha en sämre 
psykisk hälsa. När vi frågar våra intervjupersoner hur de tror att hot och våld påverkar 
deras arbete får vi svar från Justin och Alex som är förvånade men väldigt viktiga att lyfta. 
Justin berättar för oss att hen ibland är rädd att hålla i möten själv med vissa klienter och 
att hen hade en period på jobbet där hen kände sig rädd och därför tog beslut som gynnat 
klienten, trots att hen visste att det var fel. Justin valde alltså medvetet att ta ett felaktigt 
beslut för att undvika en möjligtvis hotfull situation med sin klient. “Jag fick helt enkelt göra 
så för att komma undan och rädda mig själv typ’’ säger Justin. Detta går emot Spencer och Munch 
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(2003) forskning som säger att det finns en norm där socialsekreterare väljer att sätta 
klienter före sig själva. I vårt fall sätter socialsekreteraren sig själv framför klienten då ett 
visst beslut tas, för att själv komma undan en utsatt situation. En alternativ tolkning av 
detta är att det kan ses som att socialsekreteraren väljer att sätta klienten före sig själv med 
tanke på att socialsekreteraren medvetet tar ett beslut som gynnar klienten, denna tolkning 
går därmed i linje med Spencer och Munch (2003) forskning.  Även Alex berättar att hen 
medvetet gör vissa val för att undvika situationer på jobbet där hen känner sig otrygg. Alex 
förklarar ”När vi får nya ärenden så brukar jag se till att inte ta på mig ärenden som verkar för tunga, 
jag försöker undvika det så mycket det går i alla fall. Wikman (2012) menar att våld i arbetslivet 
bland annat påverkas av hur arbetet är organiserat och hur uppgifterna delegeras. Med 
detta drar vi kopplingen till att socialsekreterarna kan undvika eller välja bort vissa ärenden 
och på så sätt bli mindre utsatta för hot och våld, detta kan ses både som en strategi men 
också som en negativ påverkan av socialsekreterares utsatthet på arbetet. Det går ihop med 
”nuet” i symbolisk interaktionism som menar att en persons upplevelser kommet att 
påverka personens beteende (Mead 1995). Vidare uttrycker Alex hur hen tror att de 
anställda blir påverkade av hot och våld på jobbet:  
 

Alltså, hot och våld kan påverka arbetet negativt tycker jag 
för jag har ibland känt att jag inte känner mig så trygg på 
arbetsplatsen och ibland känner jag mig inte trygg i min 
yrkesroll heller - Alex.  

 
Med detta gör vi en koppling till Shin (2011) som säger att jobbtillfredställelsen påverkas 
negativt av att bli utsatt för hot- och våldsamma situationer. Det gemensamma svaret från 
våra intervjupersoner är att hot och våld påverkar deras arbete på något sätt. Majoriteten 
menar att det påverkar dem på ett negativt sätt och skapar rädsla, oro och osäkerhet. Det 
kan däremot även ha en positiv påverkan med tanke på att socialsekreterarna lyfter att de 
i framtiden lär sig hantera dessa situationer och att de i ett tidigt skede lär sig reagera på 
beteenden som kan leda till en utsatt situation som ett fåtal intervjupersoner lyfter. 

5.2.3 Strategier för att motverka hot och våld  

Intervjupersonerna beskriver vilka strategier de använder sig av när de är i kontakt med 
klienter och ska försöka förhindra hot- eller våldsamma situationer. Vidare hur de har 
agerat i utsatta situationer. Alex berättar att hen alltid försöker hålla sig lugn och sansad 
och fortsätter vidare med ’’när klienten också är lugn vill jag avsluta mötet direkt och gå därifrån’’. 
Även Cameron har som strategi att försöka lugna klienten om hen blir hotfull och behåller 
dessutom lugnet själv. Vidare brukar Cameron förklara vilka skyldigheter hen har som 
tjänsteman för att klienten ska få en viss förståelse och uttrycker sig sedan med 
’’Kommunikation är det bästa som finns tycker jag, eller det är i alla fall det jag alltid börjar med”. Flera 
av intervjupersonerna berättar att de försöker lugna klienten och förklara situationen och 
beslutet, för att förhindra en hotfullt eller våldsam situation. Detta går i linje med tidigare 
forskning då Wikman (2012) lyfter att agerandet på olika varningssignaler kan bli 
avgörande för en våldsam händelse.  
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Socialsekreterarna reagerar på klientens beteende när de exempelvis blir aggressiva och 
försöker lugna klienten samtidigt som man själv behåller lugnet, just för att förhindra dessa 
situationer. Att socialsekreterarna behåller lugnet och försöker lugna klienterna kan 
kopplas till ’’definitionen av situationen’’ i symbolisk interaktionism. Detta då klienten 
beter sig i relation till hur de definierar situationen de befinner sig i. Har man en lugn 
socialsekreterare beter sig klienten i relation till det (Trost & Levin 2018). Om klienten inte 
lugnar sig ser socialsekreterarna till att avsluta mötet eller telefonsamtalet och ifall 
situationen går över styr uppger de att de ser till att använda larmknappen. Det kan ses 
som en del av Foucaults normaliseringsprocess. Om klienten är aggressiv eller hotfull väljer 
socialsekreteraren att försöka lugna klienten för att anpassa klientens beteende till normen 
(Nilsson 2008).  
 
