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Abstract 

Our study shows that many social workers report that they are subjected to threats and 

violence in their work situation today. The most common safety equipment to prevent threats 

and violence to social workers are alarm buttons in different rooms. The following study aims 

to investigate the social workers situation in terms of threats and violence in their workplace. 

We have used themes occurrence, prevention, and follow up with the hypothesis that social 

workers are subjected to threats and violence. To find this out, we used a quantitative method 

with an Internet-based survey of social workers in Gävle and Sandviken. The analysis has 

been performed with emphasis on theories of preventive nature through aggression theory and 

power perspective.  
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Sammanfattning 

Vår studie visar att många socialsekreterare uppger att de utsätts för hot och våld i sin 

arbetssituation idag. Den vanligaste säkerhetsutrustningen för att förebygga hot och våld för 

socialsekreterare är larmknappar i olika rum. Följande studie har som syfte att undersöka 

socialsekreterares arbetssituation vad gäller hot och våld på deras arbetsplats. För att studera 

detta har vi använt oss av en kvantitativ metod via en internetbaserad enkät hos 

socialsekreterare i Gävle och Sandviken kommun. Vi har använt oss av tematiseringarna 

förekomst, förebyggande åtgärder samt uppföljning. Analysen har utförts med via teorier med 

förebyggande tankemönster via aggressionsteorin samt maktperspektiv.  

Nyckelord: Hot, våld, socialsekreterare 
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Inledning 
 

Hot och våld i tjänsten presenteras av Arbetsmiljöverket som ett vanligt förekommande 

samhällsproblem där branscherna skola, vård och omsorg är områden där de flesta som blir 

utsatta för hot och våld arbetar (http://www.av.se/teman/hotochvald/). Vidare slår 

Arbetsmiljöverket fast att en av de mest utsatta grupperna inom vård och omsorg är 

socialsekreterare (http://www.av.se/teman/omsorg/valdhot/). Under utbildningen på 

Socionomprogrammet har ämnet om hot och våld i tjänsten diskuterats en del vilket skapade 

nyfikenhet hos uppsatsförfattarna att få veta mer om ämnet med anledning av 

uppsatsförfattarnas eventuella framtida arbetsplats. Intresset för att undersöka hotet och 

våldets eventuella existens på närliggande socialkontor har därför legat till grund för denna 

studie. Vår utgångspunkt var att hot och våld i tjänsten är vanligt och att socialsekreterare är 

en utsatt grupp, något som styrks av de resultat Arbetsmiljöverket presenterat 

(http://www.av.se/teman/hotochvald/). 

Denna studie fokuseras på socialsekreterare och deras arbetssituation vad gäller hot och våld 

eftersom kunskapen om ämnet enligt Arbetsmiljöverket är bristfällig. För att specificera 

studien något valde uppsatsförfattarna att undersöka enbart till de situationer då 

socialsekreterare utför socialt arbete i form av insatser så som planering, utredning, beslut, 

behandling och vård med mera. I studien utgick vi från den distinktion som Norström och 

Thunved (2010) gör (Norström & Thunved 2010: 59). Enligt denna definieras 

socialsekreterare som tjänstemän som arbetar vid socialförvaltningar och som har 

handläggande och/eller beslutande funktioner, alltså de som arbetar med myndighetsutövning. 

En annan grupp, vilka vi inte studerar betecknas socialarbetare, vilka arbetar med att utföra 

sociala insatser genom att medverka i planering, utredning, beslut, behandling och vård.  

Denna rapport presenterar en kvantitativ studie med fokus på förekomsten av hot eller våld på 

kommunala socialkontor, vilka åtgärder man gör för att förebygga sådana samt vilken 

uppföljning som görs av eventuella hot- och våldsituationer. Datainsamling har skett via 

enkätstudie där urvalet varit socialsekreterare med myndighetsutövning på socialkontoren i 

Gävle och Sandviken kommun.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur arbetssituationen är för socialsekreterare när det 

gäller hot och våld i samband med arbete. 

http://www.av.se/teman/hotochvald/
http://www.av.se/teman/omsorg/valdhot/
http://www.av.se/teman/hotochvald/
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Syfte och frågeställningar  

De frågeställningar vi har arbetat efter är: 

1. I vilken utsträckning förekommer det hot och/eller våldsituationer i socialsekreterares 

arbetssituation? 

2. I vilka situationer är det större risk att socialsekreterare blir utsatta för hot och/eller våld i 

sin arbetssituation? 

