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Abstract 

The aim of this study is to investigate how social services handles and experiences threats in the 

workplace with focus on prevention and how follow up work is conducted. Data collection involved 

six qualitative interviews with four social workers and two unit managers. The results indicate that 

social workers normalizes threats at the workplace and that the leadership is crucial for both 

prevention and follow up. Routines at work are important but social workers are rarely informed or 

updated about these routines. Social workers experience that follow up is not a priority by their unit 

managers and after a threat social workers have a lack of time to take care of themselves. Unit 

managers experience the importance of routines for prevention of threats in the workplace. As unit 

managers they have the biggest responsibility when threats occur in the workplace and follow up 

should include an individual plan for every social worker. Both social workers and unit managers 

agrees that the experience is enough when determining if a threat is real or not.  
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1. Inledning 
Ordet gräsrotsbyråkrat introducerades år 1969 och är en översättning av Michael Lipskys 

begrepp street - level bureaucracy (Johansson, 2007). Med begreppet menas att 

gräsrotsbyråkrater är de människor som är offentligt anställda tjänstemän, som har en daglig 

kontakt med medborgare i samhället samt har en stor handlingsfrihet i sitt vardagliga arbete 

(Johansson, 2007; Lipsky, 2010). Socialtjänsten i Sverige är som Lipsky beskriver det, en 

kommunalt styrd myndighet som arbetar med grupper i samhället som har ett behov av stöd, 

exempelvis äldre eller barn och ungdomar. Lipsky hävdar att gräsrotsbyråkratens arbete är 

långt ifrån idealbilden kring ett opersonligt förhållningssätt som byråkratin har. Det finns en 

konflikt som gräsrotsbyråkraten ställs inför som är inbyggd i arbetsrollen; att både vara 

medmänniska och organisationsrepresentant. Det ingår i gräsrotsbyråkratens arbete att göra 

individuella tillämpningar av de riktlinjer och rutiner som finns på arbetsplatsen (Johansson, 

2007). Socialtjänsten har flera arbetsuppgifter bland annat myndighetsutövning, öppenvård 

samt uppsökande verksamhet och ska hjälpa landets medborgare vilket regleras i 

Socialtjänstlagen (2001:453). De flesta kontakter med socialtjänsten kan tänkas ske på 

frivillig basis, med andra ord att medborgare kontaktar socialtjänsten för stöd. Vissa 

relationer med socialtjänsten sker dock ofrivilligt från medborgarens sida via 

tvångslagstiftning, exempelvis Lagen om vård av unga (1990:52) eller Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (1988:870).  

 

Mycket tyder på att människovårdande yrken, såsom socialtjänsten, är en extra utsatt 

yrkesgrupp i och med att man handskas med människor i kris samt arbetar med områden som 

är kopplat till social kontroll. Detta kan innebära att socialsekreterare ofta befinner sig i 

situationer där människor är upprörda och arga (Bauer & Kristiansson, 2012; Sousa, Silva, 

Veloso, Tzafrir & Enosh, 2014). Det senaste året har oroade röster talat om läget inom 

socialtjänsten, exempelvis Arbetsmiljöverket, som i april 2015 startade en treårig inspektion 

för att granska arbetsmiljön för socialsekreterare runt om i landet. Ett av syftena med 

inspektionen var att minska riskerna för hot, våld och kränkningar för socialsekreterare på sin 

arbetsplats. Efter inspektionen kan Arbetsmiljöverket tidigt presentera siffror på att mer än 

var tredje person inom yrket upplever sig ha blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Tidningen Socionomen publicerade en artikel i början av år 2016 

som kommenterar Arbetsmiljöverkets granskning. Artikeln informerar om att 
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Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner i södra och östra Sverige men att inspektionen 

ska utökas till hela landet. I artikeln uttalar sig Arbetsmiljöverkets sektionschef gällande 

inspektionerna som gjorts och konstaterar att brister finns inom riskbedömningar och 

säkerhet men även uppföljande arbete. Arbetsmiljöverket riktar stark kritik mot flertalet 

kommuner som har inspekterats gällande bland annat lokaler, arbetssituation, larm och 

ensamarbete (Rosell, 2016).   

 

I Sverige har man de senaste två åren kunnat se hur incidenter runt om i landet 

uppmärksammats av media. Ett exempel på detta är stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-

Vantör som blev utsatt för attacker i fyra olika socialsekreterares hem där de bland annat fick 

brinnande objekt inkastade samt nerklottrade husfasader. Strax efter händelserna uppgav en 

chef att socialsekreterarna inte har mått bra men att de är tillbaka på arbetet (Claesson, 2015, 

16 september). Ett annat exempel är i Nacka kommun där en person är misstänkt för att ha 

hotat en socialsekreterare med kniv (Gustafsson, 2016, 25 augusti). Båda händelserna visar 

på en bredd gällande begreppet hot och hur det kan yttra sig. Händelsen i Nacka visar på ett 

fysiskt hot när personen gör ett muntligt uttalande till socialsekreteraren att han ska sticka 

henne med en kniv. Exemplet från Enskede-Årsta-Vantör visar på en annan form av hot där 

människor kastar brinnande objekt in i socialsekreterares hem samt klottrar ner deras 

husfasader. Händelserna visar på att situationer där hot förekommer kan upplevas och 

framställas som obehagliga oavsett hur hotet yttrar sig. Det finns ännu en dimension av hot 

som inte nämns i händelserna ovan, nämligen hur hot kan påverka socialsekreteraren som 

privatperson och dennes familj när arbetsdagen är slut. Den händelse som följer cirkulerade i 

media och fick mycket uppmärksamhet av allmänheten. I maj 2015 blev en socialsekreterare i 

Botkyrka kommun hotad via telefon och utsatt för fysiska personangrepp på socialkontoret. 

Även en rad anlagda bränder, som brinnande bildäck, sker utanför socialkontoret och lappar 

sätts upp på fasaden att socialtjänsten tjuvar barn från deras familjer vilket även sägs i en film 

på YouTube. Några dagar efter filmen publicerats samlas en grupp utanför entrén till 

kommunhuset och ropar ut i en ljudanläggning att alla som utnyttjar sin makt ska ställas inför 

domstol. Socialsekreteraren får sin bil uppbränd utanför hemmet vilket leder till att 

socialsekreteraren med sina barn får bo på hotell och så småningom i skyddslägenhet. Idag 

lever familjen med skyddad identitet. Socialsekreterarens kollega blev också hotad via 

telefon, fick meddelanden inristat utanför sin bostad samt blev uthängd på en Facebook-sida 

som driver negativ agenda gentemot enskilda socialsekreterare (Wierup, 2016, 20 februari).  
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Ovanstående exempel i kombination med Arbetsmiljöverkets rapport indikerar på att det 

finns en problematik kring hot gentemot dagens socialtjänst. De nämnda händelserna är bara 

några av många situationer där socialsekreterare har blivit utsatta för hot på sin arbetsplats. 

Det är inte alltid som hot mot socialtjänsten anmäls vilket bland annat beror på att en 

tjänsteman ska tåla mer trots att förövaren har som syfte att skada en. Därför råder en 

uppfattning inom socialtjänsten gällande att man inte vinner på att anmäla händelser där det 

förekommit hot eftersom man erfarit att rättsväsendet bedömer detta mildare än hot mot en 

privatperson (Arbetsmiljöverket, 2014). Socialtjänsten upplevs inte heller ha ett tillåtande 

klimat för att anmäla hot (Sarkisian & Portwood, 2004).  

 

Uppsatsen kommer att avhandla hur barn - och ungdomsenheter inom socialtjänsten arbetar 

med hot sett till förebyggande och uppföljande arbete samt hur hot definieras, då dessa 

enheter enligt forskning är mycket utsatta arbetsplatser inom socialtjänsten (Littlechild, 2005; 

Winstanley & Hales, 2014). Det fanns en förkunskap och en uppfattning hos författarna om 

att hot förekommer gentemot socialtjänsten men inte i vilken omfattning. Hot som 

socialsekreterare utsätts för kommer vara studiens fokus utifrån ett socialsekreterarperspektiv 

och ett chefsperspektiv, vilket betyder att ett klientperspektiv inte kommer att belysas. 

Studien är viktig för forskningsfältet för att undersöka hur arbetsplatser med dess chefer och 

socialsekreterare definierar och arbetar med hot som kan uppkomma i arbetet. Det går att 

utläsa att forskning saknas kring hur det förebyggande och uppföljande arbetet ser ut och 

fungerar med anledning av att forskning i hög utsträckning enbart tar upp orsaker och 

omfattning av problemet. Socialsekreterarperspektivet som studien har bidrar med att 

organisationer inom socialt arbete blir mer uppmärksammade om problematiken och hur man 

i större utsträckning kan arbeta förebyggande och uppföljande. Socialtjänsten kan därmed 

förbättra anställdas säkerhet och mående på arbetsplatsen.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare och chefer på socialtjänstens barn - 

och ungdomsenheter arbetar förebyggande och uppföljande samt resonerar kring hot mot 

socialtjänsten. 

 

1. Hur upplever socialsekreterare och chefer på socialtjänsten hot och dess påverkan? 
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2. Hur arbetar socialsekreterare respektive chefer på socialtjänsten förebyggande kring 

hot?  

 

3. Hur arbetar socialtjänstens chefer uppföljande när hot förekommit och hur upplever 

socialsekreterare att hot följs upp?  

3. Begreppsförklaring 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling - en föreskrift kring hot och våld på 

arbetsplatsen som upplyser om medarbetares rättigheter och skyldigheter.  

 

Barn och ungdomsenhet - den del av socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning 

gällande barn och familjer. Enheterna utreder och erbjuder stöd till barn och deras familjer. 

 

Fysiska hot - ett muntligt hot om att åsamka en person fysisk skada. 

 

Försörjningsstöd - den enhet av socialtjänsten som arbetar med att hjälpa människor med 

deras försörjning.  

 

Hot - med hot menas i denna studie att det är socialsekreterarens upplevelse av den specifika 

händelsen som avgör huruvida det är ett hot eller inte samt att det har en koppling till arbetet.  

 

Hot på arbetsplatsen - med hot på arbetsplatsen menas i denna studie de hot som förekommer 

på arbetsplatsen under arbetstid men även utanför arbetstid. Med andra ord menas alla hot 

som kan kopplas till arbetet som socialsekreterare oavsett var och när det sker.  

 

Klient - de människor som är i kontakt med socialtjänsten. I denna studie är det framför allt 

föräldrar och anhöriga till de barn som är aktuella hos socialtjänsten som är i fokus.  

 

Omhändertagande av barn - när socialtjänsten flyttar ett barn från hemmet på grund av 

omständigheter i familjen eller omständigheter med barnet själv.  

 

Samarbetsallians - när en god relation finns mellan klient och socialsekreterare. 
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Socialsekreterare - myndighetsperson som arbetar inom socialtjänsten. I denna studie menas 

specifikt den myndighetsperson som arbetar på enheter för barn och ungdomar. 

  

Subtila hot - ett uttalande eller en handling som kan tolkas på flera olika sätt men som 

uppfattas som ett hot av mottagaren. 

 

Uppsökande verksamhet - en del av socialtjänstens arbete med inriktning på förebyggande 

arbete till exempel fältsekreterare som är ute med ungdomar på kvällstid. 

 

Öppenvård - råd, stöd och hjälp som en kan få genom beslut från socialtjänstens 

myndighetssida exempelvis familjebehandling.  

4. Avgränsningar 
Hot och våld är två begrepp som ofta klumpas ihop både i studier och i böcker trots att de 

olika begreppen var för sig har många och vida innebörder. Studien kommer att avgränsas till 

att behandla endast begreppet hot. Studien kommer att behandla incidenter samt samla empiri 

från Stockholmsområdet med anledning av att studien skrevs i Stockholm och att det är 

enklast att välja respondenter från samma stad. Dessutom har studien avgränsat sig till 

respondenter som antingen arbetar eller har arbetat på barn - och ungdomsenheter inom 

socialtjänsten då dessa enheter är en utsatt arbetsgrupp inom socialtjänsten sett till hot 

(Littlechild, 2005; Winstanley & Hales, 2014).  

 

Det kommer endast att vara ett socialsekreterarperspektiv och ett chefsperspektiv på 

materialet då fokus i studien är professionen som yrkesgrupp. Ett visst klientperspektiv 

uppkommer via respondenterna men är ingenting som lyfts nämnvärt i studien.  

 

Ytterligare en avgränsning för studien är att den inte kommer belysa skillnader mellan man 

och kvinna. En medvetenhet finns gällande att män och kvinnor kan uppleva problematiken 

olika men den aspekten belyses inte i denna studie.   
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5. Forskningsöversikt 

5.1. Sökprocess 
Databaser som använts för att hitta forskning är EBSCO Discovery Science, Social Services 

Abstract, Google Scholar samt DIVA. Sökord som använts är threats social work, harassment 

social work, aggression social work, threats, social work, violence at workplace, 

Scandinavian study, hot och våld, socialtjänsten, hot och våld i socialt arbete samt hot mot 

socialsekreterare.   

 

En granskning av vilka databaser som fanns på Stockholms Universitetsbibliotek gjordes 

samt en bedömning kring vilka som passade området. Efter att ha fått fram artiklar 

granskades deras litteraturförteckning för att hitta fler relevanta hänvisningar av värde för 

studien. Utöver artiklar har det använts litteratur för ämnet som började med en 

internetsökning med sökorden “böcker om hot och våld”. Beskrivning av böckerna lästes om 

på den hemsida som boken kunde beställas från för att bedöma om boken skulle passa 

uppsatsämnet. Nästa steg blev att granska bokens författare och det gjordes genom att 

internetsöka på författarens namn för att få fram information om yrkestitel, kunskap, tidigare 

arbeten och profession. Ett antal böcker beställdes sedan och har använts i studien.  

5.2. Begreppet hot 
Hot kan definieras på flera olika sätt vilket forskning tydligt visar på. Heiskanen (2007) och 

Littlechild (2005) refererar till Europeiska kommissionen med definitionen av att våld på 

arbetet innefattar människor som blir misshandlade, hotade eller nedvärderade gällande deras 

arbete. En skrift av Arbets - och miljömedicin i Stockholms läns landsting definierar hot som 

muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse (Akademikerförbundet SSR, 2011). 

Littlechild (2005) påtalar vikten av att ha en klar definition av vad hot och våld är. 

Akademikerförbundet SSR (2011) skriver även att det inte finns en enhetlig definition av hot 

vilket även Wikman (2012b) bekräftar. Sousa et al. (2014) belyser att hot är den form av våld 

som är mest förekommande men som tas minst på allvar av omgivningen trots att Littlechild 

(2005) menar på att det verbala hotet är åtminstone lika skakande som det fysiska våldet. 

Stafblom (2012) skriver i sin bok om olika typer av hot exempelvis telefonsamtal och skrivna 

hot såsom sms eller mail. Även förtäckta hot och attacker mot arbetsplatser kan förekomma 

exempelvis skadegörelse, bombhot eller bränder. 
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I litteratur som fokuserar på hur en arbetsplats kan arbeta med hot och våld beskrivs hot som 

att den egna upplevelsen och tolkningen är avgörande samt att den utsattes tolkning är den 

riktiga då människor kan uppleva samma hot på olika sätt. En persons reaktion av en hotfull 

situation är individuell, alla människor reagerar inte lika, och det är avhängigt på en mängd 

olika faktorer exempelvis hur socialsekreteraren mår för dagen (Bauer & Kristiansson, 2012; 

Larsson & Lindgren, 2012; Stafblom, 2012; Tilly, 2014).   

5.3. Förekomst 
En engelsk studie visar på att av totalt 87 anställda inom den sociala barnavården hade 70 

stycken av dessa blivit hotade eller trakasserade föregående år. 50 stycken av de 70 utsatta 

hade upplevt sig hotade tio eller fler gånger det senaste året (Winstanley & Hales, 2014). 

Arbetsmiljöverket fick fram i sin rapport från år 2014 att arbetstagare som arbetar med 

myndighetsutövning blir mer och mer utsatta för hot, våld och hot om våld i sitt vardagliga 

arbete (Arbetsmiljöverket, 2014). Den främsta utsatta arbetsgruppen är barnenheter och 

ungdomsenheter (Littlechild, 2005; Winstanley & Hales, 2014). Arbetsmiljöverket har fått 

information de senaste åren att hot och våld på arbetsplatsen är en växande problematik där 

mörkertalen fortfarande är stora vilket även en artikel i tidningen Socionomen bekräftar 

(Akademikerförbundet SSR, 2011; Arbetsmiljöverket, 2014; Rosell, 2016; Wikman, 2012a). 