Pollack (2010) menar att personal inte bör vara ensamma vid ett besök i klienters hem. 
Några av intervjupersonerna berättar att de brukar vara två personal vid hembesök eller 
vid vissa klientmöten för att undvika en hotfull- eller våldsam situation. Genom att inte 
vara ensam skapas en känsla av trygghet. Detta kan man se utifrån ett maktperspektiv där 
socialsekreteraren besitter makten att hålla i möten, delge klienter ett visst beslut samt 
bestämma hur många socialsekreterare som ska delta i mötet (Foucault 2003). Utöver det 
ser socialsekreterarna till att klienten får svårare att utöva motmakt och motstånd, vilket 
gör att klienten hamnar i ännu mer underläge än socialsekreteraren (Nilson 
2008).  Cameron säger ’’Om jag ska ha möte med en lite jobbigare eller svårare klient eller vad man 
säger så ber jag en kollega vara med mig’’. Med detta kan vi dra en jämförelse till punkten 
’’definition av situationen’’ i symbolisk interaktionism på så sätt att socialsekreteraren redan 
har bestämt att klienten kommer bli arg eller ledsen i specifika möten och genom att 
definiera situationen på detta sätt kommer det även att bli så (Trost & Levin 2018). 
Madison lyfter också att det är bra att alltid vara två på framförallt hembesök som görs. 
Även Eli ser till att ha med sig någon kollega på möten med oroliga klienter. Braines (2004) 
lyfter att det är viktigt att planera hur hembesök ska gå till.  

5.3 Trygghet  

5.3.1 Trygghet på jobbet  

Trots hoten som förekommer i vardagen som de flesta socialsekreterare får uppleva, 
uttrycker ingen av intervjupersonerna att de är särskilt rädda på arbetsplatsen och att de 
för det mesta känner sig trygga när de är på jobbet. ‘’Man kan väl säga att 9 av 10 gånger så 
känner jag mig trygg” säger Alex. Däremot varierar anledningen till känslan av trygghet på 
arbetsplatsen mellan de olika intervjupersonerna. När vi frågar Madison om hen känner 
sig säker på arbetsplatsen är svaret ”Ja, men det är ju på grund av att jag har bra kollegor”. För 
övrigt är det ingen som uttrycker att de känner sig otrygga på arbetsplatsen. Däremot 
berättar Justin att hen haft jobbiga tankar om vad som skulle kunna hända på arbetsplatsen; 
”Jag kom verkligen att tänka på hur lätt det är för någon att komma in beväpnad och bara skapa kaos”. 
Även Love berättar att hen föreställt sig olika scenarion i huvudet och säger ”Jag har faktiskt 
föreställt mig eller så här tänkt att ett mardrömsscenario skulle ju vara om någon ba kom in i receptionen 
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med pistol och började skjuta mot socialsekreterare.” Trots dessa tankar som ibland kan dyka upp 
hos socialsekreterarna, känner de sig till större del trygga. Detta går i linje med det som 
kallas för ’’aktivitet’’ inom teorin symbolisk interaktionism då en av anledningarna till 
varför socialsekreterarna inte känner sig så otrygga på jobbet är för att de inte är rädda för 
sina klienter. De är medvetna om att klienterna kan agera hotfullt och aggressivt under ett 
möte men det innebär inte att klienterna är aggressiva personer. Därför finns det ingen 
större anledning att vara otrygg, eftersom hoten tillhör situationen och inte klientens 
personlighet (Mead 1995). Utav de sju medverkande personerna är det två stycken som 
blivit kontaktade på sociala medier, däremot har det varit det på ett sätt som inte var 
hotfullt.  

5.3.2 Trygghet och stöd från kollegorna  

Något som återkommit under alla sju intervjuerna är den positiva synen på sina kollegor. 
Alla känner stöd och trygghet hos kollegorna och argumentet att kollegorna var 
betydelsefulla på arbetsplatsen, återkom ett flertal gånger. 
 

Sen stöttar vi alltid varandra. Verkligen alltid. Vettefan vad 
jag hade gjort utan mina kollegor alltså. Enligt mig och min 
erfarenhet så har kollegorna alltid stöttat varandra bra i såna 
situationer. – Cameron. 
 

Flera intervjupersoner känner att de får större stöd av sina kollegor än av ledningen och 
att det var deras kollegor de ofta vänder sig till när något har hänt eller när de behöver 
känslomässigt stöd. Alex berättar om sina kollegor och deras agerande efter att hen varit 
med om en hotfull situation på jobbet, på detta sätt ”Men allting gick i alla fall bra till slut och 
mina kollegor var helt underbara mot mig och det är jag så tacksam för”. När vi frågar om stöd på 
arbetsplatsen, uttrycker sig Eli på ungefär samma sätt.  
 