3. Hur arbetar man på arbetsplatsen med att motverka hot och våld? 

4. Hur följs eventuella hot- och våldssituationer upp på arbetsplatsen? 

 

Dessa frågeställningar har framtagits utifrån vår utgångspunkt att det är relativt vanligt att 

socialsekreterare utsätts för hot och våld inom socialtjänsten. Utgångspunkten stöds av de 

resultat som framkommit i tidigare forskning inom området.  

 

Uppsatsen har utvecklats att följa en lineär disposition. Med detta menas att vi följde ett 

klassiskt mönster av introduktion, frågeställning, metod, resultat och diskussion (Backman 

2008:67). Dessa delade vi sedan upp i avsnitt med underliggande rubriker med fakta och 

information. Se vidare avsnittsinformation i Tabell 1.  
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Upplägg och innehåll 

 

Tabell 1. Rapportens upplägg. 

Avsnitt Kort beskrivning av innehåll 

1. Inledande avsnitt Grunden till studien så som inledning, syfte, 

frågeställningar, utgångspunkt och koppling till socialt 

arbete. 

2. Tidigare forskning Presentation av tidigare internationell och nationell 

forskning, rapporter och föreskrifter. 

3. Teoretiska utgångspunkter. Presentation av positivismen, aggressionsteorin och 

maktperspektivet. 

4. Metod Beskrivning av urval, tillvägagångssätt, 

databearbetning, etiska aspekter, bortfall, validitet, 

reliabilitet samt metoddiskussion. 

5. Resultat och analys En redovisning av resultatet samt en analys av detta 

genom att jämföra med tidigare forskning samt valda 

teorier. 

6. Vad kan förklara att 

socialsekreterare ofta utsätts 

för hot/våld? 

Ett diskuterande avsnitt där vi tolkar varför 

socialsekreterare utsatts för hot och våld. 

7. Diskussion En allmän diskussion presenteras avseende fördelar 

och nackdelar med denna studie samt tankar för 

eventuell fortsatt forskning inom ämnet. 

8. Källförteckning En referenslista presenteras avseende använda källor i 

studien. 

    Käl     
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I det inledande avsnittet av studien presenteras studiens syfte och de frågeställningar som har 

legat till grund för enkätstudien. Frågeställningarna har senare använts som teman i analysen. 

Dock har vi valt att sammanföra frågeställningarna kring förekomst av hot och våld allmänt 

och frågan om i vilka situationer detta uppstått då dessa är nära besläktade med varandra. 

Presentationen och analysen av resultaten är därmed uppdelad och strukturerad efter följande 

tre teman: Förekomst med risksituationer, uppföljning samt förebyggande arbete. 
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Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen vi har tagit del av påvisades att socialsekreterare var en utsatt 

arbetsgrupp vad gäller hot och våld. Vi har valt att dela upp detta utefter huvudtemana 

nationell samt internationell forskning samt inom inriktade teman utefter frågeställningarna 

med undantaget att förekomst samt eventuella risksituationer benämns under samma 

rubriksättning.  

 

Internationell forskning 

Nedan följer en presentation av internationell forskning som vi funnit relevant för vår studie. 

Sammanfattningsvis påvisade internationell forskning att hot och våld förekommer. Det 

visade sig även i senare publikationer att hot och våld ökat. Den internationella forskningen i 

följande avsnitt var till stor del hämtad och publicerad i USA. Forskningen bygger ofta på 

enkätstudier riktade till medlemmar i Amerikanska socialarbetarförbundet (NASW). 

 

Förekomst 

Flera studier har visat att socialarbetare är en särskilt utsatt arbetsgrupp avseende aggressiva, 

icke samarbetsvilliga och våldsamma klienter i situationer med psykisk ohälsa och 

krissituationer i flera studier (ex. Pollack 2010: 277–282). År 1996 påvisade en studie av 633 

NASW medlemmar att 42 % blivit verbalt kränkta. Vidare hade 17,4 % blivit hotade med 

våld samt 2,8 % hade blivit fysiskt attackerade. Under samma period gjordes en studie i en 

annan amerikansk väststat där det framkom att 88 % blivit verbalt kränkta, 60 % hotade med 

våld samt att 23 % blivit fysiskt attackerade. I en senare studie gjord på NASW medlemmar 

1999 framkom att förekomsten för verbal kränkning ökat till 50,7 %. De fysiska attackerna 

hade ökat till hela 19,9 % (Jayaratne m.fl. 2007). 