Projektet som Arbetsmiljöverket genomförde år 2014 hade som syfte att få arbetstagare och 

arbetsgivare att se den växande problematiken och ta detta på större allvar. Projektet ville se 

till verksamheternas rutiner och arbetsgivarens ansvar (Arbetsmiljöverket, 2014). De los 

Reyes, González och Thörnquist (2015) skriver att internationella och nationella studier visar 

på ett behov av att titta på förändringar i arbetsmiljön när man granskar hot och våld och dess 

förekomst. I AFA Försäkringars rapport för åren 2005 - 2009 redogörs det för att verbala 

hotelser utgör 30 procent av allt hot och våld gentemot socialsekreterare (AFA Försäkringar, 

u.å.). Kritik riktas av Wikman (2012a) mot att det finns få åtgärder med empiriskt stöd för att 

motverka hot på arbetsplatsen.  

5.4. Varför förekommer hot? 

5.4.1. Hos klienten 
Enligt Bauer och Kristiansson (2012) ökar vissa situationer risken för att hot ska förekomma 

och biologiskt kan det finnas tre triggande situationer som sätter igång överlevnadsinstinkten 

för att kunna se efter sig själv eller sina nära. Hot mot avkomma innebär att en människa 
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känner att familj eller barn är hotade, till exempel i en barnavårdsutredning. Den andra är hot 

mot eller intrång i revir och syftar till att människan kan bli hotfull för att försvara sin egen 

privata sfär, till exempel vid hembesök av en socialsekreterare. Det sista är hot mot status där 

ens position på något sätt hotas till exempel vid frågor gällande ekonomiskt bistånd. Alla 

dessa tre kan utlösa stressreaktioner i vissa fall i form av aggression. Exempel på situationer 

som kan öka risken för att utsättas för hot kan vara i kontakten med människor som är 

påverkade av någon drog, människor med psykisk ohälsa eller människor som mottager 

negativa beslut eller får krav ställda på sig (Bauer & Kristiansson, 2012; Cherrey Reeser & 

Wertkin, 2001; Stafblom, 2012).  

5.4.2. Hos socialsekreteraren 
I studien av Winstanley och Hales (2014) skrivs det att bli utsatt för aggression, ha en hög 

arbetsbelastning och spända förhållanden till sina klienter kan leda till en ökning av 

utbrändhet och emotionell utmattning. Studien har bland annat lagt fokus på utbrändhet i 

förhållande till aggression. Emotionell utmattning var vanligare hos de socialsekreterare som 

svarade att de har blivit utsatta för ett hotfullt beteende från klienter. Processen från 

aggression till emotionell utmattning är ofta inte märkbar för socialsekreteraren då den sker 

under en längre tid och kan även vara provocerande för klienten då de upplever en brist på 

empati. Aggression har visat sig ha psykologiska konsekvenser på socialsekreterare men trots 

detta har det inte utforskats ännu. Det föreslås att vidare forskning bör handla om huruvida 

socialsekreteraren kan bli medveten om signaler och beteenden som triggar aggressivitet hos 

klienter. Medvetenheten kan leda till att socialsekreterare ser om ett ärende kommer för nära 

och processen inleds. Slutsatsen av studien är att utbrändhet gör att socialsekreterare är lättare 

offer för hot och våld. Detta går att förebygga på organisatorisk nivå genom att undvika och 

arbeta med de faktorer som leder till att socialsekreterare blir utbrända. Bauer och 

Kristiansson (2012) belyser även trötthet som en bidragande faktor till ett sämre klientmöte 

där klienten blir provocerad på grund av att socialsekreteraren är ofokuserad. 

 

Tilly (2014) och Bauer och Kristiansson (2012) tar upp i sina böcker att förhållningssätt, 

kommunikation och beteende i hög grad påverkar hur ofta en människa hamnar i konflikter 

samt att man själv kan påverka hur man vill agera, bemöta och förhålla sig till en specifik 

situation eller individ. Vidare säger Bauer och Kristiansson (2012) att känslor har en tendens 

att smitta av sig vilket kan påverka mötet både positivt och negativt. En del av att vara 
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empatisk är att kunna känna in en annan människas känslor, vilket kan vara helt avgörande 

för att kunna läsa av en situation och för att göra relevanta riskbedömningar.  

5.5. Förebyggande arbete 

5.5.1. Lagstiftning 
I första paragrafen i Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML (se bilaga 1) upplyses det om att 

både arbetstagare och arbetsgivare bär på ett eget ansvar att samarbeta och samverka för att 

skapa en god arbetsmiljö. Det står klart och tydligt att dessa parter ska samverka. Andra 

paragrafen i AML (1977:1160) beskriver att arbetsgivaren bär på ett ansvar att förebygga att 

dess anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I andra paragrafen i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1993:2), AFS (se bilaga 2) står det att det är 

arbetsgivaren som ska utreda riskerna och sedan åtgärda dessa. Vidare skrivs det i tredje 

paragrafen i AML (1977:1160) att arbetsgivaren ska informera och utbilda sina anställda om 

arbetsuppgifterna samt vilka risker som kan förekomma i och med arbetet och vad som kan 

göras för att undvika risker i arbetet. Det kan tänkas att det ingår att förmedla att hot kan 

förekomma då hot kan vara en risk som uppkommer i arbetet. Det fysiska arbetet ska enligt 

tredje och sjätte paragrafen i AFS (1993:2) göras på ett sådant sätt att hot i största möjliga 

mån förebyggs och arbetsplatsen ska därför vara försedd med nödvändig utrustning samt 

skapad på ett sådant sätt att risken för hot förebyggs. Gällande uppföljande arbete står det i 

elfte paragrafen i AFS (1993:2) att arbetstagare som utsätts för hot ska få hjälp fort och att det 

ska finnas rutiner för detta. 

5.5.2. Organisation 
Arbetsmiljön präglas av verksamhetens organisering vilket blir en viktig aspekt att titta på när 

man ska undersöka arbetsrelaterat våld där hot ingår. Det är av vikt att klargöra 

arbetsrelaterat våld och dess olika uttrycksformer då det har en tendens att inte 

uppmärksammas eller synliggöras (de los Reyes, González & Thörnquist, 2015). Enligt flera 

källor är grunden för en effektiv och bra verksamhet en god och trygg arbetsmiljö med 

tydliga rutiner och riktlinjer för att förebygga hot (Akademikerförbundet SSR, 2011; 

Heiskanen, 2007: Tilly, 2014). Resultatet i rapporten från Arbetsmiljöverket (2014) visade att 

många men inte alla arbetsgivare har rutiner när det gäller att förebygga hot och våld på 

arbetsplatsen samt uppföljande arbete. Dock är inte rutinerna aktuella eller så välarbetade 

som det skulle behövas. Detta innebär att rutinerna behöver aktualiseras av arbetsgivaren och 
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riskbedömningar behöver förnyas och förtydligas. Även Akademikerförbundet SSR (2011) 

anser att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga eventuella risker på jobbet, såsom hot, 

samt att utbildning, kunskap och delaktighet leder till en trygghet på arbetsplatsen. Har 

arbetstagare fått utbildning i riskbedömningar och om verksamhetens rutiner gällande hot, vet 

arbetstagarna vad de kan och ska göra när hot förekommer.  

 

Med anledning av ovanstående menar Tilly (2014) att nyanställda på en arbetsplats behöver 

en introduktion för att kunna ta del av verksamhetens rutiner gällande hot. Utbildning som 

ges till de anställda leder till en gemensam syn och en jämn kunskapsnivå vilket ökar 

chanserna att fatta rätt beslut när en incident väl inträffar. Dessutom har arbetstagare en 

skyldighet att följa de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen.   

 

Stafblom (2012) beskriver i sin bok att det finns flera konkreta sätt att arbeta kring hot. Han 

tar bland annat upp vikten av riskanalys vilket även Bauer och Kristiansson (2012) tar upp. 

Vidare säger Stafblom (2012) att det är viktigt med utbildningar och rutiner. En riskanalys 

kräver en inventering av vad som har hänt på arbetsplatsen, vad tänkbara scenarion hade 

kunnat vara samt vad som kan hända i framtiden. Även en översikt över liknande 

verksamheter krävs för att få en täckande bild av risken för den specifika arbetsplatsen. När 

riskanalysen är gjord blir det lättare att se de specifika situationer som kan kräva extra 

säkerhet och därmed särskilda säkerhetsrutiner. För att säkerhetsrutiner på en arbetsplats ska 

fungera är det viktigt att de är lätta att få tag på samt lätta att läsa då dessa många gånger är 

för omfattande och därför inte används på arbetsplatsen. Bauer och Kristiansson (2012) 

påtalar att en brist när riskanalyser görs är att den ofta blir schablonmässig och illa anpassad 

efter kontexten där en utgångspunkt verkar finnas gällande att riskerna är konstanta oavsett 

verksamhet. Riskbedömningar är en ständigt föränderlig process och ingenting statiskt som 

kan behandlas en gång och aldrig mer inom en verksamhet. En samlad riskbedömning krävs 

för att kunna förändra det som behövs för att säkerheten ska kunna säkerställas. Efter en 

riskbedömning ska en ny tid ses över samt en utvärdering av den aktuella riskbedömning som 

gjorts. 

 

Bauer och Kristiansson (2012) tar dessutom upp vikten av en inventering av den fysiska 

miljön där det första som måste tas i beaktande är väntrummet och dess utformning. Det kan 

vara frustrerande att sitta och vänta, speciellt om väntan gäller ett problem som snabbt måste 

lösas. Väntrummet kan trigga igång aggression då det kan upplevas som att ingen tar tag i ens 
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problem. Ett stängt eller låst väntrum kan även det uppfattas som provocerande. Därför är det 

viktigt att tänka på hur väntrummet är inrett samt om det finns någonting att uppehålla 

tankarna med när man väntar, såsom tidningar. När ett samtal sedan ska hållas menar Bauer 

och Kristiansson (2012) att det är viktigt att tänka på att rummet som samtalet sker i gärna 

ska ha två utgångar. Positionering i rummet är även viktigt och det är bra om klienten får sitta 

närmast dörren för att klienten inte ska känna sig trängd eller hotad. Detta är även bra då 

klienten lätt kan gå ut om mötet blir för intensivt. Innan möten är det alltid bra att 

socialsekreteraren berättar för någon i arbetsgruppen vad det är för typ av möte man ska ha 

och med vem.   

 

Vidare menar Bauer och Kristiansson (2012) att en chef som finns med i det dagliga arbetet 

och som visar ett aktivt deltagande, bidrar till att medarbetare blir tryggare i olika 

arbetssituationer. Det är viktigt för en chef som leder en arbetsgrupp som har en förhöjd risk 

att utsättas för hot, att synliggöra, problematisera och ta avstånd från hotfullt beteende. I 

situationer som medarbetare inte känner sig trygga, ska chefer ha trygghet och kompetens att 

gå in och stötta praktiskt. Detta leder till en arbetsgrupp som tror på sin kompetens som 

redskap istället för en grupp som använder negativa tillvägagångssätt gentemot klienter som 

kan uppfattas som förolämpande och förminskande. Chefer bör hålla koll på sina medarbetare 

då det i arbetet med människor kan uppstå negativa attityder inom arbetsgruppen. Dessa 

attityder påverkar i sin tur bemötandet gentemot klienterna vilket kan ge upphov till hotfulla 

situationer.  

5.5.3. Individ 
Stafblom (2012) och Tilly (2014) betonar att förebyggande arbete innebär att känna till hur 

människor reagerar i hotfulla situationer, de så kallade stressreaktionerna och hur dessa ska 

hanteras. För att säkerhet ska fungera i stressiga situationer är det viktigt att arbetsplatsen har 

övat och att säkerhetsförfarandet för den specifika situationen sitter i kroppen då förmågan att 

tänka blir sämre. Tilly (2014) hävdar att människan är skapt för att klara av att hantera en del 

stress och alla upplever mer eller mindre stress i sitt liv. Påfrestningar i vardagen som kan 

leda till stress kan vara till exempel ont om tid, många arbetsuppgifter, många intryck, möten 

med många konflikter eller en hotfull miljö. Dessutom kan stress skapas av att man är rädd 

för att något farligt eller obehagligt ska hända en.  
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Bauer och Kristiansson (2012) beskriver en viktig del av det förebyggande arbetet som 

anställda bör ha kunskap om, nämligen någonting de kallar för konflikttriangeln. Den tar upp 

tre olika faktorer som kan starta en konflikt där första faktorn är attityder och innebär att en 

person reagerar på känslor och tidigare upplevelser. Detta måste bemötas på ett professionellt 

sätt där tydlighet är en viktig del. Den andra faktorn är beteende och syftar till vad vi gör men 

även vad vi inte gör och hur det kan provocera. Denna provokation kan även vara en 

missuppfattning från den enes sida. Den sista faktorn är sakfrågor, nämligen att man tycker 

olika om en viss fråga men det är sällan den enda faktorn till en konflikt då ofta någon av de 

andra två spelar in. Genom att försöka förstå och analysera dessa situationer blir det enklare 

att arbeta. Dessa tre faktorer är tillämpliga såväl på socialsekreterare som på klienter. 

 

Tilly (2014) menar att mental förberedelse, bemötande och kunskap är skyddsfaktorer och ett 

bra förebyggande sätt för att skydda sig mot att traumatiseras efter att man utsatts för ett hot. 

Människor som utvecklat detta och är bra på att “ta människor” minskar risken för att hamna 

i hotfulla eller farliga situationer och konflikter, både sett till arbetet och privatlivet. Att bli 

bra på att bemöta människor utvecklar ens egna sociala kompetens och självinsikt vilket är en 

stor tillgång i många yrken, däribland socialt arbete. Enligt Bauer och Kristiansson (2012) 

gäller det att i möten med klienter hitta ett förhållningssätt som är professionellt men inte 

privat. Att göra riskbedömningar och utvärdera situationer efteråt är en viktig del av denna 

professionalitet. Om en klient provocerar på något sätt så gäller det att inte bli känslomässigt 

engagerad och känna sig stött. Spegling inom arbetsgruppen kan vara ett bra sätt att bli mer 

medveten om sig själv i sin profession.  

5.6. Uppföljande arbete 
Det finns inte så mycket forskning kring uppföljande arbete men Tilly (2014) talar om att det 

inom en organisation är viktigt att chefen för arbetsgruppen uppmärksammar vem eller vilka 

som behöver krisstöd. Detta kan innefatta även de anställda som inte direkt har blivit utsatta 

för hot eller våld på arbetsplatsen. Stödet som organisationen kan erbjuda den som behöver 

det kan få ett symboliskt värde. Avsaknad av krisstöd kan leda till att ett förtroende bryts eller 

minskar. När en person blivit utsatt för hot menar Stafblom (2012) och Wikman (2012a) att 

det är viktigt att inte lämna personen själv. Kollegialt och vänskapligt stöd är viktigt för att 

synliggöra den utsatte.  



 

18 
 

5.7. Konsekvenser 

5.7.1. Rättssäkerhet 
Heiskanen skriver att det finns en rädsla hos anställda gällande att bli utsatta för hot och våld 

(Heiskanen, 2007). Hot och våld gentemot socialsekreterare har även varit ett återkommande 

problem i England sedan ett antal år tillbaka. Detta fenomen kan leda till bedömningar som 

inte kan garanteras vara de bästa då det finns andra faktorer som spelar in än 

omständigheterna i ärendet (Winstanley & Hales, 2014). Hot och våld kan bidra till att 

arbetstagaren blir så påverkad att myndighetsbeslutet ändras vilket kan leda till att det skadar 

en fungerande rättsstat och demokratin i samhället (Arbetsmiljöverket, 2014). Fältet 

problematiseras ytterligare genom en studie gjord av Littlechild (2005) som belyser de 

socialsekreterare som dött i England på grund av våld och ett antal andra incidenter som lett 

till permanenta skador hos socialsekreteraren. Det har mestadels varit socialsekreterare som 

arbetat inom psykiatrin och inom barnavården. Hot har även visat sig vara en av de 

bidragande orsakerna till att det är svårt att anställa människor inom barnavården. Dessutom 

tar studien upp frågan kring rättssäkerhet och vikten av ett effektivt organisatoriskt arbete när 

hot och våld förekommer. Siffror i studien visar på att socialsekreterare och ordningsvakter är 

den mest utsatta gruppen efter poliser. Trots detta är det ett lågt antal socialsekreterare som 

anmäler dessa incidenter vilket, enligt Littlechild (2005), visar på att det saknas rutiner och 

system för att anmäla dessa typer av händelser. 