Något annat som också visar på hur stark relation kollegorna har till varandra är att tilliten 
och tryggheten fungerar åt båda håll. Under intervjuerna pratar de inte bara gott om sina 
kollegor utan det framkommer också hur viktigt det är för intervjupersonerna att deras 
kollegor mår bra och känner sig säkra på jobbet. ”Framförallt så uppmanar jag mina kollegor att 
inte gå på hembesök själva” säger Madison när vi frågar vad hen använder för strategier till att 
skapa en bättre arbetsmiljö. Justin säger ”Men sen efteråt så har jag ju självklart varit till stöd för 
mina kollegor som blivit utsatta och så. Det är ju skitviktigt att finnas där för dem och snacka med dem 
om det och så”. Att kollegor väljer att ta hand om varandra, backa och stötta varandra är en 
viktig del av arbetet. Trost och Levin (2018) menar att hur en person agerar i har att göra 
med vad personen själv varit med om tidigare, kombinerat med hur nuvarande situation 
ser ut, enligt det så kallade ’’nuet’’ i symbolisk interaktionism. Detta kan innebära att 
socialsekreterare som blivit utsatta för hot förstår vikten av att stötta andra som blir utsatta. 
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5.4 Stöd i organisationen 

5.4.1 Åtgärder och säkerhetsutrustningar på arbetsplatsen  

En del socialsekreterare ser till att anmäla personen som utövat hot eller våld. Dock är det 
inte alla socialsekreterare som gör detta, utan en vanligare åtgärd personalen på 
socialkontor använder sig av är att vända sig till ledning och enhetschef för att berätta vad 
som har hänt när det uppstår någon form av hot eller våld. Efter det följer ledningen ibland 
upp händelsen och ser till att personalen som blivit utsatt mår bra. Det förekommer också 
att chefer följer hela situationen och ser till att personal känner sig sedda. ’’Om jag känner 
oro inför ett möte så berättar jag alltid det för mina kollegor och ledningen. Då brukar de faktiskt höra 
av sig för att se så allt är okej liksom.’’ förklarar Eli. Då ledningen har en fördelaktigare position 
än socialsekreterarna uppstår makt när de samspelar med varandra. Att socialsekreterare 
vänder sig till ledningen efter någon form av hot eller våld kan göra att man bevarar 
maktförhållandet (Foucault 2003). Alla intervjupersoner håller dock inte med om att de 
vänder sig till ledningen efter en utsatt situation. Alex menar att de inte får tillräckligt med 
stöd och berättar att hen hade önskat ’’Något som får en att känna sig som att chefen bryr sig i alla 
fall’’. Spencer och Munch (2003) lyfter att det är viktigt att rapportera händelser som sker 
på jobbet och inte tystar ner dem. Detta eftersom alla rapporteringar gör att ledningen 
vidare kan arbeta för de anställdas säkerhet (Pollack 2010). 
 
Gällande vilket stöd som finns efter att socialsekreterare varit med om en allvarlig situation 
är åtgärderna ganska oklara. Eli lyfter att hen inte vet vilket stöd man kan få av ledningen 
efter en utsatt situation. Även Madison menar att ingen har informerat personalen om 
vilket stöd de kan få på arbetsplatsen och att det råder stora oklarheter kring det. Vidare 
berättar Madison att hen upplever att det enda stödet hen har på arbetsplatsen är 
kollegorna. Här ser vi en koppling till Foucault då ledningen utövar makt mot 
socialsekreterare genom att de väljer att inte stötta dem (Foucault 2003). När Alex ska svara 
på frågan om vad för stöd som finns att få, svarar hen ’’Asså det är faktiskt ett skämt, det enda 
vi har här hos oss är företagshälsovård’’. På deras arbetsplats har personal rätt till 
psykologkontakt vid fem tillfällen. Även Kim lyfter att de har tillgång till psykolog på 
företagshälsan mellan fem till tio gånger. Justin säger att ’’Jag tror typ vi bara får samtalsstöd’’. 
Både Love och Eli menar att de inte vet vilket stöd de kan få från ledningen efter att man 
blir utsatt för hot eller våld. Utifrån detta kan man se att alla arbetsplatser inte är lika tydliga 
med vad som erbjuds för stöd efter en utsatt händelse. Hur ledningen väljer att stötta 
personal och vilka åtgärder som finns på en arbetsplats är enligt Wikman (2012) mycket 
viktigt. Wikman (2012) menar vidare att sättet en organisation väljer att reagera på allvarliga 
situationer och händelser kan påverka om socialsekreterare blir utsatta för hot och våld. 
 
Det finns olika säkerhetsutrustningar på arbetsplatsen för att de anställda ska känna sig 
trygga. En vanlig sådan är ett larm som finns på socialsekreterarnas kontor och som vidare 
är kopplade till en säkerhetsvakt som befinner sig i receptionen. Det innebär att 
säkerhetsvakten ytterligare är en form av säkerhet. ’’En och samma vakt har varit här i många 
många år, så han har ofta god kännedom om många av klienterna som ska besöka oss och så’’ säger 
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Justin. Larmen finns dock inte i alla rum utan är ofta placerade i besöksrum vilket kan ge 
en viss form av otrygghet. Braines (2004) lyfter att det är viktigt att planera de fysiska 
mötena med klienterna.  Madison uttrycker ’’Ibland kanske man kan planera sitt val av rum 
beroende på vad man vet om klienten sen innan’’. Eli menar att vad som helst kan hända i 
korridoren och att där inte finns några larm. Ett fåtal av intervjupersonerna uppger att 
flyktdörrar är en annan form av säkerhetsåtgärd som finns på deras arbetsplats  

 
Skulle det uppstå någon situation i mitt rum så ska jag 
liksom kunna smita ut bakvägen […] och att den hotfulla 
personen inte ska få fatt i mig eller vad man ska säga. - Kim.  