 

Macdonald och Sirotich (2005) studerade 300 socialarbetare i Kanada. Av de 300 tillfrågade 

hade cirka 26 % arbetsuppgifter som är jämförbara med dem som socialsekreterare med 

myndighetsutövning arbetar med i Sverige. Över hälften av de 300 som deltog   hade blivit 

verbalt trakasserade under de senaste två åren. Det vanligaste övergreppet som 

socialsekreterare hade utsatts för var verbala trakasserier. Cirka 9 av 10 av de tillfrågade 
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uppgav att de hade blivit verbalt trakasserade någon gång under sin karriär. Det näst 

vanligaste övergreppet var verbala hot om våld vilket två tredjedelar uppgav att de blivit 

utsatta för någon gång under sin yrkesverksamma karriär. Det tredje vanligaste övergreppet 

var sexuella trakasserier, strax under en tredjedel uppgav att de blivit sexuellt trakasserad 

någon gång under sin yrkeskarriär. 

 

En internationell studie genomförd av Ringstad via 1029 enkäter till NASW medlemmar 

påvisade olika variationer i förekomsten av hot och våld mot socialarbetare i olika delar av 

USA. Den vanligaste formen av fysiskt våld var att socialarbetare blivit knuffade eller fått 

någonting kastat på sig. När det gällde psykiskt våld var det vanligast att klienter skrikit, 

svurit, förolämpat eller lämnat platsen under en diskussion (2005: 305-313). 

 

Förebyggande arbete 

Tidigare studier påvisade vikten av att rapportera incidenter avseende hot och våld för att 

förebygga framtida hot och våld. Detta då exempelvis rapporter kunde hjälpa en kollega till en 

förförståelse och möjlighet att arbeta utifrån dessa förutsättningar med en tidigare våldsam 

klient (Macdonald, & Sirotich, 2001: 107-114). Pollack (2010: 277–282) pekar på att det var 

viktigt att vara observant på vissa triggers i det sociala arbetet. De triggers han ansåg som 

mest adekvata att uppmärksamma var droger och/eller alkohol, psykisk sjukdom, biologiska 

skador på hjärnan samt personlighets- eller beteendestörningar. Han menade att dessa triggers 

ska beaktas extra då socialt arbete alltid är känslomässigt laddat.  

 

För att minska risken att situationer om hot och våld uppstår är det viktigt att arbeta för att 

förebygga situationer innan de uppstår. Pollack (2010: 277–282) betonade vikten av att ha en 

tydlig definition av våld, vad våld innebär för organisationen samt att en noll tolerans av våld 

förespråkas. Då hembesök visar sig vara en särskild utsatt situation bör detta ske i arbetsteam. 

Alla besök bör enligt Pollack riskbedömas i förhand och rummen ska vara konstruerade så att 

det är lätt att ta sig både in och ut. Vidare påpekade även författaren vikten av utbildning samt 

rapportering (ibid.). 

 



 

 7 

Uppföljning av hot och våld 

Macdonald och Sirotich (2001: 107-114) anger att antalet incidenter som rapporterades i USA 

har tidigare varit mycket bristfällig. Pollack (2010: 277–282) påtalade vikten av rapportering 

och utvärdering för att kunna utveckla det förebyggande arbetet.  

 

Macdonald och Sirotich (2001) förespråkar att man bör skapa en gemensam benämning om 

begreppen hot och våld i det förebyggande arbetet då det inte fanns någon enhetlig syn av 

detta och det ofta återges som subjektiv förekomst hos den drabbade (Macdonald & Sirotich 

2001: 107-114). Denna observation gjordes även senare i en internationell studie av Ringstad 

(2005). Pollack (2010: 277–282) försöker ge en tydligare definition av våld. Enligt honom är 

våld när någon medvetet använder sig av fysisk styrka, hot eller verkställande, mot sig själv, 

annan, samhället eller en grupp människor. En ny policy mot hot och våld på arbetsplatsen 

skulle enligt Macdonald och Sirotich (2001: 107-114) även kunna användas för att 

socialsekreterare skulle arbeta säkrare. I sin studie i Ontario, Kanada fann de ett mönster, flera 

socialsekreterare som deltog i deras studie ansåg att en bra socialsekreterare var en icke 

flexibel person med en bestämd framtoning som var mindre benägen att förutse eventuella 

riskfaktorer avseende hot och våld. Detta mönster ansåg de i sig vara en riskfylld syn samt 

policy. 

 

Rapporter och föreskrifter från Sverige 

Wikman (2008) studerade våld i arbetslivet och beskrev att mellan 1978 till 1993 fanns det få 

undersökningar som beskriver våldets omfattning i arbetslivet i Sverige. Inte förrän 1993 då 

föreskriften AFS 1993:02 - Våld och hot i arbetsmiljön kom som tillägg till arbetsmiljölagen 

började våld i arbetslivet uppmärksammas mer inom den svenska forskningen (Wikman 2008: 

9). 