5.7.2. Organisation 
Bauer och Kristiansson (2012) menar att en arbetsplats har mycket att vinna på förebyggande 

arbete gällande hot då det blir mångfasetterade konsekvenser vid en eventuell incident. Det 

krävs tid och energi för att ta hand om den drabbade socialsekreterarens mående. Görs inte 

detta påverkas även organisationen många gånger genom exempelvis uteblivet arbete från 

den berörda personen. Larsson och Lindgren (2012) fortsätter på samma spår och säger att 

det kostar mycket pengar med exempelvis sjukskrivningar vilket gör att det även finns ett 

ekonomiskt incitament för arbetsgivare att arbeta förebyggande.   

5.7.3. Individ 
Larsson och Lindgren (2012) talar i sin bok om stress och menar att det kan vara både 

positivt och negativt med stress där det negativa kan vara väldigt uttröttande om det pågår 

under en längre tid. En kortare period av stress gör inte alls samma skada som långvarig 
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stress. Akut stress är den stress som uppkommer direkt i situationen som gör att alla 

stressreaktioner sätts igång. Att utsättas för hot kan leda till reaktioner som trauma och stress. 

Den traumatiska stressen kan övergå i akut stressyndrom och fortsätter det kan det sedan leda 

till posttraumatiskt stressyndrom. Traumatiska stressen anses vara den mest allvarliga då vår 

förmåga till coping blir sämre och personen i fråga känner sig utlämnad och ensam (Bauer & 

Kristiansson, 2012; Larsson & Lindgren, 2012). Hur en individ påverkas av att utsättas för 

hot på sin arbetsplats kan se olika ut men det kan resultera i osäkerhet till sin egen förmåga, 

otrygghet, eller fysiska och psykiska skador (Sousa et al., 2014).  

5.8. Sammanfattning och diskussion av forskning 
De olika studierna tar upp olika sorters hot men är i mångt och mycket överens om att det är 

upplevelsen av hotet som är det avgörande (Littlechild, 2005; Sousa et al., 2014). Gemensamt 

för många av studierna är att man undersöker socialsekreterare som arbetar med barn inom 

socialt arbete och att förekomsten av hot mot dessa socialsekreterare är en växande 

problematik (Akademikerförbundet SSR, 2011; Arbetsmiljöverket, 2014; Astvik & Melin, 

2013; Heiskanen, 2007; Littlechild 2005; Winstanley & Hales, 2014). Ett viktigt perspektiv 

som lyfts i forskningen är att för att kunna förstå hur hotfulla situationer uppstår mellan klient 

och socialsekreterare, måste man titta på både klientens och socialsekreterarens roller (Bauer 

& Kristiansson, 2012; Tilly, 2014). Ett bra ledarskap och riskanalyser betonas i forskningen 

men även utbildning inom säkerhetsarbete för de anställda. Dessutom är förebyggande och 

uppföljande arbete viktigt (AFS 1993:2; Akademikerförbundet SSR, 2011; AML 1977:1160; 

Arbetsmiljöverket 2014; Bauer & Kristiansson, 2012; Stafblom, 2012; Tilly, 2014). Gällande 

konsekvenser av hot menar forskningen att stresshantering, coping och den stress som 

människor kan uppleva, har olika förklaringar och kan bero på olika faktorer (Bauer & 

Kristiansson, 2012; Stafblom, 2012; Tilly, 2014).  

 

Den vetenskapliga forskningen som finns på området har stort fokus på definition samt 

omfattning av hot. Detta kan man utläsa genom att forskningen har frågeställningar såsom 

hur våldet ser ut, om det har förändrats över tid samt om synen på våldsverkaren har 

förändrats. Även konsekvenser av hot och våld gentemot socialsekreterare lyfts kring att 

förstå och förklara socialarbetares utsatthet för klienters våld, utbrändhet i förhållande till 

hotfullt beteende samt identifikation av olika copingstrategier vid stress (Astvik & Melin, 

2013; Littlechild, 2005; Winstanley & Hales, 2014). I föreliggande studie har en del böcker 

använts (Bauer & Kristiansson, 2012; Larsson & Lindgren, 2012; Stafblom, 2012; Tilly, 
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2014) som fokuserar på det praktiska arbetet med hot då detta perspektiv inte lyfts i de 

vetenskapliga artiklarna. Samtliga böcker har olika kvalitet och trovärdighet 

innehållsmässigt. En del av böckerna refererar och förhåller sig till forskning vilket ger en 

större trovärdighet än till exempel boken skriven av Stafblom (2012) som endast tar med 

egna erfarenheter. Viktigt är också att reflektera över den vetenskapliga forskningen och dess 

inflytande inom området. Flera artiklar förstärker varandras påståenden om att 

socialsekreterare är en utsatt arbetsgrupp samt att socialsekreterare inom barn och 

ungdomsenheter är de som främst utsätts för hot (Littlechild, 2005; Winstanley & Hales, 

2014). Trots detta konstaterande av problemet och bevisandet av att hot förekommer inom 

bland annat socialtjänsten, verkar det finnas få studier om detta och det läggs inget större 

fokus på det konkreta förebyggande och uppföljande arbetet. Artiklarna är av vikt för att få en 

bakgrund till att det finns en problematik gällande hot mot socialtjänsten samt att det framförs 

kritik till kommuner och enheter att det förebyggande och uppföljande arbetet inte fungerar, 

men forskningen belyser inte hur detta arbete bör eller ska se ut i praktiken. Med anledning 

av detta har föreliggande studie primärt fokus kring konkret arbete sett till förebyggande 

arbete samt uppföljning. Då författarna till denna studie inte har funnit forskning kring 

socialsekreterares mående efter hot ansågs även denna aspekt intressant att inkludera i 

studien.  

6. Teori 
Denna studie kommer använda sig av olika teoretiska begrepp för att analysera materialet på 

olika nivåer. Detta kommer bidra till en helhetssyn gällande socialtjänstens utmaningar inom 

säkerhetsarbete. På samhälls - och organisationsnivå kommer teorin utvecklad av Michael 

Lipsky år 1969 om gräsrotsbyråkraten att användas och på individnivå används Richard 

Lazarus och Susan Folkmans begrepp om stress och coping.  

 

En byråkratisk organisation definieras bland annat av att den är uppbyggd av hierarkier, är 

specialiserad samt att den har riktlinjer och regelverk (Johansson, 2007). Med anledning av 

detta har teorin om gräsrotsbyråkraten valts till denna studie för att bidra med en förståelse 

och förklara en byråkratisk organisations förutsättningar, såsom socialtjänsten. Detta är 

viktigt för att bland annat förstå relationen mellan socialsekreterare och klient samt förstå 

socialsekreterarens roll.  
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Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar som konstant förändras för att kunna hantera specifika krav som överstiger en 

persons resurser. Begreppet coping används i denna studie för att undersöka hur 

socialsekreterare hanterar hot som förekommer på arbetsplatsen och om socialsekreteraren tar 

till strategier i sitt arbete för att handskas med krävande situationer. Användbarheten av detta 

begrepp var till en början oklart då empirin kom att avgöra huruvida coping var tillämpbart 

eller inte. Coping som begrepp var med andra ord avhängigt på om socialsekreterarna tog till 

strategier eller inte i sitt arbete.  

6.1. Samhälls - och organisationsnivå 
Gräsrotsbyråkraten har olika utgångspunkter i sitt arbete. Ena utgångspunkten är att 

gräsrotsbyråkraten befinner sig i ett av de lägre skikten inom organisationen och har krav på 

sig från de övre skikten. Den andra utgångspunkten är att klienter bör sorteras in i olika 

kategorier sett till byråkratins specialitet. Med detta sagt blir klientens roll en social 

konstruktion som organisationen i fråga har konstruerat för att kunna erbjuda klienten rätt 

stöd (Johansson, 2007; Lipsky, 2010).  

 

Det finns fyra olika dimensioner när det gäller den kontroll som gräsrotsbyråkraten har över 

klienten. Den första är att gräsrotsbyråkraten förfogar över resurser och beslut som påverkar 

klienten. Gräsrotsbyråkraten påverkar klientens mående genom bland annat byråkratins beslut 

som antingen kan belöna eller bestraffa klienten (Lipsky, 2010). Det finns ett 

maktförhållande mellan parterna gräsrotsbyråkrat och klient och detta förhållande är ojämnt 

med anledning av makten som gräsrotsbyråkraten har, att kunna förfoga över organisationens 

olika resurser (Johansson, 2007). Den andra dimensionen är att gräsrotsbyråkraten kan 

konstruera kontexten runt klienten och sätta villkor för kontakten till exempel hur ofta de ska 

träffas och under vilka omständigheter. Den tredje nivån pratar om att gräsrotsbyråkraten har 

en uppgift att informera om klientrollen. Det är viktigt att informera klienten vad som 

förväntas av denne samt vad klienten kan förvänta sig av byråkratin. Den fjärde och sista 

dimensionen är psykologiska fördelar och nackdelar av att vara i kontakt med 

gräsrotsbyråkraten. Detta kan påverka klientens liv och välmående men även på ett högre 

plan, till exempel klientens status i samhället (Lipsky, 2010).  

 

En faktor som ytterligare kan påverka maktförhållandet mellan gräsrotsbyråkraten och klient, 

som även diskuterats innan, är kunskap. Klienten har sällan lika förutsättningar som 
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gräsrotsbyråkraten när det gäller kunskap om hur organisationen fungerar, rutiner, regler, 

rättigheter samt skyldigheter som klienten har gentemot organisationen (Johansson, 2007).  

6.2. Individnivå 
Människor hanterar hot på olika sätt och dessa sätt kan bland annat benämnas som 

copingstrategier. Copingstrategier är till exempel rationella tankar och handlingar som 

människor tar till i kritiska och hotfulla situationer för att kunna bemöta detta men även 

kunna besegra det (Larsson & Lindgren, 2012). Många copingstrategier sker omedvetet hos 

människor (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

I boken Stress, Appraisal and Coping från år 1984 beskrivs det att coping innefattar bland 

annat inlärda beteenden som fungerar för att neutralisera en farlig eller ångestfylld situation. 

Coping är att använda strategier, till exempel tänkande och agerande för att lösa problem eller 

reducera stress. Coping består av tre huvudprocesser där första processen är att personens 

bedömningar och yttranden är grundat i vad personen faktiskt tycker och anser, och inte i vad 

personen i fråga vanligtvis brukar göra. Andra processen handlar om att en persons tyckande 

och agerande egentligen är grundat i en tidigare specifik situation eller kontext. 

Copingstrategier är alltid präglade och inlärda utefter specifika situationer. För att kunna 

förstå coping och dess strategier måste man veta vad personen utsatts för och kämpar med. 

Tredje och sista processen belyser att för att man ska kunna prata om en viss copingstrategi 

måste man även kunna prata om förändringar i tänkande och agerande som uppkommer i och 

med en stressituation. Coping är en växlande process vilket gör att en person förlitar sig mer 

på en strategi. Exempel på copingstrategier är att försvara sig eller fokusera på 

problemlösning. En person kan använda sig av en copingstrategi i en specifik situation men 

den kan även existera under längre tid (Lazarus & Folkman, 1984).   

 

Astvik och Melin (2013) menar i sin studie om arbetsbelastning hos socialsekreterare, att 

copingstrategier är viktiga hos socialsekreterare då de, generellt sätt, utsätts för både hög 

arbetsbelastning och ett stort eget ansvar för sitt arbete. Studien refererar till Lazarus och 

Folkman (1984) och deras definition av coping, som beteendemässiga och kognitiva försök 

till att hantera krav som går över en personens resurser där kraven kan vara både interna och 

externa. Coping beskriver vilka strategier en person använder, hur och när dessa används 

samt vad de olika strategierna får för konsekvenser. Astvik och Melin (2013) kommer fram 

till i sin studie att socialsekreterare använder sig av flera olika strategier i sitt dagliga arbete. 
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En strategi är att tänja på sina egna gränser för att få en balans mellan arbetskrav och resurser 

för att upprätthålla en god kvalitet i sitt arbete. Copingstrategierna får olika konsekvenser 

beroende på strategi.   

 

Inom begreppet coping finns både problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. 

Problemfokuserad coping är likt det som kallas problemlösning i det vardagliga livet där 

människor är benägna att försöka hitta och identifiera problem. Det primära fokuset blir alltså 

att komma fram till lösningar (Larsson & Lindgren, 2012; Lazarus & Folkman, 1984). Detta 

kan leda till att man struntar i de känslor som uppkommer i de flesta stressfyllda situationerna 

(Larsson & Lindgren, 2012). Emotionsfokuserad coping innebär istället att det är känslorna 

som situationen framkallar som är i fokus (Larsson & Lindgren, 2012). Emotionsfokuserad 

coping kan användas för att exempelvis visa att någonting man utsatts för eller någonting som 

inträffat inte betydde något eller har påverkat en. Strategin kan även användas för att vägra 

inse att någonting hemskt har inträffat i ens liv (Lazarus & Folkman, 1984).  

7. Metod 

7.1. Val av metod  
      Studien har genomförts med en abduktiv metod vilket innebär att man har en eller flera 

teorier som utgångspunkt för att kunna förklara ett fenomen men det tillförs nya iakttagelser 

och moment med tiden. Empirin utvecklas och teorin justeras till slut (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Kvalitativ forskning har som grund att klargöra ett fenomens egenskaper och karaktär 

samt se till fenomenets mening och innebörd (Widerberg, 2002). I denna studie kommer en 

kvalitativ metod att användas då det är av intresse att se till upplevelser av fenomenet hot och 

inte till dess bredd eller omfattning som en kvantitativ metod hade undersökt. Uppsatsen har 

som fokus att titta på hur socialtjänsten arbetar rent praktiskt för att förebygga och följa upp 

hot samt upplevelser kring hot och dess påverkan. Materialet till denna studie har samlats in 

via kvalitativa intervjuer då olika metoder är användbara beroende på vad det är man vill 

undersöka (Widerberg, 2002). En semistrukturerad intervjumetod har använts på grund av att 

dessa ofta är mer allmänt inriktade samt att frågornas ordningsföljd kan variera från intervju 

till intervju. Dessutom gav denna intervjumetod en möjlighet till att ställa följdfrågor när 

något viktigt uppkom som författarna ville fortsätta att diskutera (Bryman, 2011). Inför 

intervjuerna gjordes två intervjuguider då studien har fokus både på socialsekreterares 

perspektiv och enhetschefers perspektiv. 
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7.2. Urval 
      I studien har sex respondenter från socialtjänstens barn och ungdomsenheter i 

Stockholmsområdet medverkat varav fyra är socialsekreterare och två är enhetschefer. 

Socialsekreterarna och cheferna har inte arbetat på samma barn - och ungdomsenhet och 

därmed kan det inte dras några samband mellan socialsekreterarnas och chefernas utsagor 

gällande till exempel förbättringsområden för den specifika arbetsplatsen. Studiens 

respondenter har hittats främst via ett målinriktat urval men har under processens gång även 

blivit ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Ett målinriktat urval innebär att 

forskaren gör sitt val av metod med en önskan om att ha respondenter som utgör en relevans 

för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Alla respondenter som har medverkat i studien har på 

grund av detta valts utefter kriteriet att de har blivit utsatta för hot i och med sin 

myndighetsutövning. Deras upplevelse kring hur organisationen tog hand om situationen och 

respondenternas mående har varit avgörande för studiens resultat. Bekvämlighetsurval har 

använts då författarna har haft kontakt med alla stadsdelar och kranskommuner i 

Stockholmsregionen utan att få mycket respons, därav blev denna urvalsmetod nödvändig då 

människor för intervjun fanns tillgängliga för författarna (Bryman, 2011). I och med denna 

svårighet har även ett snöbollsurval använts vilket betyder att forskaren kommer i kontakt 

med relevanta respondenter för studien och i sin tur ber dessa om hjälp med att komma i 

kontakt med fler respondenter. Problemet med båda dessa urvalsmetoder är att det är svårt att 

generalisera de resultat man kommer fram till eftersom man inte kan veta vilken population 

resultatet är representativt för (Bryman, 2011). I första hand har respondenter till studien 

hittats via kontakter som i sin tur haft kontakter. Två av respondenterna har dock hittats i 

stadsdelar och kommuner som författarna arbetar i och därmed har en viss koppling till. En 

medvetenhet bör finnas gällande att resultatet kan ha påverkats av denna koppling vilket inte 

går att bortse från. Dessa respondenter kan ha känt sig begränsade och inte upplevt ett helt 

öppet klimat för att uttrycka sina åsikter. För att motverka detta valde författarna att 

huvudansvaret för intervjun skulle falla på den som inte hade en koppling till 

stadsdelen/kommunen. Den av författarna som inte höll i intervjun närvarade och tog 

anteckningar. 