 
Bristen på flyktdörrar och det faktum att det inte finns i alla rum resulterar i en viss oro 
från de anställda. 

5.4.2 Brist på rutiner  

Littlechild (2005) lyfter att hot och våld kan förhindras genom att ta fram 
riskhanteringsstrategier och policys. Däremot menar majoriteten av våra intervjupersoner 
att det råder stora oklarheter kring rutiner som finns på arbetsplatsen. Det finns ingen 
tydlig mall, inga tydliga riktlinjer eller bestämmelser för hur man ska hantera hot- eller 
våldssituationer. Både Alex och Cameron menar att de knappt själva vet vad som gäller. 
Madison förklarar däremot att de har något dokument om hur situationer ska hanteras 
men att riktlinjerna kring dessa är väldigt oklara. Love är ytterligare en person som inte vet 
om det finns några tydliga rutiner kring hur de ska hantera hot och våld och säger ’’Det är 
ju bara att försöka va professionell och ta sig därifrån i värsta fall’’. På Kims arbetsplats utgår 
personal från en handlingsplan gällande hur de ska agera vid hot på telefon och i verkliga 
möten. 
 

När man blir hotad på telefon typ så har vi väl som rutin att 
man ska försöka vara tyst och försöka uppfatta olika 
signaler. […] vi har ett dokument eller vad man ska kalla 
det, med olika signaler man typ kan lyssna efter - Kim.  

 
Braines (2004) menar att det är viktigt att ha handlingsplaner att arbeta efter. Justin berättar 
att det finns rutiner men att hen inte har koll på dem. Eli påpekar också att det brister i 
rutinerna och att det inte finns några klara och tydliga rutiner kring hur hot och våld 
hanteras. En del intervjupersoner tror att oklarheterna kring rutinerna och riktlinjerna kan 
bero på att de inte har blivit utsatt för någon form av hot eller våld och att de därför inte 
har haft något behov av dessa. De personer som däremot har blivit utsatta har ofta fått ta 
till egna rutiner och fått göra det som kändes bäst i situationen.  
 
Att inte ha tydliga riktlinjer eller rutiner på arbetsplatsen kan kopplas till hur Foucault ser 
på makten. Socialsekreterarna påverkas av att exempelvis inte ha tydliga riktlinjer då vi ser 
dem som underordnade i förhållande till ledningen som har makten att ta fram riktlinjer 
och policys (Foucault 2003). Vi kan även se en koppling till ‘’nuet’’ i symbolisk 
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interaktionism genom att socialsekreterarna definierar situationen de befinner sig i och 
upplever en brist på rutiner. Socialsekreterarna är överens om att de vill att det ska finnas 
fler rutiner och riktlinjer för personalen att förhålla sig till, varav dessa åsikter är en 
kombination av deras tidigare erfarenheter men även påverkas av hur deras nuvarande 
situation ser ut (Trost & Levin 2018). 

5.4.3 Förbättringsområden  

Våra intervjupersoner upplever att en hel del på deras arbetsplats bör ändras för att de ska 
få det tryggare. Alex säger: 
 

För det första så har ju inte alla rum flyktdörr och det är ju 
lite konstigt. För det andra så är ingången så konstig, vem 
som helst kan komma in och de kan ha både vapen och 
annat på sig, det känns ju as konstigt. Jag har inget svar på 
hur det borde vara men jag vet och jag tycker att det kan 
förbättras.   
 

Cameron menar att det behövs bättre riktlinjer men även någon form av utbildning i hur 
man ska hantera situationer som uppstår. Flera intervjupersoner uppmärksammar att de 
fått gå på flertal kurser och utbildningar men ingen som har med hot och våld att göra. 
Med detta kan vi göra kopplingen till Foucault eftersom socialsekreterarna är 
underordnade i förhållande till ledningen och det blir då socialsekreterarna som drabbas 
av ledningens sätt att organisera verksamheten men även att ledningen inte ger de anställda 
den utbildning de behöver (Foucault 2003). Madison är ytterligare en person som menar 
att riktlinjerna bör bli tydligare, att man borde få mer information om vad som gäller och 
att alla rum bör ha flyktdörrar. Även Love tycker att riktlinjerna på arbetsplatsen bör 
förtydligas men också att mer information bör ges om vilken stöd och hjälpa personal kan 
få efter att ha blivit utsatt för något hemskt. Kim uttrycker att man bör ha mer 
återkommande samtal om ämnet hot och våld och säger vidare ’’det är ju något som borde tas 
upp liksom så alla har det klart för sig hur man ska hantera det och så, så man inte hamnar i en sån 
sits’’. Justin håller med om att man bör ha tydligare rutiner och att dessa gås igenom 
kontinuerligt och säger:  
 

Jag kan helt ärligt inte säga att jag har koll på rutinerna och 
bara det säger väl att det inte finns några tydliga rutiner på 
arbetsplatsen. […] Bara för att det inte händer så mycket 
hemska grejer hos oss så är det ju ingenting som säger att 
det aldrig kommer hända. Det är ju superviktigt att ha det 
tydligt för alla för den dagen något hemskt skulle hända så 
måste man ju veta hur man ska agera.  
 