Hot och våld mot socialsekreterare är idag inget utbrett forskningsområde i Sverige. Dock 

förekommer det föreskrifter för att skydda personal inom socialtjänsten samt att 

arbetsmiljöverket framställt rapporter från olika undersökningar. Av skrivna rapporter 

förekommer mest presentationer om förebyggande arbete samt kring uppföljning av hot och 

våld på arbetsplatsen.  
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Förekomst 

I en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Wikman m.fl. 2010: 9) definieras hot och våld 

som förekommer från klienter, konsumenter, patienter eller anhöriga under begreppet 

klientrelaterat våld då dessa använde hot eller våld för att utnyttja verksamhetens resurser och 

för att få sin vilja igenom. Wikman (2008) visar i sin kunskapsöversikt att arbetslivet svarade 

för störst andel av våldsföreteelser och man kan se att problemet tilltar (Wikman 2008: 7). 

Vidare visar Wikman (2008) att på arbetsplatser där man dagligen är i kontakt med kunder 

och klienter kan man se att våldet hade ökat (2008: 8). Undersökningsföretaget Novus 

Opinion samt Akademikerförbundet SSR visar i en studie från 2004 med 600 intervjuer av 

400 socialsekreterare. Intervjuerna utarbetades genom att alla 400 deltog i en intervju, 100 

stycken deltog i ett som presenteras som ett fördjupningsurval utifrån problembelastade 

stadsomården samt 100 fördjupningsintervjuer gjorde ytterligare från orter med hög 

arbetslöshet. Studien visade att en av fem socialsekreterare uppger att de hade varit utsatta för 

hot och våld i sin arbetssituation (Modig, 2010. http://novusopinion.com/). 

 

En studie gjord med telefonintervjuer av Akademikerförbudet SSR och TEMO AB 

innefattande 401 socialsekreterare som var medlemmar i Akademikerförbundet SSR visar att 

informanterna anser sig fått en ganska bra kunskap avseende hot och våld samt hur man ska 

agera vid dessa situationer. I undersökningen framkom att 85 % av de tillfrågade 

socialarbetarna upplevde att det finns en risk för problemsituationer innefattande hot och våld 

kan uppstå. 86 % av socialarbetarna angav att de har bra kunskaper om vad de ska göra om en 

problemsituation uppstår men nästan hälften saknade utbildning i hur man arbetar säkert och 

tryggt. Av de tillfrågade socialarbetarna hade 7 av 10 någon gång varit utsatta för hot och våld 

på grund av sitt arbete. I undersökningen framkom även att nästan hälften saknade utbildning 

för att klara dessa situationer. Det visade det sig även att tre av tio personer inte visste eller 

helt saknade dokumenterade rutiner för hur de skulle agera. Sex av tio informanter ansåg att 

deras arbetsplats var utformad för att öka säkerheten och den vanligaste säkerhetsåtgärden var 

lås samt larmknappar i olika rum. Trots dessa säkerhetsåtgärder svarade tre av tio att de varit 

utsatt för hot och våld under de senaste arton månaderna. Två personer uppgav att detta skett 

någon gång per månad eller oftare. När frågan omformulerades och någon tidsgräns inte 

angavs svarade hela 74 % att de någon gång under sin tid som socialsekreterare varit utsatt för 

hot eller våld. Av dessa angav 39 % av de 79 % som svara att de senaste händelserna 

http://novusopinion.com/
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avseende hot och våld lett till polisanmälan. Cirka hälften av de polisanmälda händelserna 

ledde i sin tur till rättegång.  Undersökningen visade också att det är vanligt att verbala hot 

inte dokumenteras. Det framgick också av undersökningen att utbildning spelar en viktig roll i 

arbetet mot hot och våld då denna bidrar till att personalen kände sig säkrare i sin yrkesroll 

samt mer säkra hur de ska arbeta i situationer där det kan uppkomma hot och/eller våld 

(Andersson m.fl. 2004). 

 

Förebyggande arbete 

I en svensk rapport skriven av Ternelius (2007) framkom att rapportering av tillbud var viktigt 

för det uppföljande arbetet. Rapporten grundade sig på 400 inspektioner fördelade på 139 

förvaltningar som gjordes av Arbetsmiljöverket. När inspektionerna avslutades hade 

Arbetsmiljöverket bedömt att 718 förbättringar behövde genomföras avseende arbetet mot hot 

och våld (Ternelius 2007: 3, 13). Ternerlius (2007) menar att kunskap om risker, rutiner samt 

arbetsplatsens beredskap inom hot och våld var förebyggande faktorer för att minska risken 

för hot och våld. Ofta saknades detta vid inspektionerna, i synnerhet när det gällde hembesök 

och resor. Andra viktiga förebyggande faktorer som lyftes fram är receptionens uppbyggnad, 

då denna ger en grund till planlösningen av lokalerna, samt aktivt brukade in- och utgångar. 