7.3. Genomförande 
Innan intervjuerna samtalade författarna om hur intervjuerna skulle genomföras och vem som 

skulle göra vad. Intervjuerna delades upp jämt så författarna höll i och hade huvudansvaret 
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för hälften av intervjuerna var och den andra kom med kompletterande frågor och tog 

anteckningar under tiden som intervjun pågick. Inför intervjuerna mailades en 

informationsblankett till alla respondenter så att de i lugn och ro skulle få läsa igenom vad de 

medverkade till. Inför intervjun skrevs både informationsblankett och samtyckesblankett ut så 

respondenten än en gång kunde läsa igenom informationen och sedan skriva under samtycket. 

I samband med första kontakten informerade författarna för respondenterna vad deras 

medverkan innebar för studien. Intervjuerna utfördes på det socialkontor där respondenten 

arbetade, efter önskemål av respondenten själv. Samtliga intervjuer pågick i cirka 45 minuter. 

Intervjun spelades in med två diktafoner för att säkerställa att materialet inte skulle gå 

förlorat. I slutet av intervjuerna frågade författarna alltid om respondenten ville tillägga 

någonting till materialet för att säkerställa att materialet fick en trovärdighet. Författarna 

frågade även och försökte förtydliga vad respondenterna menade om de berättade någonting 

som författarna inte förstod. Författarna bad i slutet av intervjun respondenterna om att få ta 

del av säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen. Av de respondenter som godkände detta mailade 

två stycken deras rutiner och en gav en utskrift på plats efter intervjun.  

 

Det har funnits en noggrannhet när transkriberingarna har gjorts för att i analysen visa på 

transparens och därmed möjligtvis öka sannolikheten för att resultatet ska gå att applicera och 

överföra till andra miljöer, såsom en annan enhet eller kommun. Efter att en intervju hade 

genomförts transkriberades den samma dag av den som höll i intervjun för att vara säkra på 

att respondenten uppfattades korrekt, för att sedan kontrolleras av den andra författaren. De 

ord som hördes otydligt lyssnade den andra författaren på som inte hade transkriberat 

intervjun. Om ingen av författarna uppfattade ordet utelämnades den helt då Bryman (2011) 

menar att man inte ska gissa sig till ordet då det blir fel i transkriberingen och inte en 

återgivning av vad som sagts. I transkriberingarna togs alla personuppgifter och namn bort 

och även all information som kunde knytas till en specifik stadsdel/kommun eller person.  

7.4. Analysmetod 
I studien har en tematisk analysmetod använts vilket innebär att man plockar ut nyckelord 

och koder som sedan blir till huvudteman. Då författarna sedan tidigare hade kunskap om att 

Bryman (2011) rekommenderar att inte vänta med att analysera kvalitativa data påbörjades 

kodningen efter första intervjun. Bryman (2011) menar att om man använder sig av denna 

strategi blir forskaren medveten och får syn på teman som man kan använda sig av i vidare 

intervjuer. När alla intervjuer var gjorda läste båda författarna igenom alla transkriberingar 
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och plockade ut koder i form av repetitioner, metaforer samt likheter och skillnader. Koderna 

separerades mellan socialsekreterare och chefer för att möjliggöra två olika perspektiv i 

materialet. Dessa två olika grupper av koder skrevs sedan upp på två stora papper för att få en 

överblick av alla koder. Därifrån sorterades koderna in i ett kodningsschema med olika små 

teman. Socialsekreterarnas koder utmynnade i tolv teman och chefernas i fem teman. Dessa 

teman slogs sedan ihop och för socialsekreterare blev det följande teman; “rättssäkerhet och 

triggande faktorer”, “begreppet hot”, “förebyggande arbete”, “uppföljande arbete och 

ansvar”, “påverkan” och slutligen “attityder och normalisering”. För chefer blev dessa teman; 

“begreppet hot”, “gränser”, “förebyggande arbete” samt “uppföljande arbete och ansvar”. När 

resultatdelen skrevs plockades även målande citat ut för att beskriva och ge en bild av 

respondenternas utsagor för att komma så nära materialet som möjligt. Dessutom beskrivs 

kontexten för citatet i den löpande texten för att läsaren ska kunna förstå sammanhanget 

vilket även Kvale och Brinkmann (2014) betonar som en viktig del när man redovisar sitt 

resultat.   

7.5. Tillförlitlighet 
Kriteriet som är grundläggande när man bedömer en kvalitativ undersökning är tillförlitlighet. 

Begreppet tillförlitlighet är sedan indelad i fyra underkategorier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  

 

Trovärdighet är präglat både av att forskningen utförts i enlighet med de riktlinjer och regler 

som finns samt att man låtit respondenterna ta del av och bekräfta den verklighet som 

forskaren kommit fram till. Detta för att se att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt 

(Bryman, 2011). Som nämnts tidigare har respondenterna fått frågan om de vill tillägga 

någonting i slutet av sina intervjuer, exempelvis om författarna missat något eller om 

respondenten vill att någonting kring ämnet skall tas med i studien. Dessutom har 

respondenterna fått möjligheten att förklara vissa uttalanden eller resonemang.  

 

Kvalitativa undersökningar tenderar att få resultat som är knutna till det kontextuella och 

unika som kommer fram av den sociala verkligheten som man studerar. Om man kan ha en 

fyllig redogörelse för de detaljer som sker i undersökningen bidrar det till att andra människor 

får en grund i hur de kan bedöma i vilken grad resultaten är överförbara till en annan kontext 

eller miljö (Bryman, 2011). Eftersom studien har använt sig av ett litet urval kan det tänkas 
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vara svårt att överföra resultatet till en annan kontext men författarna har varit noggranna och 

detaljerade i transkriberingarna samt hållit sig nära materialet.  

 

För att en studie skall vara pålitlig gäller det att forskaren har ett granskande synsätt. Detta 

förutsätter att forskaren skapar och genomför en tillgänglig och fullständig redogörelse för 

samtliga faser som sker i forskningsprocessen. Forskaren kan därmed använda sig av sitt 

nätverk för att granska forskningen under tiden och även bedöma kvaliteten i de olika 

momenten efter att forskningen är klar (Bryman, 2011). Det är en fördel för studien att det är 

två författare som kan ta hjälp av varandra att läsa och korrigera det den andre har skrivit. 

Författarna har haft en strävan efter att skriva och förklara processens olika moment och delar 

tydligt och detaljerat för att läsaren ska förstå undersökningens förlopp och resonemang. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren har utgått ifrån en insikt i att det 

inte går att ha en helt objektiv syn i samhällsvetenskaplig forskning men att forskaren 

resonerar och diskuterar att man har agerat och arbetat i god tro. Det ska framkomma att 

forskaren inte medvetet har låtit sina egna värderingar eller åsikter påverka forskningens 

olika processer och moment (Bryman, 2011). Det är svårt att vara helt objektiv eftersom det 

finns en förförståelse om att hot förekommer inom socialtjänsten. Det har dock funnits en 

medvetenhet om att denna kunskap existerar vilket har resulterat i tydliga intervjuguider med 

fokus på respondenternas utsagor och deras kunskaper och föreställningar.   

 

Inom kvantitativ metod vill forskaren oftast kunna generalisera de resultat som framkommit 

till antingen populationen, andra situationer eller målgrupper än bara till de respondenter som 

deltagit i undersökningen. Därav blir det viktigt att man funderar över hur man kan använda 

sig av ett representativt urval. Kritiker till kvalitativ forskning menar på att det inte går att 

generalisera något resultat till andra miljöer eller målgrupper då forskaren använder sig av ett 

litet urval med få individer (Bryman, 2011). Denna studiens författare har en förståelse för att 

studiens resultat kan vara svårt att generalisera till andra miljöer med bakgrund till det 

ovannämnda men det resultat som framkommit är av vikt då det belyser många viktiga 

områden gällande hot mot socialtjänsten. Respondenternas utsagor har varit detaljrika och 

informativa vilket är viktigt att lyfta upp och ge utrymme för.  
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7.6. Etik 
För att informationskravet ska vara uppfyllt måste forskaren informera om att det är frivilligt 

att delta och att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsblanketten fick 

respondenterna ta del av vid flera olika tillfällen. Författarna till studien skrev ut 

informationsblanketten och samtyckesblanketten inför samtliga intervjuer för att ge 

respondenten möjlighet att läsa igenom informationen ytterligare en gång vilket beskrivs mer 

utförligt i genomförandeavsnittet. Respondenternas samtycke har inhämtats gällande att 

författarna och institutionen får ta del av materialet som samlats in. Samtycke behövdes även 

inhämtas från respondenterna gällande att uppsatsen kommer att publiceras för att uppfylla 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades informerade 

författarna ännu en gång om samtycke, inspelning och anonymitet och frågade sedan om 

respondenten hade några frågor. Respondenterna fick även skriva på samtycket och behålla 

informationsblanketten.  

 

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet har känsliga uppgifter, sådant som kan identifiera 

en person, tagits bort så respondenter inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav informerades om till respondenterna och i vissa kontakter diskuterades 

detta då det fanns ett behov från respondentens sida att få en tydlighet i avidentifieringen. 

Ytterligare ett krav som beaktats är nyttjandekravet som innebär att uppgifter som samlats in i 

forskningssyfte inte får utlånas eller användas i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2002). Information om att materialet enbart kommer att användas för uppsatsens syfte 

tydliggjordes vid intervjutillfället samt att inspelningarna kommer att raderas från samtliga 

enheter efter färdigställd studie.  

 

Andra etiska aspekter som hade kunnat uppstå i kontakten med respondenterna var deras 

eventuella ouppklarade eller obearbetade upplevelser av hot. Detta hade kunnat bli 

problematiskt för författarna då det hade varit svårt att följa upp respondentens upplevelse på 

grund av tidsbrist och begränsade resurser. Risken för detta bedömdes dock vara liten då det 

fanns en föreställning om att de respondenter som fortfarande hade obearbetade upplevelser 

av hot inte skulle vilja medverka i studien. Dessutom bedömdes det att arbetsgruppen på 

arbetsplatsen skulle finnas tillgänglig och stöttande för respondenten efter en eventuell jobbig 

intervju. En viktig aspekt att betona är att studiens fokus inte har varit specifika händelser 

utan mer övergripande frågor gällande organisationens arbete och respondentens upplevelse. 

Därav har intervjuguiden utformats på ett förhållandevis neutralt sätt. 
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8. Resultat 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för studiens resultat i olika teman som formulerats 

utifrån materialet, uppdelat i ett avsnitt med socialsekreterare och ett med chefer. Avsnittet 

för socialsekreterare har följande teman; “rättssäkerhet och triggande faktorer”, “begreppet 

hot”, “förebyggande arbete”, “uppföljande arbete och ansvar”, “påverkan” samt “attityder 

och normalisering”. Under avsnittet chefer redovisas dessa teman; “begreppet hot”, 

“gränser”, “förebyggande arbete” samt “uppföljande arbete och ansvar”. Nedan redovisas 

citat från intervjuerna tillsammans med ytterligare utsagor och nyckelord i den löpande 

texten. Citaten har till viss del redigerats där en mer läsvänlig form eftersträvats då det annars 

kan bli svårt att förstå citaten (Kvale & Brinkmann, 2014). Även Bryman (2011) tar upp 

vikten av att redigera citat av respekt för respondenterna och hur de framställs i sina citat. 

Resultatet kommer att analyseras i ett separat avsnitt för att där kunna besvara studiens 

frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte. Bryman (2011) säger att det är bra att ha 

beteckningar för att visa på vem som säger vad. Det kan tänkas vara intressant att ha 

beteckningar för att se ett flöde i en persons resonemang samt visa på transparens för läsaren 

genom att alla respondenter har fått komma till tals. I resultatdelen kommer dock citaten inte 

presenteras med en beteckning, till exempel [R1], då det kan anses minska anonymiteten för 

respondenterna. Att studien inte kommer ha beteckningar beror på att urvalet delvis skett via 

kontakter vilket gör det eventuellt möjligt att knyta vissa uttalanden till specifika personer. 

Utöver detta har flera respondenter uttryckt att anonymitet är mycket viktigt för dem vilket 

föranlett att författarna värdesätter konfidentialitet framför transparens. I studien har alla 

respondenter kommit till tals via citat på ett rättvist och tillfredsställande sätt. 

 
8.1. Socialsekreterare 
Rättssäkerhet och triggande faktorer 

Det betonas av flera respondenter att hot inte ska förekomma inom professionen och att det 

inte är någonting man ska behöva räkna med som socialsekreterare. Dessutom menar 

respondenterna att brott mot socialtjänsten ska polisanmälas då det är viktigt att markera både 

för klienten och för samhället att en låg toleransnivå råder. Respondenterna säger att hot mot 

tjänstemän är en brottslig handling som ska tas på allvar då det äventyrar rättssäkerheten i 

myndighetsbeslut. 
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“/.../ Men när det gäller min yrkesroll så tänker jag att det är inte bara jag som blir utsatt för ett hot utan det är 

mina kollegor och liksom det är yrket i sig och att hota liksom en myndighet är allvarligare än att hota mig 

privat /.../”. 

 

Ett flertal av respondenterna uttrycker att det finns en osäkerhet kring att anmäla om hot 

förekommit i och med sin myndighetsutövning. Osäkerheten kan bero på bland annat rädsla, 

att man är rädd för att stöta på en klient utanför arbetstid men även att man inte litar på sin 

egen förmåga att bedöma en situation där hot kan förekomma.  

 
“Jag tror att det finns en allmän oro när personer gör så mot någon, för att man vet också att man i sin 

tjänsteutövning kan träffa på den här personen, och att hon är någonstans ute på bygden /.../”.  

 

Majoriteten av respondenterna funderar kring huruvida klimatet gällande socialtjänsten har 

hårdnat med åren. Respondenterna kunde identifiera ett flertal triggande faktorer hos sig 

själva som socialsekreterare, till exempel ålder, förhållningssätt eller en brist på trygghet 

mellan klient och socialsekreterare.  

 

“/.../känna att man är trygg med någon även om att man inte tycker om personen, då vet man vad man har här, 

man vet var man har organisationen, hur reglerna är, men det är många personer som också utstrålar osäkerhet, 

då mår våra klienter väldigt dåligt /.../”.  

 

Flera av respondenterna ville betona att de allra flesta klienter samarbetar med socialtjänsten 

och att det förekommer förvånansvärt lite hot. Dock har det förekommit hot genom åren men 

den gemensamma rådande uppfattningen är att klientkontakten oftast fungerar dem emellan. 

Det efterfrågas en mer nyanserad debatt gällande socialtjänstens arbete då respondenterna 

uttrycker att de inte känner igen den bild som framställs i media gällande dagens socialtjänst 

efter händelsen i Botkyrka kommun år 2015. Respondenterna bekräftar att hot förekommer 

men att professionen i sig inte innebär en direkt fara för livet.  

 
“Ja men oftast…dom allra flesta människor samarbetar faktiskt med socialtjänsten, men det är konstigt men 

dom gör det /.../”. 

 
“/.../ min känsla är väl också att, efter dom skriverier som var i Botkyrka var väl också, att jobba på 

socialtjänsten, det är en fara för ens liv från och till, den bilden känner jag liksom verkligen inte igen, jag tycker 

inte det stämmer så det är väl att, det är klart att alla typer av tjänstemän kan bli utsatta för hot och det är 

allvarligt men jag tänker liksom inte att man ska avskräckas från att jobba i socialtjänsten för det /.../”. 
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Begreppet hot 

Alla respondenter uttrycker att upplevelsen är det centrala vid bedömningen huruvida 

någonting är ett hot eller inte samt att den som upplever sig hotad har tolkningsföreträde.  

Samtliga respondenter använder olika ord och uttryck för att beskriva vad hot är. I materialet 

hittas uttryck som “permanenta hot”, “allmänna hot”, “de stora hoten”, “verbala hot”, “ringa 

hot” och “konkreta hot”. Respondenterna beskriver också att hot kan förekomma via telefon, 

mail samt via mer fysiska hot som exempelvis klotter på fasaden, kasta föremål och att bli 

närgången.  

 
“Men konkret att det är någon som har, ja som har puttat en eller, det är lättare med rent fysiska påhopp, lite 

lättare att såhär, nu har det här hänt”. 