Med detta kan vi göra en koppling till punkten ’’nuet’’ i symbolisk interaktionism med 
tanke på att de personer som inte upplevt hot eller våld i sitt tidigare liv är rädda för att bli 
utsatta för detta (Trost & Levin 2018). Eli håller med om att riktlinjer bör förtydligas och 
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att kurser och utbildningar borde införas om hur man hanterar hot och våld. Vidare 
uttrycker Eli: 
 

Jag tycker vi ska ha mindre ärenden per anställd. Då kan 
man liksom fokusera mer på varje enskild klient. […] Just 
nu är det så jävla hög arbetsbelastning, vi jobbar över jätte 
ofta och vi har många ärenden per person än vad som är 
effektivt. 
   

Detta menar även Sjögren (2018) som lyfter vikten av att skaffa sig tid för att bygga upp 
en bra relation till sin klient eftersom mycket tid i arbetet går idag åt dokumentation och 
administration.  
 
Alla intervjupersoner upplever att det brast en del i rutinerna kring hur personal ska agera 
i hot- och våldsamma situationer men en del intervjupersoner uppmärksammar det mer 
än andra. Majoriteten upplever brist på riktlinjer och rutiner. Därför blev det också något 
som diskuterades mycket. Padyab och Ghazinor (2014) menar att socialarbetare bör få mer 
relevant utbildning i att kunna hantera hotfulla situationer vilket kan kopplas till våra 
intervjupersoner då en del av dem bland annat tycker att utbildning och kurser behövs. 
Justin säger att hen fick en tankeställare och skulle på nästa APT möte lyfta att hen kräver 
tydligare riktlinjer på deras arbetsplats. Detta kan ses utifrån Foucaults 
normaliseringsprocess genom att Justin kräver riktlinjer vilket blir ett sätt att inordna 
socialsekreterarna till vad som framstår som normalt, det vill säga att arbetsplatser bland 
annat ska ha tydliga riktlinjer (Nilsson 2008).  
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6. Diskussion  
Nedan förs en kort sammanfattning av resultatet som följs av en diskussion kring detta. 
Vidare förs en diskussion om metoden samt vilken påverkan det kan ha haft i resultatet. 
Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att analysera upplevelser av hot och våld från klienter för att få ökad 
kunskap om socialsekreterarnas känsla av (o)trygghet på arbetsplatsen. Utifrån vår 
frågeställning om erfarenheter av hot och våld i det dagliga arbetet, har det framkommit 
att fysiskt våld inte är vanligt förekommande. Däremot är hot vanligare på arbetsplatserna 
även fast det inte tillhör vardagen. En del intervjupersoner upplevde att de aldrig blivit 
utsatta för hot eller utmärkande situationer, däremot har många av intervjupersonerna 
blivit hotade ett flertal gånger. Macdonald och Sirotchi (2005) lyfter att det verbala hotet 
är det som är mest förekommande. Detta bekräftar våra intervjupersoner när de berättar 
vad de har blivit utsatta för. När det handlar om hur socialsekreterarna upplever de 
förebyggande insatserna som finns på arbetsplatsen för att motverka hot och våld, 
framkom det att det finns väldigt oklara rutiner på arbetsplatserna men även en dålig 
kunskap om rutiner och policys som finns på området hot och våld. En del upplevde att 
det var tydligare på deras arbetsplats däremot uppfattade vi att majoriteten upplevde att 
det brast en del kring detta. Samtliga intervjupersoner kände en trygghet på arbetsplatsen 
och majoriteten menade att det var tack vare kollegorna. Intervjupersonerna var alla 
överens om att det var sina kollegor man vände sig till efter jobbiga händelser och 
situationer, sina kollegor man bad följa med vid hembesök eller på möten och sina kollegor 
som alltid kunde lita på. Dessa faktorer utgör grunden till varför socialsekreterarna kände 
sig trygga på arbetsplatsen.  
 
En förutfattad mening vi hade innan vi genomförde studien, var att socialtjänsten är en 
arbetsplats där det ofta förekommer hot eller våld. Ytterligare en tanke vi hade var att man 
på arbetsplatser liknande socialtjänsten har tydliga och bra rutiner och riktlinjer för arbetet. 
Däremot framkom det andra saker i intervjuerna vilket ändrade vår bild av socialtjänsten 
som arbetsplats. Socialsekreterarna var inte utsatta för hot och våld i den utsträckning vi 
trodde, däremot framkom det att rutinerna och riktlinjerna som finns på arbetsplatsen för 
att motverka just hot och våld var väldigt oklara.  
 