Inspektionen av intervjurummen ledde till 62 krav på förbättring eftersom intervjurummen 

ofta enbart hade en väg in och ut. Som förebyggande arbete mot hot och våld lyftes även fram 

attityder i arbetsgruppen, kunskap om risksituationer samt lagstiftning. Den bristande 

kunskapen om lagstiftning bidrog även till en försämrad uppföljning då otydligheter framkom 

avseende tillbudsrapportering. Det framkom även brister i larmrutiner, då det inte fanns klara 

direktiv om hur dessa skulle användas samt vem som skulle utföra funktionskontrollerna av 

dem. Som positivt förebyggande arbete betonades att tidsbeställning av besök ofta förekom 

samt att det ofta var en policy att det alltid skulle vara två personer med vid varje hembesök. 

 

För att förstärka det uppföljande arbetet presenterade Arbetsskyddsstyrelsen allmänna råd 

(AFS 1993: 2). Där beskrivs arbetsgivares skyldigheter att exempelvis erbjuda utbildning för 

att kunna arbeta säkert och tryggt. Även handledning är positivt. I det förebyggande arbetet 

och arbetsgivarens ansvar ingår även anpassning av lokaler. I de allmänna råden förespråkas 

även en helhetssyn där anpassning av lokalernas inredning skulle beaktas för att minska att 
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dessa ska kunna användas som tillhyggen vid situationer där hot eller våld kan uppkomma. 

Arbetsskyddsstyrelsens allmänna råd förespråkade också en kartläggning av arbetsplatsen 

som skall utmynna i ett åtgärdsprogram. Vidare betonades rapportering av tillbud som en 

viktig faktor (AFS 1993: 10). 

 

Uppföljning av hot och våld 

Enligt Wikman (2008) visar tidigare kriminologisk forskning att förändringar i ökad 

anmälningsbenägenhet, förändringar i anmälningsrutiner och förändrade uppfattningar för vad 

som definieras som våld har betydelse för hur vanligt det är att våld och hot anmäls (2008: 7-

8). Wikman m.fl. (2010) framför att det är tydligt att många arbetstagare ser hot och våld som 

normaliserat och något som måste accepteras som en vardagsrisk som följer med yrket. 

Wikman m.fl. (2010) anser att det i och med detta finns ett mörkertal för antalet anmälningar 

av hot- och våldsituationer och att detta troligen skiljer sig mellan olika branscher. Man kunde 

dock påvisa att lindriga hot- och våldsituationer anmäldes mer sällan än allvarliga (Wikman 

m.fl. 2010: 14). Ternelius (2007) påpekar att rutinerna för tillbudsrapportering inte var tydliga 

när personal skulle anmäla och skriva en tillbudsrapport. För att förbättra rutinerna behövdes 

en helhetssyn avseende hot och våld för att kunna göra likartade riskinventeringar. De 

aktuella riskinventeringarna fick kritik av Ternelius då dessa var mycket bristfälliga, 

personalen inte var medveten om dem och ej var uppdaterade vilket gjorde att föreslagna 

åtgärder inte efterföljdes (Ternelius 2007: 3, 13). 

 

Tidigare forsknings relevans för vår studie 

Detta avsnitt har som funktion att belysa frågan om hot och våld inom arbetet, något som 

funnits under en längre tid inom socialtjänsten, både nationellt och internationellt. Skillnader i 

de valda rapporterna och artiklarna visade att internationell forskning fokuserar mer på 

förekomsten medan den svenska mer behandlar förebyggande arbete. Detta gav vår studie en 

bra överblick av hot- och våldsproblematiken. De valda artiklarna användes sedan i vår analys 

där vi jämförde tidigare forskning med våra resultat. Den internationella forskningen belyste 

oftare situationen för socialarbetare (personal som gör sociala insatser) än för 

socialsekreterare (tjänstemän som arbetar vid socialförvaltningar). Detta tolkar vi som något 
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problematiskt då vi gör jämförelser med tidigare forskning eftersom arbetsuppgifterna skiljer 

sig från socialsekreterarnas i den aspekten att de ej utför myndighetsutövning.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenteras aggressionsteorin samt maktperspektivet vilka är de teorier vi använder oss 

av då vi tolkar och analyserar vår insamlade data. Teorierna har som syfte i studien att lyfta 

och analysera de första två frågeställningarna gällande förekomst samt eventuellt mer utsatta 

situationer och en förklaringsmodell för detta. Vår grundtanke med att tydliggöra detta är att 

kunna få underlag för att utveckla former för att förebygga hot och våldssituationer i arbetet. 