 

Förebyggande arbete 

Respondenterna anser att alla anställda bör inkluderas i säkerhetsarbetet på arbetsplatsen, 

heltid som timanställda. Rutinerna på arbetsplatsen finns men informeras inte tillräckligt om 

till socialsekreterarna upplever respondenterna. Respondenterna betonar att det är viktigt att 

det finns rutiner på arbetsplatsen gällande hot och våld samt att dessa rutiner hålls levande 

och sedan sitter i ryggmärgen. Flera respondenter uttrycker fortsättningsvis att det är viktigt 

att följa dessa rutiner och ge utrymme för diskussion, utveckling och uppföljning av dessa 

exempelvis på arbetsplatsträffar (APT). Ett stort förbättringsområde som respondenterna 

identifierar är rutinerna kring larm. Regelbunden genomgång av larm under APT efterfrågas 

då många inte vet hur larmen fungerar eller när de ska användas. Vissa uttrycker att larmen 

inte fungerar alls eller inte fungerar i en viss del av byggnaden. Dessutom säger vissa att det 

saknas en regelbunden kontroll att larmen fungerar. Andra berättar att larmen är för 

komplicerade och är bundna till specifika besöksrum vilket gör att socialsekreterare inte 

använder larm vid besök med klienter. Information till nyanställda brister i vissa fall och 

många socialsekreterare får inte någon utbildning i hot och våld. En del berättar att det sitter 

uppe informationsblad kring hot och våld på arbetsplatsen och en del har vid introduktionen 

en genomgång med vakten i byggnaden. Alla respondenter tar upp vikten av att ha en 

säkerhetsplan, en säkerhetsansvarig och ett skyddsombud på arbetsplatsen.  

 
“Att ha rutiner som man hela tiden jobbar med, man får inte bara sätta in en mapp eller ha i datorn och säga att 

vi har rutiner utan man måste uppdatera dom, prata om dom, diskutera om dom, om varför har vi dom så att 

dom är levande hela tiden, det tror jag är absolut viktigaste”.  
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Respondenterna tar upp konkreta sätt att arbeta med hot i form av hot - och våldsutbildningar, 

självförsvarskurser och föreläsningar. De tar även upp vikten av kollegialt stöd och en bra 

arbetsgrupp där händelser tas på allvar och det finns en kommunikation mellan alla i gruppen. 

Viktiga faktorer i denna kommunikation är att socialsekreterarna lyssnar på varandra, framför 

allt om en uttrycker att den är rädd. För att minimera riskerna blir det viktigt att påminna 

varandra om det ovannämnda för att kunna vara steget före i arbetet.  

 

“Och sen är ju kollegie….alltså stödet från kollegor är ju…nästan det…allra viktigaste. Att man känner sig 

trygg att gå tillbaka och jobba, för det kände jag efter den andra händelsen, att jag vill tillbaka och jobba på en 

gång, så att det inte blir någon stor grej utav det”. 

 

Samtliga respondenter berättar om olika strategier som både arbetsplatsen och individen har 

för att vara säker i klientkontakten. Den fysiska miljön på arbetsplatsen kan ha en dämpande 

effekt i klientkontakten där till exempel en gemensam reception för många olika 

verksamheter är mindre stigmatiserande. Även placeringen av lokalen är viktig då 

stämningen påverkas av vad det finns för andra eventuella verksamheter i byggnaden. 

Säkerhetsdörrar i besöksrummen är en viktig säkerhetsaspekt hos socialtjänsten likaså 

rumsplacering.  

 
“Sen är ju inte dom här lokalerna optimala för att ta emot besök i, det är trångt och det är lite bökigt och det står 

stolar och så, men även där, vi försöker ju flytta undan stolar och så, så att man vet att det är fria passager och 

så”. 

 

Respondenterna säger att de gör en bedömning innan klientmöten och pratar med någon 

annan på enheten innan mötet äger rum om de tror att besöket kan innebära en risk. Många 

gånger görs denna bedömning tillsammans med chefen. Alla respondenter uttrycker vikten av 

att vara flera i klientkontakten för att undvika att en person blir en måltavla. För att förebygga 

detta använder vissa arbetsplatser en strategi som gör att det aldrig är en specifik 

socialsekreterare som har all kommunikation med familjen. Istället är det två 

socialsekreterare som båda alltid skriver under och växelvis dem emellan skickar information 

till familjen. Alla beslut förmedlas sedan av chefen. På detta sätt blir det tre 

myndighetspersoner som blir ansvariga för en familj vilket kan tänkas reducera risken för att 

en specifik person blir hotad.  
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“/.../ .att det inte ska vara en person som står i på alla beslut eller står i alla mail eller är den som är avsändare, vi 

är alltid två handläggare, vi har skrivit under alla mail tillsammans båda två och skickade växelvis från våra 

mailadresser, och sen tog vår närmsta chef all, all kommunikation gällande beslut så att vi spred ut det på tre 

personer som hade kontakten med, med dom, lämnade information och beslut och hade kontakt med föräldrarna 

för att det inte ska bli efter det här som va i Botkyrka förut att det ska va en person som står på allting då blir det 

liksom en måltavla så det är väl ett sätt att förebygga det, att sprida det i arbetsgruppen med de som är 

inblandade så inte någon specifik hängs ut”. 

 

Respondenterna uttrycker vikten av att känna till sina egna reaktioner i obehagliga situationer 

och då larma i tid samt lita på sin egen känsla. Vidare sägs det att det är viktigt att ha tillgång 

till telefon och larm vid klientbesök. Vid hembesök berättar respondenterna om att det är 

viktigt att tänka på hur man parkerar bilen om man snabbt behöver åka därifrån. 

Respondenterna berättar att en diskussion har förts kring huruvida man ska ta av sig skorna 

vid hembesök eller inte då det kan uppfattas som oartigt att gå in med skor men samtidigt 

innebära en säkerhetsrisk om man tar av dem. Även kodord används för att på ett smidigt sätt 

kunna informera sin kollega om att det är läge att avlägsna sig. Respondenterna berättar om 

att de har sett att polisen i vissa fall haft en GoPro kamera på bröstet när de varit med vid 

omhändertaganden av barn för att kunna styrka eventuellt brott. Detta har av socialsekreterare 

uppfattats som positivt då det har haft en lugnande effekt på familjen och gjort 

socialsekreteraren tryggare. Filmen från kameran har även varit en källa för utbildning och 

uppföljning i efterhand.  

 
“/.../ ett tag pratade vi men det är ett par år sen men då pratade vi om att vi, att vi av respekt när vi gjorde 

hembesök, att vi….man ska ta av sig skorna, det gör vi väldigt sällan nu för tiden, vi går för de mesta in med 

skorna för att också kunna gå ut fort /.../”.  

 

Avslutningsvis poängterar respondenterna att det är viktigt att inte låta hot gå förbi och att 

fånga upp dem på en gång. För att utveckla det förebyggande arbetet hävdar respondenterna 

att organisation och individ måste få syn på de mer normaliserade och mindre tydliga hoten. 

 
“Det blir ju alltså att jag tänker att det är viktigt att inte låta det, ja men låta det gå förbi utan att i rummet när 

personen säger det att försöka då att, vad menar du då, och hur tänker du kring det /.../”.  

 

Uppföljande arbete och ansvar 

Samtliga respondenter betonar att de tycker att det är viktigt att få bekräftat från chefer att det 

som har hänt är fel. Vissa uttrycker att det varken finns tid eller intresse att följa upp det som 



 

34 
 

inträffat. Alla menar på att det är viktigt att få en återkoppling från sin chef efter händelsen 

samt att incidenten dokumenteras och journalförs. Dessutom är det viktigt att man får prata 

igenom händelsen med sin chef då det kan vara svårt att själv bedöma hur mycket stöd och 

hjälp man behöver efter det man utsatts för. Det trycks även på att man bör bli erbjuden 

företagshälsovård där man exempelvis kan gå i krissamtal. Respondenterna vill känna sig 

trygga när de kommer tillbaka till sin arbetsplats efter den inträffade händelsen och därför blir 

det uppföljande arbetet viktigt.  

 

Respondenterna uttrycker att det viktigaste från chefernas håll är att situationen tas på allvar 

och inte förringas eller bagatelliseras. I vissa fall kan det finnas en uppfattning om att 

ledningen brister och att chefer inte bryr sig om personalen och att säkerhet inte är någon 

prioritering. Det uttrycks att detta är något som bör prioriteras då man exempelvis upptäcker 

luckor i rutinerna när en händelse inträffat. Majoriteten av respondenterna upplever dock att 

hot tas på stort allvar och att det finns en omsorg för personalen. Respondenterna berättar att 

det är viktigt att chefer fångar upp dessa incidenter samt uppmuntrar och ansvarar för att en 

polisanmälan ska upprättas då det är till chefen man rapporterar om man har utsatts för hot. 

Vill en socialsekreterare polisanmäla en händelse där hot förekommit, så ifrågasätts inte detta 

vilket upplevs som positivt av respondenterna. En del får dock känslan av att om hot 

förekommer så är det socialsekreterarens problem och socialsekreteraren får därmed bära 

skulden för det som inträffat. Respondenterna tycker att det är chefens ansvar att följa upp 

socialsekreterarens mående efter att ett hot har inträffat och en viktig del i det uppföljande 

arbetet är att man får ett fortsatt stöd av ledningen i form av exempelvis sällskap vid en 

eventuell rättegång.  

 
“/.../ jag känner nog att skulle jag säga att det här vill jag polisanmäla, så, tänker inte jag att det är någon som 

ifrågasätter det, det är bara en känsla /.../”.  

 
“/.../ så det fanns en väldig omsorg sådär att, ja…en helhetssyn och ringde och kollade dan efter och hur är det 

idag, ja, och sen att man följt upp det också på lång sikt att man inte bara har släppt det då utan, som jag sa, att 

till och med nu fick frågan efter ett år senare, hur känns det nu och hur har det påverkat dig och så /.../”.  

 

Det uppföljande arbete kan förbättras enligt respondenterna då man inte vet vad som hänt 

efter en polisanmälan av en hotsituation. Majoriteten av respondenterna har arbetat kvar i 

ärenden där hot har förekommit. Uppföljningen har antingen upplevts som ett måste hos 

socialsekreteraren eller att uppföljningen har glömts bort av cheferna. Respondenterna säger 
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att ett samtal för mycket med sin chef är bättre än ett för lite. Det uttrycks även att vissa 

ärenden man har på sitt bord uppfattas som mindre allvarliga än andra och därför mindre 

hotfulla. Detta medföljer att det kan inträffa hot då man som minst anar det. Socialsekreterare 

upplever att man inte tar hand om sig själv efter ett hot i den utsträckningen som behövs. 

 
“/.../det tar ju tid med polisutredningen...jag vet inte vad som har hänt med dom sen /.../”.  

 

Respondenterna har en gemensam syn på att många lokaler inte är optimalt utformade sett till 

säkerhet. En del menar på att det behövs tydliga och välplacerade besöksrum som är 

utrustade med säkerhetsdörrar samt larm.   

 

Påverkan 

Respondenterna berättar att det finns en allmän oro och rädsla i arbetsgruppen efter att ett hot 

inträffat. Om inte hotet följs upp av chefer, på ett för arbetsgruppen bra sätt, kan det leda till 

att socialsekreterare känner sig mindre lojala till sin arbetsgivare. De berättar om ångest och 

utsatthet i samband med hotsituationer vilket kan leda till sjukskrivningar och uppsägningar. 

Dock uttrycker vissa att man blir härdad genom åren. Majoriteten av respondenterna 

uttrycker att de känner sig trygga i sitt arbete när en vakt är permanent närvarande i lokalerna 

men att detta även kan påverka klienten både positivt och negativt.  

 
“/.../ man känner sig mindre lojal mot sin arbetsgivare, mot sina kollegor, eftersom man vet att man inte får 

hjälp, händer det något så är du ensam”.  

 

“/.../ att det finns en risk att man tänker att man ska klara av mycket mer och det var det jag menade i början att 

har man jobbat väldigt länge, jobbat 30, vissa 35 - 40 år nästan så är man väldigt härdad och man tror att man 

klarar av väldigt mycket /.../”.  

 

En del av respondenterna upplever att privatlivet har begränsats efter ett hot till exempel att 

man tittar runt omkring sig när man går till eller från arbetsplatsen eller att man inte vågar gå 

i vissa områden. Vissa menar att man blir ensam i upplevelsen och känslan efter arbetstid 

samt att det inte finns någon tid att bearbeta det som inträffat.  

 
“Men det som har hängt kvar det är att jag går inte hem genom centrum om jag kommer från tåget...jag undviker 

och det har jag gjort ända sedan det hände, jag åker inte hem och promenerar genom centrum på kvällen, utan då 

åker jag taxi eller så får någon hämta mig eller så ser jag till att åka hem i tid. För det vill jag inte. Så det har ju 

påverkat mig privat… så ja.. i jobbet känner jag mig trygg för då har jag kollegor  och så…men när jag ska hem 
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själv och varit ute och så… det känner jag att det tycker jag är obehagligt. Ja…så på så sätt har det ju påverkat 

mig, naturligtvis….och begränsat mig lite”. 

 

Attityder och normalisering 

Det råder en gemensam föreställning om att vissa arbetsplatser är mer utsatta än andra. 

Respondenterna säger att klienter generellt sätt, är samarbetsvilliga och respondenterna 

betonar att hot inte är ett vanligt förekommande inslag i arbetet. Vissa respondenter kan dock 

uttrycka en rädsla för att bli utsatta för hot. Respondenterna bedömer sig kunna avgöra 

huruvida det kommer att vara ett känsligt besök eller inte. De berättar även att det i vissa 

ärenden inte är läge att anmäla på grund av att man inte vet vem som uttalat hotet eller att 

hotet ej är riktat mot en personligen. Polisanmälan görs om grunderna finns och 

socialsekreterare och chef är oftast på samma plan kring hur de har upplevt händelsen.  

 
“/.../ .att när det är besök som man vet kan vara, bli hotfulla redan innan, eller om man ska informera om väldigt 

känsliga saker /.../”.  

 

Respondenterna har alla olika sätt att förklara varför hot förekommer gentemot 

socialsekreterare. Gemensamt är dock att alla har en förklaring till hotens förekomst. Många 

uttrycker att hot är olika allvarliga och att de flesta hot begås i affekt av föräldrar som inte 

alltid har de bästa verktygen att uttrycka sig i stunden. De beskriver att klienter ofta är arga, 

upprörda, ledsna och frustrerade över sin situation. Detta kan utmynna i en aggressiv och 

hotfull stämning mellan socialsekreterare och klient då föräldrar är arga och känner sig 

provocerade.  

 
“/.../ därför att vi jobbar med jobbiga saker och föräldrar ja för det är ju främst föräldrar då, att föräldrar blir ju 

arga och kanske inte har dom bästa verktygen till att uttrycka sig på ett bra sätt utan det blir bara att dom säger i 

ren ilska vad dom känner och att dom vill ja döda en eller göra så eller, ja jag har inte varit med om just det 

men…man kan ju också hota med att säga saker och så och många gånger så känns det som att det har varit i 

brist på annat att säga /.../”.  

 

Respondenterna uttrycker också att de upplever att situationen inte alltid är så allvarlig som 

man tror att den är och att situationen går att vända om personen i fråga är mottaglig för detta. 

Om de lyckas vända på situationen så går socialsekreterare vidare med sitt arbete och stannar 

kvar i ärendet och då väljer man många gånger att inte polisanmäla om hot förekommit då 

man värdesätter ett bra samarbete med familjen.  
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“/.../ nej, det har inte påverkat mig, jag tror att det hade varit annorlunda om vi inte hade fått till ett samarbete 

och han fortfarande, om han hade kommit tillbaka och varit aggressiv igen, då hade det varit, ja då hade det varit 

någonting som jag hade behövt bearbeta mer, men eftersom han ändå var mottaglig och att man kunde, att vi 

kunde diskutera med han sen så kunde vi ändå prata om, vad är det som händer i dig när du brusar upp sådär och 

så”.  

8.2. Chefer 
Begreppet hot 

Respondenterna lägger stor vikt vid upplevelsen av hotet och de uttrycker att det är 

individuellt och att det inte går att gradera hot. Den egna upplevelsen har företräde och 

allvarliga incidenter polisanmäls. En respondent berättar att hot i ett visst ärende har 

förekommit i flera år där det varit olika typer av hot, dock inte uttalade eller med ett 

aggressivt inslag. Respondenterna uttrycker begrepp som “allmänt hot”, “reellt hot”, “direkt 

hotsituation”, “sms-hot”, “uttalat hot”, “förtäckt hot”, “mail-hot”, “extremfall” och 

“trakasserier”. Gällande allmänt hot så beskriver en respondent att det inte känns lika 

allvarligt när det är hot riktade mot myndigheten då det inte är individuellt. Om ett hot är 

personligt menat uttrycker respondenten vidare att det är obehagligt när man ser hat i någons 

ögon. Det framkommer även att man lätt jämför händelser med varandra vilket gör att vissa 

då inte blir lika allvarliga som andra. En respondent betonar att hot inte endast kan 

förekomma i högriskärenden såsom omhändertaganden av barn, utan att det även kan inträffa 

i andra typer av ärenden där exempelvis ett barn eller en familj får stödinsatser. 