En annan viktig del är hur det arbetas för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Våra 
intervjupersoner lyfte hur viktigt det är att i mötet med klienten kunna visa förståelse. Att 
behålla lugnet, förklara varför ett visst beslut blivit som det har blivit eller att förklara vilka 
skyldigheter socialsekreterarna har som myndighetspersoner. Detta var vad majoriteten av 
intervjupersonerna uttryckte att de gjorde just för att förhindra att en utsatt situation ska 
uppkomma. Sjögren (2018) lyfter detta som en viktig del för att hindra att en allvarlig 
situation uppstår. När en utsatt situation väl uppkommer är det viktigt att ha tydliga rutiner 
och riktlinjer om hur dessa ska hanteras. Det upplevde majoriteten av våra 
intervjupersoner att de inte hade på sina arbetsplatser. 
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I tidigare forskning lyfts det bland annat att socialarbetare inom barnskyddsenheten är mer 
utsatta för hot och våld än vad socialsekreterare på andra enheter är (Shin 2011). Av 
intervjuerna har det framkommit att socialsekreterare på barn och unga vuxna i den 
kommun i mellersta Sverige som vi utfört studien i, inte är utsatta för hot eller våld i så 
hög utsträckning. Två av våra intervjupersoner har även jobbat på en annan enhet tidigare, 
försörjningsenheten. Båda två menar att det förekom mer hot och våld där än vad det gjort 
på barn och unga vuxna. En tanke som uppkom hos oss då var ifall intervjupersonerna 
normaliserar hotet och våldet på deras nuvarande arbetsplats, barn och unga vuxna. Detta 
med tanke på att vi återkommande gånger i intervjuerna fick höra att ’’lite får man tåla’’ 
eller att ’’jag kan till viss del förstå dem’’. Man kanske har lätt att normalisera det man lever 
i nu och en tendens att prata illa om det man varit med om förut. 
 
Genom denna kvalitativa studie har vi försökt bidra med ny kunskap inom 
forskningsområdet genom att lyfta socialsekreterares åsikter, uppfattningar och känslor. 
Socialsekreterares roll är oerhört viktig för det sociala arbetets praktik då de dagligen är i 
kontakt med samhällets mest utsatta personer. För att socialsekreterare ska kunna utföra 
sitt jobb på bästa sätt med god kvalitet är det viktigt att socialtjänsten är en bra och trivsam 
arbetsplats. Personalen måste känna sig trygga för att vilja stanna kvar på sin arbetsplats 
och på så sätt kunna fortsätta med det viktiga arbete de utför i samhället. Media lyfter både 
socialsekreterare som bedömer och handlar på fel sätt men även personal som vill sluta 
och mår dåligt på sina arbetsplatser på grund av hot och våld från klienter. Därav är det 
viktigt att arbeta med socialsekreterarnas arbetsmiljö. Vi hoppas på att kunna bidra till att 
socialsekreterares arbetsförhållanden och trygghet kan bli bättre genom att lyfta upp vikten 
av att ha utbildningar, policys och stöd från ledning på arbetsplatserna. Genom att 
uppmärksamma förekomsten av hot och våld kan man lättare arbeta för att förebygga dem. 
 

6.2 Metoddiskussion  

Vi valde en kvalitativ utgångspunkt med tanke på att vi ville få en bredare bild av 
erfarenheter och upplevelser än vad vi hade kunnat få med en kvantitativ utgångspunkt. 
Vi anser att den kvalitativa metoden var den enda passande i denna studie. En fördel med 
kvantitativa metoder är att man kan vända sig till ett stort antal individer för att exempelvis 
få svar på sina enkäter. Däremot får man inte den djupa förståelsen på samma sätt som 
genom intervjuer menar Bryman (2011). Vi har använt oss av en hermeneutisk 
utgångspunkt trots att Thurén (2007) lyfter det som en osäker källa. Den tolkning vi gör, 
är inte säker på att någon annan skulle gjort. Däremot anser vi att denna utgångspunkt har 
varit lämplig i vår studie med tanke på att vi velat sätta oss in i, och förstå andra människor 
(Thurén 2007). Teorierna vi använde oss av har varit passande i studien, främst för att de 
kompletterar varandra då Foucaults maktteori har hjälpt oss att tolka den makt och 
motmakt som utövas mellan socialsekreterare och klient men även mellan ledning och 
socialsekreterare. Symbolisk interaktionism har istället hjälpt oss att tolka och förstå 
situationer och personers agerande. Vi övervägde att använda oss av fler teorier vi läst om, 
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exempelvis copingteorin. Däremot ansåg att dessa två var tillräckliga då de kompletterade 
varandra på ett bra sätt och att de verkligen kunde användas i vårt material.  
 