 

Aggressionsteorin 

Enligt Bauer och Kristianssons (2010) kan aggressioner delas upp i tre olika fundament. Den 

ena är den känslomässiga aggressionen. Denna visar sig i en direkt reaktion från individen 

som agerar i affekt. Reaktionen är snabb och reflexmässig och kan vid tillfällen även göra den 

aggressiva individen överraskad över sin reaktion. En annan är den instrumentella 

aggressionen. Denna form av aggression har ett syfte och är oftast till för att ge personen en 

egen vinning. I detta sammanhang är det inte nödvändigt att personen känner sig arg, utan 

personen använder aggressivitet för att få det den vill. Den sista är gruppbaserad aggressivitet. 

Denna bygger på normer och acceptans av våld inom gruppen. Acceptansen bygger oftast på 

ledarens aggressivitet. 

 

Ilska beskrivs som en naturlig reaktion hos människan. Ilska tillhör människans grundkänsla 

tillsammans med glädje, ledsenhet, förvåning, rädsla, avsky. För att förstå situationer med 

ilska är det viktigt att förstå vad det är som gör oss arga. Det finns tre fundamentala triggers 

för att utlösa ilska. Den första är hot mot avkomma. Den andra är hot mot eller intrång på 

revir. Reviret kan vara av fysisk form; att man inte gillar att någon står för nära. Detta brukar 

enkelt kunna lösas genom att vi förflyttar oss om vi anser att någon står för nära. När 

situationen inte möjliggör detta för oss, exempelvis i en trång tunnelbana, löser människan det 

genom att inte ha ögonkontakt med varandra. Det kan även handla om mentalt intrång på 

reviret. Med detta menas exempelvis att en person inte får möjlighet att kommunicera behov, 

avsikter med mera. Detta medför ilska som sedan kan leda till aggressivitet. Den tredje 

triggern är hot mot status. Med detta menas hot mot människans kontroll, makt, styrning, 

beslut, struktur och ordning. Vid sidan av dessa tre fundamentala triggers menar författarna att 

det finns betydelsefulla triggers som trötthet, alkohol och droger men att det är viktigt att 
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förstå att alla dessa inte leder till direkt aggressivitet. Senare forskning visar på vikten av 

kognitiv inlärning och personlig utveckling för att förebygga aggressivitet. Dessa faktorer är 

nödvändiga för att se till individernas förmåga att hantera olika situationer. Som tidigare 

nämnts kan ilska visa sig i form av aggressivitet.  

 

Begreppet våld förtydligas genom att belysa det från tre olika begrepp. Det första är fysiskt 

våld, som yttrar sig genom att en person skadar sig själv eller någon annan. Den andra är 

sexuell våld. Med det menas att en person utövar verbala, fysiska eller hotfulla handlingar 

som är riktad mot någons sexualitet. Den tredje formen är psykiskt våld. Med detta menas att 

en person utövar makt, kontroll och hot för att skrämma andra (Bauer och Kristiansson 

(2010). Författarna beskriver också komplexiteten i begreppsapparaten, då det är svårt att ha 

ett objektivt synsätt på vad som är hotfullt, kränkande och skrämmande. 

 

Vidare skriver författarna att arbetsplatsen har en viktig plats i det förebyggande arbetet mot 

situationer där aggressivitet uppstår. De betonar vikten av skriftliga rutiner för att möjliggöra 

trygghet för personalen. Det är också viktigt med ett heterogent arbetslag för att möta olika 

personligheter, att ha bra medarbetare, tydlig lagstiftning samt en chef som är närvarande, 

reflekterande och tydlig. Även miljön utgör en viktig skyddande faktor, exempelvis 

samtalsrummens utformning, individernas placering i rummet samt att det har flera utgångar. 

Många samtalsrum är byggda i korridorer, som kan bli en risk då aggressivitet ofta ”smittar”. 

Om en person i en korridor blir aggressiv är det mycket enkelt för någon i ett annat rum att 

snappa upp det och själv bli nervös och aggressiv. Författarna nämner specifikt 

väntrummen/receptionen hos socialtjänsten och sjukvården som utsatta miljöer där 

aggressivitet ofta förekommer. Särskilt utsatta för aggressivitet är personal inom 

kriminalvården, rättspsykiatrin, socialtjänsten, polisen, statens institutionsstyrelse, landstinget 

samt kommunal omsorg (Bauer & Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94).  