Respondenterna tar upp att andra omständigheter kan påverka risken att bli utsatt för hot, 

exempelvis psykisk ohälsa hos föräldrar. Respondenterna uttrycker även att det är en 

glidande skala av vad som egentligen är ett hot och att det inte finns någon sanning gällande 

begreppet.  

 
“/.../ det är ju alltid den enskilda personens upplevelse som styr. Det finns ju ingen sanning i att det här ordet är 

ett hot och det här ordet är inte ett hot. Nej, det kan det ju aldrig vara, det måste ju bara den enskilda 

upplevelsen, absolut”.  

 
“Det är ju verkligen att kränka andra människor att säga att din upplevelse stämmer inte för jag tycker inte 

likadant, det kan man inte göra”.  

 

Respondenterna har en uppfattning om att socialsekreterare på barn och ungdomsenheter inte 

är den mest utsatta gruppen inom socialtjänsten utan de uttrycker att försörjningsstödsenheter 
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och vuxenenheter utsätts mest för hot. En respondent förklarar detta genom att säga att 

socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd har en helt annan maktposition då man 

nekar människor pengar. En annan respondent tror att det beror på att vuxna som är aktuella 

inom socialtjänsten bland annat kan ha psykosociala svårigheter samt annan social 

problematik. 

 
“För jag tror ju att det förekommer mycket mer hot inom vuxensektionen där man har försörjningsstöd och 

psykosociala svårigheterna. Där får man nog mer våld eller hot om våld mycket mer än vad vi har /.../”.   

 

Gränser 

Båda respondenterna uttrycker tydligt att det inte är okej att någon ska behöva vara rädd på 

jobbet eller känna att man inte vågar åka hem efter sin arbetsdag. En av respondenterna 

uttryckte att det inte är okej att säga vissa saker och att det är viktigt att dra en gräns och 

därmed markera för både klient och socialsekreterare.  

 
“/.../ nej men det är ju inte okej att säga så för det är inte okej att säga vissa saker, faktiskt /.../“.  

 

Vidare sägs det att det däremot är okej att känna obehag och att alla människor upplever olika 

känslor i olika situationer. Det kan vara svårt att ha kvar ett ärende om socialsekreteraren 

upplever ett obehag i klientmötet och är fortsatt rädd för klienten. Det kan även vara svårt för 

socialsekreterare att ta över ett ärende där hot förekommit då rädsla kan smitta av sig mellan 

socialsekreterare. Respondenten identifierar en strategi som många socialsekreterare säkert 

använder, nämligen att lyfta obehaget under klientmötet och fråga vad personen menar med 

det som sägs. Oftast när klienter blir ifrågasatta i deras uttalande eller deras agerande, tar de 

tillbaka vad de precis har sagt. Respondenten tror att detta beror på att många klienter gör 

vissa uttalanden i stundens hetta utan att reflektera över ordens innebörd. En respondent säger 

att ett förbättringsområde som kan identifieras i organisationen är att tydligt och tidigt sätta 

gränser för den fortsatta kontakten då många socialsekreterare idag värdesätter 

samarbetsalliansen mer än gränsdragning.  

 
“/.../ och samarbetsalliansen är aldrig lika viktig som att sätta upp en gräns för socialsekreterare och det tror jag 

många behöver lära sig /.../”.  
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“/.../ alltså att lära sig att lyfta upp och dra en gräns för klienterna, för det hjälper både klienterna och 

socialsekreteraren och det tror jag inte att alla kan faktiskt, så det tänker jag att det är nåt som man behöver prata 

om med socialsekreterarna”.  

 

Förebyggande arbete 

Respondenterna uttrycker att det förebyggande arbetet börjar med rutiner. Rutiner är viktigt 

att regelbundet gå igenom och hålla levande på arbetsplatsen. En respondent uppger att det 

ska finnas en plan för hur man hanterar hot och våld samt en adekvat utbildning. En annan 

respondent diskuterar kring hot som en arbetsmiljöfråga och berättar om en hot- och 

våldsplan som både chefer och socialsekreterare har jobbat igenom tillsammans. Vidare 

berättar en respondent att nyanställda får en introduktionsträff för att gå igenom 

säkerhetsrutiner. Det ska även finnas en säkerhetshandbok, skyddskommitté, säkerhetschef, 

samordnare och ett skyddsombud på arbetsplatsen, vilket har funnits på samtliga arbetsplatser 

i någon form.  

 

Respondenterna betonar att arbetsgruppen är viktig där man kan diskutera både kring sina 

ärenden och den fysiska miljön. En respondent informerar om att det hos vissa enheter finns 

en tavla där varje socialsekreterare ska redovisa var de är under dagen och med vem, adress 

till eventuella hembesök och andra relevanta kontaktuppgifter. En respondent upplyser om att 

socialsekreterare inte ska ta upp känsliga frågor vid ett hembesök och att larm ska finnas med 

under alla typer av besök. Dessutom uppger respondenterna att man i klientkontakten ska 

vara två socialsekreterare.  

 

Respondenterna berättar båda att det alltid finns väktare att tillgå om behovet finns. En 

respondent uppger att inga besök ska äga rum sent på arbetsdagen när många av kollegorna 

har gått hem då socialsekreterarna inte får vara ensamma i lokalerna. Dock sägs det också att 

denna rutin kan frångås om socialsekreteraren säger att det känns okej att vara själv. En av 

respondenterna berättar att man vid hotsituationer lyfter ärendet till chefsnivå så att 

socialsekreterarna inte behöver ha sina namn på utredningarna. Det är även viktigt att ha ett 

lågaffektivt bemötande i ett möte med en klient och att ha koll på sig själv i mötet. Om dessa 

möten känns obehagliga finns det möjlighet att ha med en chef i mötet med klienten. För att 

undvika hotfulla situationer ingår det att förklara och begripliggöra för klienten vad som 

händer på socialtjänsten och anledningen till kontakten.  
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“/.../ ja men det är väl det, att man dels behöver hålla…man behöver dels prata regelbundet på ärendedragningar 

om säkerhet. Vi har ju precis utformat, en hot- och våldsplan lite mer i detalj, hur man ska tänka /.../”.  

 

Uppföljande arbete och ansvar  

En av respondenterna uppger att det inte finns några klara nedskrivna rutiner kring 

uppföljning av hot. En respondent berättar även att det tar ett tag innan det hamnar på högsta 

chefens bord, ofta så görs en första bedömning av gruppledaren tillsammans med 

socialsekreteraren då gruppledaren oftast står närmast arbetsgruppen. Respondenten säger 

även att det är viktigt att chefen tar kommandot och tar reda på vad socialsekreteraren, som 

blivit utsatt för hot, behöver för stöd. Det är viktigt att man kollar upp hur socialsekreteraren 

upplever situationen efter ett hot och därefter gör upp en individuell handlingsplan. En 

respondent menar på att det är viktigt att chefen tar initiativ och polisanmäler men att 

problemet ofta är att socialsekreteraren säger nej och inte vill. Det finns stödinsatser att tillgå 

i form av företagshälsovård. Chefen ska ringa till personalhälsan där första samtalet är med 

både chef och socialsekreterare. Hos personalhälsan kan socialsekreteraren få vidare 

krisstödjande samtal. Uppföljning från chef beror på socialsekreterarens påverkan av hotet. 

Till en början har man regelbundna samtal med några veckors mellanrum därefter avgör 

chefen när uppföljningen är slut.  

 
“Vi har ju haft fler ärenden där hot och våld förekommit kommer jag på nu. Och då gjorde jag och hon som är 

biträdande att vi pratade mycket med personen för att fråga hur det är, är det något annat vi ska göra. Man gör 

en individuell handlingsplan”. 

 

Respondenterna säger att chefen har det yttersta ansvaret vid en hotsituation. Chefen har som 

uppgift att samtala med socialsekreteraren om händelsen för att sedan kunna bestämma 

huruvida man ska gå vidare med en polisanmälan. En respondent uppger att det är viktigt och 

ingår i arbetsuppgifterna att rapportera i deras system om en händelse har inträffat på 

arbetsplatsen.  

 
“Det är mitt yttersta ansvar. Jag måste prata med den personen och ta reda på vad gäller hotet och är det ett 

allvarligt hot gör vi en polisanmälan”.  

 
“/.../ men när jag får veta det då behöver jag ju sätta mig ner med socialsekreteraren och gruppledaren och fråga 

vad det var som hände, och fråga i detalj hur, var det det gick till, hur kändes det för dig då, vad behöver du för 

hjälp nu, hur känns det att komma tillbaka till jobbet, vad behöver du för stöd i det  /.../”.  



 

41 
 

8.3. Sammanfattning av resultat 
Både socialsekreterare och chefer delar uppfattning om att det är upplevelsen av hot som är 

det centrala och att det inte är acceptabelt att bli hotad på sin arbetsplats. Samtliga 

respondenter upplever att det förekommer förhållandevis lite hot mot barn- och 

ungdomsenheter samt att andra enheter inom socialtjänsten är mer utsatta för hot. Både 

socialsekreterare och chefer upplever även att de flesta klienter samarbetar med 

socialtjänsten. Chefer trycker på att det är viktigt att socialsekreterarna sätter en gräns i 

klientmötet vilket inte tas upp på samma sätt av socialsekreterarna. Dessutom råder det en 

osäkerhet kring att polisanmäla där socialsekreterare inte vill anmäla för att samarbetet 

mellan socialsekreterare och klient värdesätts, medan chefer menar att socialsekreterare inte 

anmäler på grund av att det är socialsekreteraren som står som målsägande vilket många 

socialsekreterare inte vill.   

 

Vikten av att ha rutiner på arbetsplatsen poängteras av samtliga och att dessa behöver hållas 

uppdaterade och levande. Flera tar upp att man kan dela upp ansvaret på flera 

socialsekreterare i en klientkontakt och att det är ett bra sätt att förebygga eventuella hot. 

Socialsekreterarna uttrycker flera förbättringsområden när det gäller den fysiska miljön vilket 

inte cheferna belyser. Cheferna trycker istället på vikten av att använda larmen medan 

socialsekreterarna tar upp att de tycker att larmen inte fungerar på arbetsplatsen. Chefer säger 

att uppföljningen är avhängigt på hur socialsekreteraren mår och hur påverkad 

socialsekreteraren blivit av hotet medan socialsekreterare uttrycker att de inte har tid att ta 

hand om sig själva efter att ha utsatts för hot.  

9. Analys 
Den förkunskap som fanns innan studien påbörjades var att hot förekommer gentemot 

socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Vid sökning av forskning framkom 

statistik på att mer än var tredje socialsekreterare har upplevt sig hotade (Arbetsmiljöverket, 

2016). Dessa siffror var häpnadsväckande då hot inte har uppfattats som ett stort problem 

inom socialtjänsten, varken från organisation eller samhälle. Med dessa siffror som 

presenterats är det märkligt att inga fler händelser har uppmärksammats eller fått utrymme i 

media såsom händelsen i Botkyrka kommun år 2015 (Wierup, 2015, 20 februari). Man kan 

med bakgrund av detta tänka sig att hot lätt normaliseras av både socialsekreterarna själva, 

deras chefer och av samhället. Det kan även tänkas att hot som är subtila inte tas på lika stort 
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allvar som fysiska hot och heller inte polisanmäls i samma utsträckning. Dessutom belyser 

varken media, fackförbund eller socialtjänsten som myndighet vad socialsekreterare får för 

hjälp och stöd efter ett hot. Inte ens när en händelse väl har uppstått bedrivs en diskussion 

kring problemet eller förbättringsområden från dessa aktörer, vilket forskning inte heller 

tycks lägga vikt vid.  

9.1. Uppfattning av hot 
Inledningsvis vill alla respondenter, socialsekreterare och chefer, samt författarna till 

föreliggande studie framhäva klienters generella samarbetsvilja då de allra flesta klienter har 

ett fungerande och bra samarbete med socialtjänsten. Respondenterna upplever att hot inte är 

ett vanligt förekommande inslag i arbetet trots att tidigare forskning, exempelvis Heiskanen 

(2007), Arbetsmiljöverket (2014) samt de los Reyes, González och Thörnquist (2015) alla 

visar på att det finns en tydlig problematik kring hot mot yrkeskåren både nationellt och 

internationellt. Respondenterna bekräftar ändå att hot inträffar och både socialsekreterare och 

chefer trycker på att det inte är accepterat att som socialsekreterare bli utsatt för hot och att 

det inte är okej att säga vissa saker som klient. Detta förhållningssätt är ett viktigt 

ställningstagande enligt Bauer och Kristiansson då de menar att det är viktigt att chefer tar 

ställning mot hot (Bauer & Kristiansson, 2012). I resultatet går det att se en gemensam syn 

kring att det är upplevelsen av hot som är det centrala. Detta går i linje med vad tidigare 

forskning visar kring att det ofta är de otydliga hoten som är de mest obehagliga och även de 

som förekommer mest (Sousa et al., 2014; Tilly, 2014).  

 

Det råder en föreställning bland samtliga respondenter att vissa områden inom socialtjänsten 

är mer utsatta än andra. Chefer uttrycker att de tror att enheter för försörjningsstöd är mer 

utsatta än enheter för barn och ungdomar. Detta kan tänkas bero på att toleransnivån är lägre 

på de enheterna eller att det diskuteras och anmäls i större utsträckning där. Littlechild (2005) 

och Winstanley och Hales (2014) visar båda på, i sin forskning, att socialsekreterare som 

arbetar med barn och ungdomar är de mest utsatta i jämförelse med andra delar inom 

socialtjänsten.  

 

Slutsatser som kan dras gällande uppfattningen av hot är att det är upplevelsen av hot som är 

det centrala och avgörande vid definierandet. Ytterligare en slutsats som kan dras är att det 

finns en stor variation mellan respondenter och forskning gällande uppfattningen av hot samt 

vilken enhet inom socialtjänsten som främst utsätts för hot. Samtliga respondenter i studien 
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har en uppfattning om att hot sällan förekommer vilket inte stämmer överens med rådande 

forskning som presenterats inom området. Dessutom uppfattar inte respondenterna att barn - 

och ungdomsenheter är den främst utsatta gruppen för hot inom socialtjänsten vilket däremot 

forskning visar på.  

9.2. Relationen mellan socialsekreterare och klient 
Alla socialsekreterare i studien menar på att det är viktigt att markera för både klient och 

socialsekreterare att hot inte är någonting acceptabelt på arbetsplatsen. Lipsky (2010) skriver 

i den andra dimensionen i sin teori om att gräsrotsbyråkraten sätter villkor och gränser för 

den kontakt som kommer ske mellan gräsrotsbyråkrat och klient. Med gränssättning menas 

inte att socialsekreteraren ska ha en mer överordnad roll mot klienten än vad 

socialsekreteraren redan har som gräsrotsbyråkrat då detta kan tänkas öka risken för hot.  

 

Det är viktigt att gräsrotsbyråkraten tidigt sätter gränser och konstruerar kontexten runt 

klientkontakten vilket en del av respondenterna inte upplever sker inom socialtjänsten idag. 

En följd av att gräsrotsbyråkraten inte sätter gränser när hot förekommer kan bli att 

socialsekreteraren blir rädd för klienten vilket varken är bra för socialsekreterare eller klient. 

Denna sortens påverkan är inte hållbar inom en byråkratisk organisation då det bland annat 

kan inverka på ett myndighetsbeslut vilket är riskabelt och kan leda till lägre rättssäkerhet 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Dock är det viktigt att betona att man som gräsrotsbyråkrat alltid 

har makt över klienten med anledning av att man som socialsekreterare förfogar över 

organisationens resurser, vilket Lipsky (2010) belyser i den första dimensionen.  

En av cheferna lyfter vikten av att begripliggöra för klienten vad socialtjänsten fyller för 

funktion, vilket även Lipsky (2010) beskriver i den tredje dimensionen, att gräsrotsbyråkraten 

måste upplysa och informera klienten om organisationen och klientrollen. Samtliga 

respondenter uttrycker en förståelse för att klienten sällan har lika förutsättningar som 

gräsrotsbyråkraten gällande kunskap om socialtjänsten vilket bidrar till en obalans och ett 

maktförhållande mellan dessa. Lipsky (2010) beskriver just kunskap som en bidragande 

faktor till ett maktförhållande mellan parter, framför allt mellan socialsekreterare och klient. 