Vi vill påpeka att en del av våra intervjuer inte blev så utförliga. Vi misstänker att detta 
hade och göra med att en del intervjupersoner varken hade blivit utsatta för våld eller vad 
de upplever som hot på deras arbetsplats. Då talades det i stort sett om säkerheten på 
arbetsplatsen istället och det gjorde att dessa intervjuer inte blev lika utförliga som andra. 
Det kan också vara anledningen till att en del intervjupersoner förekommer oftare än vad 
andra gör i resultatdelen. En stor del av den tidigare forskningen säger att utsattheten 
gällande hot och våld skiljer sig beroende på kön och att män blir mer utsatta än kvinnor 
(Ringstad 2005; Enosh & Tzafrir 2015). Vi såg dock inga större skillnader mellan män och 
kvinnor när det kommer till utsatthet av hot och våld, inte heller angående säkerheten på 
arbetsplatsen. Eftersom kön inte blev relevant för denna studie valde vi att ge 
intervjupersonerna könsneutrala namn. Vår studie går i linje med Alinks et al. (2013) studie 
som lyfter att kön inte har någon påverkan i utsatthet. En annan faktor som vi har funderat 
på ifall det kan ha påverkat resultatet i vår studie är åldern. Samtliga av våra 
intervjupersoner är under 30 år. Det innebär att ingen av dem har lång erfarenhet inom 
yrket vilket kan ha påverkat resultatet i vår studie eftersom de kanske inte hunnit uppleva 
hot och våld under deras tid på barn och unga vuxna. Alink et al. (2013) menar däremot 
att åldern är en påverkande faktor eftersom unga är mer benägna att rapportera händelser 
än vad äldre är.  
 
Eriksson-Zetterquist (2015) lyfter att många gärna ställer upp på intervjuer vilket innebär 
att det blir relativt lätt att genomföra dem. Vi håller dock inte med om detta, vi hade lite 
svårt att få tag i intervjupersoner och därför fick vi använda oss av ett snöbollsurval. Man 
kan ställa sig frågan om vår typ av urval kan ha gjort att vi hänvisades till just relativt unga 
personer och att urvalet kan ha påverkat utgången i studien. Men samtidigt har vi en 
förståelse för att socialsekreterarna har tätare kontakt med personer i sin egen ålder och 
att vi därför hänvisades till personer i ungefär samma ålder. Till en början fick vi tag i sex 
socialsekreterare som vi intervjuade. Med tanke på att alla intervjuer inte blev så utförliga 
så försökte vi få tag i fler intervjupersoner och då hänvisades vi till en person som tidigare 
har jobbat inom barn och unga vuxna. Vi bestämde att genomföra en intervju med denna 
person också vilket tillförde mer material som var nyttigt för oss. Vi kan dock inte vara 
säkra på om denna personen talade sämre om arbetet på barn och unga vuxna som var 
dennes förra arbetsplats, än vad personen hade gjort ifall hen jobbade kvar där. Vi vill dock 
påpeka att personen fortfarande jobbar med barn och unga vuxna, däremot inte som 
socialsekreterare med utredningar inom SoL och LVU. Det var anledningen till att vi 
bedömde att denna intervju kan tillföra nytta för oss. Ibland ställde vi oss frågan ifall våra 
intervjupersoner talar ärligt och öppet om deras erfarenheter med tanke på att vårt ämne 
kan vara lite känsligt att prata om. Utifrån våra citat i resultatdelen kan man ibland utläsa 
uttryck som ”vettefan”, ”as konstigt” och liknande. Vi är medvetna om att ett sådant språk 
kan ge en oseriös bild av intervjupersonerna vilket även kan ifrågasätta deras trovärdighet. 
Däremot upplevde vi intervjupersonerna som avslappnade och att de berättade ärligt om 
deras erfarenheter och upplevelser. Ibland fick vi en känsla av att intervjupersonerna 
skämdes över det de har varit med om och därför uttryckte sig på detta sätt för att på något 
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vis försöka skoja bort det eller att de försökte få det att låta som att det de utsätts för, inte 
var en så allvarligt. Vi valde att inte skriva om citaten eller ta bort dessa uttryck eftersom 
vi vill framföra deras åsikter så som intervjupersonerna uttryckte dem.     
 
Vi har tolkat våra intervjuer på ett sätt som vi anser varit neutralt tolkat. Efter diskussion 
med varandra har det ibland känts som att vi tolkat vissa delar av intervjuerna på ett lite 
negativt sätt. En anledning till detta kan vara fördomar som vi haft om socialtjänsten som 
arbetsplats, att det är speciellt utsatt när det kommer till hot och våld. Det gjorde oss ännu 
mer kritiska till hur vi fortsatte tolka vårt material framöver.  
 
Vi vill vara tydliga med att påpeka att det som framkommit i intervjuerna är ur 
socialsekreterares perspektiv. Det är deras upplevelser och erfarenheter som vi har 
undersökt. Klienterna, som är en del av det vi har undersökt, har inte kommit till tals vilket 
man kan ifrågasätta. Vi hade däremot inte haft tid eller möjlighet att undersöka detta även 
ur klienternas perspektiv eftersom det skulle bli en allt för omfattande studie. 
 