 

Maktperspektiv 

Begreppet makt beskrevs av Skau (2003) som något som i folkmun ses som ett negativt laddat 

begrepp som ofta associeras till föreställningar om bland annat maktmissbruk, maktbegär och 

maktkamp. Maktutövning är inte alltid negativt, dock i situationer där maktutövarna agerar 
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omedvetet och oprofessionellt är det vanligt att maktutövningen får negativa resultat (Skau 

2003: 36). Det sociala arbetet handlar inte bara om ett samspel mellan socialarbetare och 

klient där socialarbetaren är hjälparen och klienten är mottagare av hjälpen. Socialt arbete och 

relationen mellan socialarbetare och klient handlar också om kontroll och makt och om hur 

dessa perspektiv tydligt skiljer socialarbetare och klient åt och gör dem till två mycket 

ojämlika parter (Järvinen 2002: 253). Vidare menade Järvinen (2002) att klienter som söker 

sig till socialtjänsten är mycket påverkade av de beslut som fattas inom socialtjänsten, 

eftersom klienterna är hjälpsökande. De som söker sig till kommunens socialtjänst hör oftast 

till de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället vilket gör att socialarbetarnas beslut kan 

komma att påverka hela deras framtid. Dock framhävde Järvinen (2002) att socialarbetare 

vanligen inte ser sig själva som en kategori i samhället som besitter stor makt utan menar att 

om de hade haft ännu mer makt och inflytande hade de kunnat hjälpa sina klienter ännu mer. 

Socialarbetare ser ofta ren maktutövning som något negativt och framhäver istället att det 

arbete som de utför är för klientens och för samhällets bästa, där man gör engagerade insatser 

utifrån varje specifikt fall för att det skall bli så bra som möjligt för varje enskild individ. 

Utifrån, ur samhällssyn, är det dock vanligt att socialarbetare anses besitta stor makt eftersom 

de kan kontrollera olika resurser inom organisationen och att de kan fatta beslut angående 

någon annans framtid. Ett konstaterande är alltså att synen på socialarbetarnas makt skiljer sig 

mellan olika grupper i samhället, troligen beroende på om man är användare eller mottagare, 

alltså om man är socialarbetare eller klient (Järvinen 2002: 254). 

 

När man talar och skriver om makt är det nästintill omöjligt att låta bli att nämna en av de 

senaste decenniernas största teoretiker vad gäller ämnet, Michel Foucault. Denna teoretiker 

lyfter fram några specifika begrepp som troligen hjälper läsaren att bredda sin förståelse vad 

gäller maktperspektivet och då kanske speciellt de dolda maktaspekter som utspelar sig i 

mötet mellan människor (Järvinen 2002: 254).  Margaretha Järvinen (2002) lyfte fram ett av 

dessa begrepp i boken Perspektiv på sociala problem som hänvisar till den gamla kristna 

traditionen där kyrkan och kyrkohedern hade en betydande makt över församlingen. 

Begreppet är pastoralmakt vilket innebar att hedern eller pastorn hade makten att säkra de 

troendes frälsning i livet efter detta. Detta innebar att pastorn skulle ha en absolut kontroll 

över varje enskild individ i sin församling vilket innebar att alla människors innersta, själens 

hemligheter, skulle avslöjas för kyrkan och för pastorn, detta för att pastorn skulle kunna 

uppfylla frälsningen. Målet var att hjälpa varje enskild individ och pastorn skulle vara beredd 
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att offra sina egna intressen och göra sitt bästa för varje människa i sin församling. 

Pastoralmakten har överlevt och likheter finns även i det moderna samhället trots att kyrkan 

mer eller mindre har tappat sin makttillämpning. Med detta menas att på samma sätt som 

pastorn hade ett hjälpande, vårdande och kontrollerande ansvar över sin församling så har 

staten med dess olika myndigheter och institutioner ansvar för alla samhällsinvånare idag. 

Ansvaret över individers hälsa och leverne har flyttats från kyrkan till samhället men samma 

mål om människors välmående och goda levnadsförhållanden finns kvar. Vidare menade 

Järvinen (2002) att den nya pastoralmakten levt vidare in i det moderna samhället fast med 

vissa ändringar men som grundar sig på denna tidiga och kristna maktutövning. Idag handlar 

målet istället om att genom stöd- och hjälpinsatser att bistå varje individ här och nu och 

tillsammans se till så att varje individ får det så bra som möjligt utifrån sina egna enskilda 

behov. Samhällets mål för varje enskild medborgare skall inte vara att uppnå frälsning utan 

istället skall begrepp som hälsa, livskvalitet, välmående, säkerhet och trygghet prioriteras. 