Dessutom beskriver Bauer och Kristiansson (2012) att faktorer som kan starta en konflikt 

bland annat är otydlighet, vilket förstärker det resonemang som en av cheferna uttrycker.   

 

Slutsatser som kan dras gällande relationen mellan socialsekreterare och klient är att det är 

viktigt med gränser i relationen åt båda hållen. Med gränssättning menar respondenterna att 
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det är viktigt att klienten får information och kunskap om socialtjänsten som organisation för 

att försöka minska maktobalansen mellan parterna.  

9.3. Synliggörande 
Cheferna berättar att fysiska hot ses som allvarligare än mer subtila hot då de fysiska hoten 

oftast är mer konkreta och tydliga. Socialsekreterarna uttrycker dock att det är viktigt att inte 

låta hot gå förbi och att fånga upp och synliggöra de mindre tydliga hoten. Cheferna uttrycker 

att hoten kan synliggöras genom att socialsekreteraren under klientmötet lyfter hotet till 

diskussion och ifrågasätter detta till klienten. Detta gör att ett stort ansvar läggs på den 

enskilda socialsekreteraren för att lösa situationen i stunden. Detta angreppssätt är inte heller 

tillämpbart på de socialsekreterare som väljer att inte ta upp det under mötet. Då 

copingstrategier lärs in när en specifik situation inträffar såsom ett hot (Lazarus & Folkman, 

1984) kan det tänkas vara så att chefer sätter tonen för hur denna inlärning sker. När en 

strategi väl har bildats blir det lätt någonting man förlitar sig på då man vet att strategin 

fungerar för den givna situationen, till exempel normalisering av hot.  

 

Socialsekreterare som väljer att inte berätta när de känt sig hotade kan känna sig ensamma i 

känslan och i situationen. Socialsekreterarna säger att det är viktigt att alla hot tas på allvar då 

det sprids en allmän oro och rädsla i arbetsgruppen efter att någon blivit hotad. Både 

socialsekreterare och chefer, uttrycker att arbetsgruppen är viktig och socialsekreterarna 

menar att i detta ingår att chefen tidigt får veta när hot inträffat på arbetsplatsen. Efter det kan 

chefen ta kommandot och bland annat samtala med socialsekreteraren om upplevelsen och 

polisanmäla, vilket är chefens yttersta ansvar. Ytterligare en aspekt som är viktig att belysa är 

att ens privatliv kan påverkas och eventuellt begränsas efter att ett hot inträffat på 

arbetsplatsen. Två socialsekreterare berättar om att de upplever att händelser som de utsatts 

för på arbetsplatsen har påverkat dem privat. Om chefer inte får veta vad socialsekreterare 

utsätts för, eller inte själva uppmärksammar det, kan cheferna inte erbjuda stöd eller få 

vetskap om vad deras anställda handskas med utanför arbetstid.   

 

En slutsats som kan dras av materialet är att det i dagsläget läggs ett stort ansvar på 

socialsekreterarna för de olika klientkontakterna. Socialsekreterarna har ett eget ansvar att 

själva lösa konflikten eller situationen med klienten samt att informera närmaste chef när hot 

förekommit. Detta går inte i linje med den önskan som socialsekreterarna har och uttrycker 

att de behöver, nämligen att få stöd och hjälp efter att man utsatts för hot. Ytterligare en 
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slutsats som kan dras av resultatet är att subtila hot inte tas på lika stort allvar som fysiska 

hot. Fysiska hot uppfattas av chefer oftast som mer konkreta och tydliga än subtila hot.  

9.4. Förebyggande och uppföljande arbete 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger klart och tydligt att arbetsgivaren ska arbeta 

förebyggande vilket görs, dock inte i tillräcklig utsträckning baserat på det resultat studien 

fått fram. Dessutom ska arbetsgivaren utreda eventuella risker med arbetet och åtgärda dessa. 

I dessa risker ingår nödvändig utrustning och utformning av lokaler. En påtaglig risk som 

identifierats i resultatet är att socialsekreterare upplever att arbetsplatsens bärbara larm inte 

fungerar, inte kontrolleras samt är för komplicerade att använda. Detta innebär ett brott mot 

gällande föreskrifter och lagar om att åtgärda risker och tillhandahålla nödvändig utrustning, 

vilket faller på arbetsplatsens chefer. En triggande faktor kan vara utformningen av 

väntrummet för klienterna där det är viktigt att tänka på inredning, möjlighet till sittplatser 

samt underhållning (Bauer & Kristiansson, 2012). Detta lyfter cheferna i studien där de bland 

annat reflekterar kring huruvida det är bra eller inte att ha ett gemensamt väntrum för flera 

olika enheter inom kommunen.  

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger även att arbetstagaren ska få hjälp fort efter att ha blivit 

utsatt för hot vilket studiens resultat visar skilda upplevelser kring. Det är tydligt att det inte 

finns gemensamma förhållningssätt på nationell nivå trots att lagen säger att en rutin kring 

stöd och hjälp ska finnas. Denna rutin eller brist på rutin ska inte vara beroende av vilken 

arbetsplats man arbetar på eller vem man har som chef. Enligt Tilly (2014) är det viktigt att 

arbetsplatsen erbjuder stöd till socialsekreterare då uppföljning eller avsaknad av uppföljning 

kan få ett symboliskt värde för den utsatte. Vikten av en riskanalys betonas i tidigare 

forskning där en inventering av vad som hänt och vad som skulle kunna hända bör göras på 

arbetsplatsen (Bauer & Kristiansson, 2012; Stafblom, 2012). Denna aspekt lyfts varken upp 

av socialsekreterare eller chefer i denna studie utan flera av socialsekreterarna beskriver 

istället att rutiner korrigeras i efterhand när hot redan har ägt rum.  

 

En del av socialsekreterarna uppger att de har fått introduktion och utbildning i 

säkerhetsarbete medan vissa inte har fått någon utbildning alls. Det kan konstateras att 

kvaliteten på information och utbildning varierar mycket beroende på arbetsplats. Chefer har 

en skyldighet att se till att anställda får utbildning och har kompetens gällande hot och våld, i 

linje med vad Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger. En av cheferna uttrycker att känslor 
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tenderar att smitta av sig mellan människor, exempelvis rädsla, vilket även Bauer och 

Kristiansson (2012) lyfter i sin bok då de menar att mötet kan påverkas positivt eller negativt 

av känslor. Därför uttrycker både socialsekreterare och chefer vikten av att tänka på sig själv 

och sin kompetensutveckling vilket även Bauer och Kristiansson (2012) betonar för att kunna 

göra relevanta riskbedömningar.  

 

En slutsats som kan dras gällande förebyggande och uppföljande arbete är att det finns 

rättsliga verktyg för att skydda, utbilda och ta hand om arbetstagare som har en förhöjd risk 

att utsättas för hot. Trots detta går det att identifiera vissa brister inom dessa områden som 

kan äventyra säkerheten för socialsekreterarna.  

9.5. Normalisering 
Samtliga respondenter har haft förklaringar till varför hot förekommer gentemot 

organisationen. Detta kan tänkas vara ett resultat av att socialsekreterarna är medvetna om sin 

roll som gräsrotsbyråkrater inom organisationen. Då socialsekreterarna är gräsrotsbyråkrater 

förfogar de över socialtjänstens resurser och kan ta beslut som belönar eller bestraffar en 

klient, vilket Lipsky (2010) tar upp i sin första dimension. Socialsekreterare kan även vara 

medvetna om att klienter som är i kontakt med en gräsrotsbyråkrat kan påverkas på 

individnivå i form av hur klienten mår av att vara i kontakt med socialtjänsten samt på 

samhällsnivå genom stigmatisering från andra vilket Lipsky (2010) problematiserar i fjärde 

dimensionen i sin teori. Förklaringarna som respondenterna haft till varför hot förekommer 

kan även tänkas bero på coping, att socialsekreterarna försöker förstå en hotfull situation för 

att kunna bemöta klienten på ett adekvat sätt. Det kan tänkas vara så att socialsekreterarna 

normaliserar hot genom olika copingstrategier utan att vara medvetna om det då dessa ofta 

sker omedvetet enligt Lazarus och Folkman (1984). Genomgående kan det i resultatet utläsas 

en normalisering av alla sorters hot mot socialsekreterare som kan bli till en ond cirkel. 

Denna cirkel kan börja med att socialsekreterare kan tänkas uppleva en osäkerhet kring att 

polisanmäla då arbetsplatser inte prioriterar och regelbundet informerar om säkerhetsarbete. 

Detta i sin tur kan leda till ett osynliggörande av problemet och omfattningen vilket gör att 

socialsekreterare kan känna sig ensamma i sin upplevelse och känsla. Därför dras slutsatsen 

att socialsekreterare normaliserar situationer där hot förekommer vilket gör att chefer inte blir 

upplysta om omfattningen. I och med att chefer inte får information om händelserna från sina 

anställda kan det vara så att de inte heller lägger resurser på att utveckla säkerhetsrutiner för 

arbetsplatsen vilket leder tillbaka till socialsekreterares osäkerhet. Normaliseringen av hot 
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mot socialtjänsten bidrar till ett accepterande klimat både för klienter och socialsekreterare. 

Astvik & Melin (2013) tar upp en copingstrategi som socialsekreterare använder sig av i sitt 

arbete, nämligen att tänja på sina gränser. Denna strategi kan kopplas till att 

socialsekreterarna accepterar att hot förekommer i klientkontakten. 

 

Utöver detta efterfrågar socialsekreterare en mer nyanserad bild av debatten kring hot då de 

inte känner igen sig själva i bilden som framställs av socialsekreterare i media. Denna önskan 

kan tänkas vara ett resultat av att hot inte erkänns eller diskuteras av socialsekreterare i 

arbetsgruppen eller med chefer. Det kan även tänkas vara så att media överdriver i sina 

publiceringar eller väljer att bara lyfta fram en sida av problematiken.  

 

Alla respondenter uttrycker även att hot som inte är riktat mot en personligen inte är lika 

allvarliga. Denna normalisering av hot mot en myndighet gör att socialsekreterare uttrycker 

att de blir härdade och tål mer med åren vilket kan tyda på användningen av 

emotionsfokuserad coping där man åsidosatt sina känslor så många gånger att man inte längre 

reflekterar över obehaget i situationen. I tidigare forskning tas emotionell utmattning upp som 

begrepp för att förklara en ansträngd arbetssituation och att detta kan tänkas leda till en 

normalisering av hot då socialsekreteraren är för utmattad för att kunna se processen som 

leder till normalisering (Winstanley & Hales, 2014).   

 

Slutsatser som kan dras sett till detta avsnitt är att det sker en normalisering av hot gentemot 

socialtjänsten på olika plan. Detta kan leda till att socialsekreterare måste ta till 

copingstrategier, såsom normalisering, i sitt dagliga arbete.  

9.6. Socialsekreterares mående och strategier 
I socialsekreterarnas utsagor uttrycks tydligt ett behov av att få stöd, återkoppling och 

bekräftelse från arbetsgruppen och från cheferna vid ett hot. Även tidigare forskning betonar 

vikten av kollegialt stöd när ett hot förekommit (Stafblom, 2012; Wikman, 2012a). 

Socialsekreterarna upplever att uppföljningen inte får plats i dagsläget samt att 

säkerhetsarbete inte är en prioritering på arbetsplatsen. Resultatet av studien visar på en 

normalisering av hot vilket inte sammanfaller med att socialsekreterare har ett behov av att 

arbetsplatsen ger stöd. Därför kan det antas att socialsekreterarna i dessa lägen använder sig 

av olika copingstrategier för att klara av att vara kvar i sina ärenden. När hot förekommer kan 
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det tänkas att socialsekreteraren tar till en emotionsfokuserad copingstrategi och då skjuter 

ifrån sig känslorna som uppkommer.   

 

Ett dilemma som har identifierats är att socialsekreterare uttrycker att det ibland inte är läge 

att anmäla vilket kan tolkas som att samarbetsalliansen är någonting som värdesätts högre än 

den egna säkerheten och rollen som myndighetsperson. Detta kan tolkas som 

problemfokuserad coping där det primära är att lösa konflikten i relationen mellan klient och 

socialsekreterare. Detta kan även tänkas bero på att många socialsekreterare, men även 

socionomer överlag, i första hand ser sig själva som hjälpare i så hög utsträckning att man 

åsidosätter sig själv och sitt mående som individ vilket kan leda till negativa copingstrategier. 

Dessa negativa copingstrategier kan tänkas vara en anledning till att socialsekreterare är en 

utsatt grupp för exempelvis stress. I sin roll som gräsrotsbyråkrat kan socialsekreterare som 

ser sig som hjälpare tänkas försumma sig själva för att kunna göra något extra för klienten 

som är i kontakt med en byråkratisk organisation, såsom socialtjänsten. Detta kan bero på att 

gräsrotsbyråkraten tillhör ett av de lägre skikten inom en organisation och därmed har krav på 

sig, bland annat från chefer, vilket ibland kan krocka med en hjälpande roll (Lipsky, 2010). 

Bauer och Kristiansson (2012) och Larsson och Lindgren (2012) tar upp vikten av 

uppföljning då långvarig stress orsakad av hot i sin myndighetsutövning i det långa loppet, 

kan leda till posttraumatiskt stressyndrom.  

 

Slutsatser som kan dras gällande socialsekreterares mående och strategier är att 

socialsekreterare sätter klienters situation och välbefinnande framför sitt eget mående. Detta 

är en egenskap som är både nobel och eftersträvansvärd så länge det inte påverkar 

socialsekreterarens mående negativt varken under arbetstid eller efter. 

10. Diskussion av resultat och slutsatser 
I inledningen lyfts det att det finns en syn på att en tjänsteman ska tåla mer och att det inte 

råder ett tillåtande klimat för att anmäla hot. Detta utmynnar i att det finns en problematik 

gällande hot mot socialtjänsten, en bild som förstärks av händelserna som beskrivits i 

inledningen. Anledningen till dessa hot problematiseras genom att belysa socialsekreterarens 

egna bemötande gentemot en klient men även organisatoriska orsaker såsom hög 

arbetsbelastning som kan leda till begränsad tid för varje enskild klient. Syftet med studien 

var att undersöka hur socialsekreterare och chefer på socialtjänstens barn - och 
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ungdomsenheter arbetar förebyggande och uppföljande samt resonerar kring hot mot 

socialtjänsten.  

 

Den första frågeställningen tar upp hur socialsekreterare och chefer på socialtjänsten upplever 

hot och dess påverkan. Gemensamt hos alla respondenter är att det är upplevelsen av hot som 

är det centrala men trots detta finns det en uppfattning hos vissa respondenter om att fysiska 

hot är mer konkreta och tydliga. Denna uppfattning kan tänkas gå i linje med den generella 

uppfattning som verkar råda i samhället kring att fysiska brott är allvarligare än psykiska då 

fysiska brott är lättare att som utomstående ta på. Ett fysiskt hot kan tänkas innebära ungefär 

detsamma för de flesta medan psykiska hot är mer personbundna gällande uppfattningen. 

Uppfattas någonting som ett hot kan det för socialsekreterare begränsa privatlivet i form av 

var man rör sig och vid vilken tidpunkt. En annan påverkan kan vara att det blir en allmän oro 

och rädsla i arbetsgruppen efter ett hot. 

 

Den andra frågeställningen handlar om hur socialsekreterare respektive chefer på 

socialtjänsten arbetar förebyggande kring hot. Socialsekreterare har berättat om olika 

konkreta strategier som används för att kunna säkerställa den egna säkerheten. 

Socialsekreterarna berättar även om att det förebyggande arbetet är bra men att det finns vissa 

förbättringsområden såsom fungerande larm samt information gällande säkerhet till 

nyanställda. Cheferna berättar att det förebyggande arbetet bedrivs bland annat genom att 

hålla rutiner levande och genom att ha skyddsombud på arbetsplatsen. Ärenden som upplevs 

som hotfulla lyfts till chefsnivå för att skapa ett avstånd mellan klienten och den hotade 

socialsekreteraren.  

 

Den tredje frågeställningen behandlar hur socialtjänstens chefer arbetar när hot förekommit 

på arbetsplatsen samt hur socialsekreterare upplever att hot följs upp. Cheferna berättar att det 

tas fram en individuell plan för den som har blivit hotad och att de uppmanar 

socialsekreteraren att polisanmäla händelsen. Cheferna lyfter problematiken kring att många 

socialsekreterare inte vill anmäla vilket gör att många hot stannar på organisationsnivå. 

Socialsekreterare får dock många gånger stanna i ärenden trots att hot förekommit.  