Vi är medvetna om att det inte går att generalisera en studie utifrån sju intervjuer. Det har 
dock inte varit tanken med denna studie, utan tanken har varit att belysa hur det ser ut 
eftersom man efter det kan börja arbeta förebyggande för att förbättra socialsekreterares 
utsatta situation. Vår studie har en låg extern validitet som Bryman (2011) kallar det. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att det finns relativt lite forskning kring 
ämnet hot och våld gentemot socialsekreterare i Sverige. Den forskning som idag finns på 
ämnet är mestadels kvantitativ. Det tyder på att det krävs mer kvalitativ forskning kring 
detta utifrån de svenska förhållandena som idag råder. Genom att fortsätta forska kring de 
rutiner som finns på socialtjänsten, kan man undersöka hur det kan komma sig att rutiner 
och riktlinjer är så oklara inom en myndighet som socialtjänsten. På så sätt kan man bidra 
till att hjälpa myndigheten att förbättra säkerheten för de anställda på arbetsplatsen och då 
öka socialsekreterarnas känsla av trygghet på jobbet. Vidare skulle man även kunna 
intervjua klienter för att få deras perspektiv på vilka orsaker som finns till varför hot och 
våld uppstår gentemot socialsekreterare. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning skulle 
kunna vara att undersöka hur hotet och våldet gentemot socialsekreterare har sett ut över 
tid, för att få en klar bild av om hotet och våldet ökat med tiden eller om det minskat.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

MISSIVBREV 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser ’’Organisering och ledning av arbete och välfärd, med 
inriktning socialt arbete’’ på Högskolan i Halmstad. Vi är nu inne på vår sjätte termin och 
ska göra ett examensarbete.   
 
Syftet är att undersöka upplevelser av hot och våld från klienter gentemot socialsekreterare 
som arbetar med utredningar inom barn och unga vuxna. Detta för att få ökad kunskap 
om socialsekreterarnas känsla av (o)trygghet på arbetsplatsen.  
 
Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom barn och unga vuxna på socialtjänsten och 
skulle vara tacksamma om Du väljer att medverka i vår studie. Vi kommer att genomföra 
en intervju som beräknas ta cirka 45 minuter och som kommer genomföras på en plats 
och tid som Du bestämmer. Med hjälp av intervjuerna hoppas vi kunna besvara våra 
frågeställningar och uppnå vårt syfte med studien! 
 
Om Du samtycker kommer intervjun att spelas in och skrivas ut i text. Materialet kommer 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig ska kunna ta del av materialet. 
Redovisningen kommer ske på så sätt att ingen individ kommer kunna identifieras. Din 
medverkan är frivillig och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan utan någon 
motivering till varför. Materialet kommer enbart att användas i utbildningssyfte och 
kommer därför att förstöras så fort studien är godkänd. Du kommer även få möjlighet att 
ta del av studiens resultat om så önskas. 
 
Vi frågar härmed om Du vill delta i vår studie?  
 
Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss. 
Thea Strömgren 
Thelun16@student.hh.se  
 
Shahe Demaj 
Shadem16@student.hh.se 
 
Med vänliga hälsningar Shahe Demaj och Thea Strömgren. 
 
Handledare 
Sara Helmersson 
sara.helmersson@hh.se
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Bilaga 2:Intervjuguide 

 
 
Intervjuguide.  

 
Allmänt  
• Vad heter du?   
• Vad har du för position på arbetsplatsen?  
• Vilka är dina arbetsuppgifter?   
• Vad har du för utbildning?  
• Hur länge har du varit yrkesverksam inom barn och unga vuxna? 
• Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? 

 
Erfarenheter/upplevelser av hot och våld 
• Vilka erfarenheter har du av hot och våld på din nuvarande arbetsplats/ i arbetet? 
• Hur definierar du hot? 
• Hur definierar du våld?  
• Kan du berätta om den allvarligaste hot- eller våldsamma situationen du varit med om på 

jobbet? 
• Vad är det senaste du varit med om? 
• Kan du beskriva en situation som du anser varit mindre allvarlig? 
• Hur brukar du agera eller hur har du agerat i hotfulla eller våldsamma situationer? 
• Har du och isåfall på något sätt blivit hotfullt kontaktad av klienter utanför arbetsplatsen 

eller på nätet? 
• Hur tror du att hot och våld påverkar ditt arbete?  
• Hur reflekterar ni över hotfulla och våldsamma situationerna mellan kollegor på 

arbetsplatsen? 
• Vilken typ av stöd finns det på arbetsplatsen efter personal blivit utsatt för en hotfull eller 

våldsam situation? 
 

Trygghet. 
• Känner du dig trygg på jobbet? Om inte, vad gör att du känner dig otrygg? 
• Vilka strategier använder du för att skapa en trygg arbetsmiljö? 
• Hur upplever du säkerheten på arbetsplatsen?  
• Vilka typer av säkerhetsutrustningar har ni på arbetsplatsen? 
• Vilka rutiner har ni kring hur man agerar i hotfulla eller våldsamma situationer på 

arbetsplatsen? 
• Upplever du att rutinerna fungerar i verkligheten?  
• Finns det något du tycker borde ändras? 

 
Avslutning: 
• Har du något du själv vill säga eller tillägga? 
• Tack för din medverkan! 
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