Cheferna uttrycker även att det inte finns klara rutiner för det uppföljande arbetet och att 

uppföljningen anpassas efter socialsekreterarens upplevelse. Cheferna tar upp att det är 

ledningen som ska ta initiativ till uppföljning och erbjuda stödinsatser till socialsekreteraren.  
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Socialsekreterarna upplever att det inte finns någon tid att bearbeta eller ta hand om sig själv 

och att man blir ensam i känslan. Socialsekreterarna uttrycker även en önskan om att få 

bekräftelse efter en upplevelse samt vikten av kollegialt stöd. Studiens något tunna resultat 

gällande socialsekreterarnas mående kan tänkas bero på att det inte har diskuterats tillräckligt 

på arbetsplatsen och att socialsekreterarna därför inte reflekterade kring detta under 

intervjuerna när detta lyftes. Det kan också vara så att bristen på empiri innebär att just dessa 

socialsekreterare inte har påverkats nämnvärt i sitt mående efter de hot som de har utsatts för. 

 

Samtliga frågeställningar kan med ovanstående bakgrund anses vara besvarade. 

 

Hade studien haft möjlighet till ett större urval där fler chefer från olika stadsdelar och 

kommuner hade medverkat skulle studien ha kunnat ge en större bredd på hur 

säkerhetsarbetet ser ut, fungerar och följs upp. Bilden som ges i denna studie av chefer kring 

säkerhetsarbete är begränsad till dessa respondenter vilket kan ge en snäv bild. Studien kan 

anses ha omfattande belägg för att dra slutsatsen kring att det är uppfattningen av hot som är 

det centrala och att det är mottagaren som definierar huruvida det är ett hot eller inte. Både 

tidigare forskning och respondenter för denna studie trycker kraftfullt på detta vilket 

föranleder att det inte finns anledning att ifrågasätta denna slutsats. Slutsatsen som dras 

gällande uppfattningen av hot och vilken enhet inom socialtjänsten som främst utsätts för hot, 

kan vara specifika för de kommuner och stadsdelar som besökts i denna studie. Där kan det 

vara möjligt att enheter för försörjningsstöd är en mer hotad arbetsgrupp. Denna slutsats 

behöver med andra ord inte överensstämma med andra kommuners och stadsdelars 

uppfattningar kring förekomsten. Formuleringen av slutsatsen grundar sig dock i att 

internationell forskning hävdar att det är socialsekreterare som arbetar med barn och 

ungdomar som är de mest utsatta (Littlechild, 2005; Winstanley & Hales, 2014).  

 

I slutsatserna nämns att socialsekreterarna får ta ett stort ansvar för sitt mående, vilket i 

grunden kan baseras på en välmening och respekt från chefens sida för den enskilde 

socialsekreterarens kompetens samt känslor kring det inträffade. Det är möjligt att det 

uppföljande arbetet ser ut på det sättet på grund av att chefer inte vill gå in och detaljstyra 

kring socialsekreterares mående då detta kan uppfattas som kränkande. Många gånger kan det 

även vara svårt för chefer att insistera på vidare uppföljning om socialsekreteraren säger nej. 

Detta dilemma är komplext och grundar sig i att socialsekreteraren har ett val gällande 

uppföljning då det inte är någonting som är etablerat och ska göras efter ett hot.  
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Slutsatsen som dragits kring en normalisering av hot mot socialsekreterare är en mycket 

viktig punkt att lyfta då detta antagligen är väldigt vanligt inom yrkeskåren. Normaliseringen 

kan bero på att de människor som väljer att bli socialsekreterare har en brinnande glöd att 

hjälpa andra människor. I den hjälpande processen kan det tänkas att socialsekreteraren 

glömmer bort sig själv och sitt eget mående då allt fokus ligger på att hjälpa klienten. När 

dessa hot då inträffar kan det bli att socialsekreteraren bortser från detta då önskan att hjälpa 

andra väger tyngre. Denna mentalitet inom en hel yrkeskår kan leda till både fysisk och 

psykisk ohälsa. Det är viktigt att lyfta detta för att socialsekreterare ska få möjlighet att 

reflektera kring vilka strategier som de faktiskt använder för att klara av det dagliga arbetet 

inom socialtjänsten.  

 

Till en början var en fallstudie tilltänkt som metod då det hade varit intressant att se till en 

specifik enhets säkerhetsarbete. Denna metod fick snabbt överges då det var svårt att hitta det 

antalet respondenter på samma arbetsplats. En annan metod som övervägdes var deltagande 

observationer då det skulle vara intressant att observera i vilken omfattning som säkerheten är 

en del av det dagliga arbetet. Det hade även varit givande att observera den fysiska miljön 

närmare på enheterna som besöktes då det tydligt gick att se en varierande kvalitet på den 

fysiska säkerheten. Den kvalitativa intervjumetod som användes i denna studie hade fördelar 

i form av att det gav ett mycket rikt material som i sin tur ledde till utläsandet av mycket 

tydliga mönster i utsagorna. Resultatet kan ha påverkats av att det inte var en anonym studie 

då detta ämne lätt kan uppfattas som granskande och ifrågasättande gentemot chefer och 

arbetsplatser. Nackdelar med metoden var att många ytterligare frågor väcktes efter 

intervjuerna som inte fick utrymme i studien. Exempel på detta var frågor gällande 

socialsekreterares sammanlagda mående, den personliga utvecklingen med åren i 

professionen samt i vilken utsträckning hot på arbetsplatsen kan förebyggas och elimineras. 

 

Förslag på fortsatt forskning är longitudinella studier där socialsekreterare följs under en 

bestämd tid för att undersöka om och hur socialsekreterare påverkas som personer av åren i 

professionen. Ett annat förslag på vidare forskning är att intervjua socialsekreterare från 

andra delar av landet och eventuellt göra en jämförelse. Ytterligare ett förslag på vidare 

forskning är att göra om denna studie med ett klientperspektiv.   

 

 

 



 

52 
 

Referenser 
 

AFA Försäkringar. (u.å.). Rapport om hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 

2005-2009. AFA Försäkringar. 

 

Akademikerförbundet SSR. (2011). Hot och våld i arbetslivet. Hämtad 2016 - 10 - 07, från 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/hot_och_vald.pdf  

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Arbetsmiljöverket. (2014). Hot och våld vid myndighetsutövning 2011 - 2013. Hämtad 2016 - 

10 - 02, från https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/hot-vald-vid-

myndighetsutovning-2011-2013-kunskapssammanstallning-rap-2014-06.pdf  

 

Arbetsmiljöverket. (2016). Socialsekreterarnas förändrade arbetsförhållanden. Hämtad 2016 

- 10 - 07, från https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-

utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/socialsekreterarnas-forandrade-

arbetsforhallanden/ 

 

Astvik, W., & Melin, M. (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar 

copingstrategier kvalité och hälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19 (4), 61 - 73.   

 

Bauer, M., & Kristiansson, M. (2012). Hot och våld på jobbet. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.  

 

Cherrey Reeser, L., & Wertkin, R. A. (2001). Safety Training in Social Work Education. 

Journal of Teaching in Social Work, 21 (1-2), 95-113. doi: 10.1300/ J067v21n01_07  

 

Claesson, F. (2015, 16 september). Nattliga brandattacker mot socialarbetare. Hämtad 2016 

- 09 - 29, från http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/anstallda-pa-socialen-utsatta-for-

hot-i-sina-hem 

 



 

53 
 

De los Reyes, P., González, A., & Thörnquist, A. (2015). Rädd på jobbet? Hot och våld i 

avregleringens spår. I A. Sjöstedt Landén, G. Olofsdotter, & M. Bolin (Red.), Sprickor, 

öppningar & krackeleringar: Nya perspektiv på arbetsmiljö (s. 17 - 48). Sundsvall: Forum 

for Gender Studies, Mid Sweden University.  

 

Gustafsson, A. (2016, 25 augusti). Åtalas för att ha knivhotat socialsekreterare. Hämtad 2016 

- 09 - 29, från https://mitti.se/atalas-for-att-ha-knivhotat-socialsekreterare/?tag=stockholm 

 

Heiskanen, M. (2007). Violence at Work in Finland; Trends, Contents and Prevention. 

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8 (1), 22-40. doi: 

10.1080/14043850701278473 

      

Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv Förlag. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Larsson, O., & Lindgren, M. (2012). Hot och våld i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and coping. New York: Springer 

Publishing Company.  

 

Lipsky, M. (2010). Street – Level Bureaucracy. New York: Russel Sage Foundation.  

 

Littlechild, B. (2005). The Stresses Arising from violence, Threats and Agression Against 

Child Protection Social Workers. Journal of Social Work, 5 (1), 61-82. doi: 

1177/1468017305051240  

 

Rosell, S. (2016). Hot och våld ökar. Socionomen, (4), 8-11.  

 

Sarkisian, G. V., & Portwood, S. G. (2004). Client Violence Against Social Workers. 

Administration in Social Work, 27 (4), 41-59. doi: 10.1300/J147v27n04_04  

 



 

54 
 

Sousa, S., Silva, S. I., Veloso, A., Tzafrir, S., & Enosh, G. (2014). Client´s violence toward 

social workers. Tékhne, 12 (1), 69-78. doi: 10.1016 

 

Stafblom, H. (2012). Hot - och våldshantering i praktiken. Säkerhetsakademin.  

 

Tilly, A. (2014). Förebygg hot och våld på jobbet. Stockholm: Prevent. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2016 - 10 - 17, från  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB.   

 

Wierup, L. (2016, 20 februari). Socialarbetaren hotades - nu lever hon med skyddad identitet. 

Hämtad 2016 - 10 - 01, från http://www.dn.se/sthlm/socialarbetaren-hotades-nu-lever-hon-

med-skyddad-identitet/ 

 

Wikman, S. (2012). Hot och våld i vård och omsorg - åtgärdsförslag i 

arbetsskadeanmälningar 1987, 1997 och 2007. Socialvetenskaplig tidsskrift, (1), 3- 25. 

 

Wikman, S. (2012). Våld i arbetslivet: Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder. 

Kriminologiska institutionens avhandlingsserie, (30), 1- 86.  

 

Winstanley, S., & Hales, L. (2014). A Preliminary Study of Burnout in Residential Social 

Workers Experiencing Workplace Aggression: Might It Be Cyclical? British Journal of 

Social Work, 1-10. doi:10.1093/bjsw/bcu036 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Bilaga 1 - Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
 

1 a § “Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö”.  

 

2 § “Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall [...]”.  

 

3 § “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 

vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna 

med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet [...]” 
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Bilaga 2 – Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1993:2) 
 
2 § “Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 

samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen [...]”.  

 

3§ “Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt 

förebyggs”. 

 

6 § “Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld 

så långt som det är möjligt förebyggs”.  

 

11 § “Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att 

förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner 

för detta”.  
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Bilaga 3 – Intervjuguide för enhetschefer 
 

● Upplever du att det förekommer hot på enheten? 
 
● Berätta gärna om någonting som har hänt och hur ni agerade i den situationen. Vad 

gör du i situationer där hot har förekommit? Vad har du för ansvar? Vem har yttersta 
ansvaret? 

 
● Vad har du för rutiner som chef när det förekommit hot mot en anställd? 

 
● Polisanmäler ni? I vilka situationer sker det? Vem avgör? 

 
● Hur arbetar du som chef förebyggande? - Hur ser det arbetet ut?  

 
● Informerar du nyanställda om era säkerhetsrutiner? Om ja, hur?  

 
● Får dina anställda någon utbildning i säkerhetsarbete? Vem håller i den och vad 

innehåller den? 
 
● Hur ofta uppdaterar ni era säkerhetsrutiner och på vilket sätt gör ni det? 

 
● Vad får de anställda för stöd när hot förekommit gentemot dem? (Direkt efter, en 

vecka efter, flera månader efter).  
 
● Hur följer du upp en anställds mående när hen har blivit utsatt för hot? 

 
● Upplever du att du har de resurser som behövs för att kunna ta hand om de anställda 

när de blir utsatta för hot? 
 
 
Efter intervjun 
 
● Har ni några säkerhetsföreskrifter som vi kan få ta del av? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide för socialsekreterare 
 

● Upplever du att hot är vanligt förekommande på din arbetsplats? 
 
● Har du någon kollega som blivit utsatt för hot? 

 
● Till vem anmäler man när hot förekommit på arbetsplatsen? 

 
● Polisanmäls hot? I vilka situationer sker det? Vem avgör? 

 
● Har du fått information om vilka rutiner som gäller när hot inträffar? 

 
● Får ni utbildning i rutiner och policys gällande hot?  

 
● Hur ofta diskuteras och informeras dessa rutiner, anser du? 

 
● Hur upplever du att din arbetsplats arbetar förebyggande gällande hot? 

 
● Berätta om den situationen där du blev utsatt för hot i och med din 

myndighetsutövning. 
 
● Vad fick du för stöd och hjälp efter händelsen? 

 
● Hur har du själv bearbetat det som du blivit utsatt för? Och har du varit tvungen att 

bearbeta det på egen hand? 
 
● Vad gör du själv i ditt dagliga arbete för att påverka din säkerhet? 

 
● Vad tänker du saknas på arbetsplatsen? Vad skulle kunna bli bättre? 
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Bilaga 5 – Information för deltagande i forskningsstudie 
 

- Vill du medverka i en studie kring hot mot socialtjänsten? Vi söker enhetschefer på 
socialtjänsten för barn/unga som har anställda som upplever sig ha blivit hotade i 
samband med sin myndighetsutövning. Vi söker även socialsekreterare på dessa 
enheter utan chefsposition som upplever sig ha blivit utsatta för hot i och med sin 
myndighetsutövning. Forskningshuvudkvinnor för studien är Anna Boltenstål och 
Emelie Hellqvist Fjällman, studenter på socionomprogrammet på Socialhögskolan i 
Stockholm, termin sex.  

 
- Syftet med studien är att undersöka hur chefer och socialsekreterare på socialtjänstens 

barn – och ungdomsenheter arbetar förebyggande och uppföljande samt resonerar 
kring hot mot socialtjänsten. Frågeställningarna vi vill besvara är hur upplever chefer 
och socialsekretrare på socialtjänsten hot och dess påverkan, hur arbetar chefer 
respektive socialsekreterare förebyggande kring hot samt hur arbetar socialtjänstens 
chefer uppföljande när hot förekommit och hur upplever socialsekreterare att hot följs 
upp. 

 
- En kvalitativ forskningsmetod kommer att användas och bestå av sex stycken 

intervjuer med två enhetschefer samt fyra socialsekreterare. Materialet kommer sedan 
att analyseras utifrån teorier för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet 
med studien.  

 
- De följder och risker som denna undersökning kan medföra kommer inte vara 

omfattande. Materialet kommer att vara till underlag för en kandidatuppsats på 
Stockholms Universitet vilket innebär att undersökningen kommer att publiceras. 
Materialet som samlas in kommer inte kunna ge några generaliserbara resultat.  

 
- Deltagandet i studien är frivilligt. Personen kan när som helst avbryta intervjun eller 

avbryta sin medverkan i studien. Personen kan när som helst under intervjun välja att 
inte svara på en fråga. Deltagandet kommer att vara anonymt och alla uppgifter som 
kan identifiera en specifik person kommer att ändras eller tas bort. Materialet kommer 
endast att behandlas av författarna samt handledaren på institutionen. Intervjuerna 
kommer att spelas in och transkriberas för att studiens resultat ska bli så transparent 
och detaljerad som möjligt. Inspelningarna kommer att tas bort på samtliga enheter 
när uppsatsen har färdigställts.   

 
- Vid frågor, funderingar eller önskan att komma i kontakt med författarna medföljer 

här kontaktuppgifter. Vill du medverka i studien, kontakta oss via mail.  
  

 
Anna Boltenstål      Emelie Hellqvist Fjällman 
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Bilaga 6 – Samtycke till deltagande i forskningsstudie 
 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i studien där vi undersöker hur socialtjänstens barn – och 
ungdomsenheter arbetar förebyggande och uppföljande samt resonerar kring hot mot socialtjänsten. 
Läs igenom informationsblanketten och denna samtyckesblankett noggrant och ge ditt medgivande 
genom att skriva under med din namnteckning längst ned på detta papper. 
 
Medgivande: 
 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är väl medveten om hur studien kommer 
gå till och den tid undersökningen i sin helhet kommer ta. 
 

• Jag har fått tillfälle att ställa mina frågor och även fått dessa besvarade innan studien 
påbörjades. 
 

• Jag är informerad om vem jag ska vända mig till vid frågor kring studien. 
 

• Jag deltar i denna studie frivilligt och jag har blivit informerad om varför jag blivit tillfrågad 
att medverka och vad syftet med mitt deltagande är. 
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