Och genom samhällets insatser skall dessa mål istället uppfyllas och ligga till grund för 

politik, lagar och bestämmelser (Järvinen 2002: 257). Pastorn har i det moderna samhället 

bytts ut mot läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, domare, poliser och psykologer som 

egentligen har samma uppgift som pastorn hade då, nämligen att genom noggranna analyser 

och utredningar av individen och dess problem sätta in insatser som fokuserar på att lösa de 

tillkortakommanden som individen besitter. Pastoralmakten kan ses som en positiv och 

effektiv makt eftersom den vilar på välfärdsstatens hjälpande, stödjande och vårdande av 

samhällets individer. Med detta menas vidare att denna form av makt är mycket svår för 

hjälpbehövande individer att skydda sig emot, de har inget annat val än att acceptera denna 

form av makt för att kunna få till en förändring av sitt liv. Slutligen förklarade Järvinen (2002) 

att makten även kan ses i de olika former av register som finns där individer i hjälpbehov 

förekommer. Det kan alltså handla om journaler, rapporter och handlingsplaner som 

upprättats (Järvinen 2002: 258). 

 

Att hamna i ett skede i livet där man blir klient inom socialtjänsten är en speciell upplevelse i 

sig som innebär att man tilldelas en roll och blir identifierad som hjälpsökande. Oavsett hur 

länge kontakten med socialtjänsten varar så kommer en del av ens sociala identitet alltid att 

vara att man en gång varit klient inom socialtjänsten. Man blir involverad i en grupp med 

professionella hjälpare som besitter makt och som man skapar en relation till. Vare sig 

socialsekreteraren medvetet betonar sin makt eller inte så är maktaspekten alltid närvarande. 
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Som tidigare nämnts så försöker många socialsekreterare att tona ner maktaspekterna i 

relation till klienten men oftast är både socialsekreterare och klient väl medvetna om vilka 

roller de har (Skau 2003: 18). Enligt Skau (2003) är det viktigt att man som socialsekreterare 

är medveten om sin makt, men inte missbrukar den. Man bör arbeta med att kunna förhålla sig 

kritiskt och medvetet till sin yrkesroll och se sig mer som en hjälpapparat än en maktapparat. 

Detta är en viktig förutsättning i relationen till klienten. Skau (2003) skrev också att ibland 

kan det uppstå situationer där relationen mellan socialsekreterare och klient hotas av en 

konflikt mellan de båda parterna. Konflikten kan handla om att parterna inte är överens och 

där båda kämpar för att få sin vilja igenom. Parterna kan ha olika uppfattningar om vilka 

resurser som bör sättas in samt hur man bör gå tillväga för att nå klientens framtida mål. I 

dessa konfliktsituationer är tydligt att det finns en ojämlik maktbalans där klienten befinner 

sig i underläge (Skau 2003: 37). 

 

Teoriernas användbarhet i vår studie  

Syftet med att använda aggressionsteorin i vår studie var att identifiera eventuella situationer 

där hot och våld ha stor risk att förekomma. Vår intention är att medvetenheten om dessa 

triggers ger en möjlighet att arbeta förebyggande i sin arbetsroll för att minska risken för hot 

eller våld.  

 

Maktperspektivet användes i syfte till att förstå maktbalansen mellan socialsekreterare och 

klient. Uppsatsförfattarna hade tidigt under arbetet med studien en uppfattning om maktens 

betydelse för att hot- och våldsituationer uppkommer. Uppfattningen var att makt gjorde sig 

väl påmind i socialsekreterares arbetssituation eftersom socialsekreteraren är den som har 

makten att fördela resurserna.  
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Metod 
 

Nedan följer en redovisning för våra metodval.  

 

Forskningsdesign 

I studien har vi använt oss av kvantitativ metod där vi utgår från en enkätstudie. Vi ville nå ut 

till ett stort antal människor på kort tid och då frågeställningar i vår enkät var tydligt 

avgränsade var valet av datainsamlingsmetod given (jmf Byström & Byström 2011: 79). 

Denna studie bygger på utgångspunkten att hot och våld är vanligt förekommande för 

yrkesverksamma socialsekreterare med myndighetsutövning. Data har analyserats med 

univariat analys, vilket innebär att varje variabel har studerats var för sig. För varje fråga 

presenteras hur svaren fördelat sig (Djurfeldt mfl 2003:37ff, jmf Byström & Byström 2011: 

192). Resultaten jämförs sedan med resultat som presenterats i tidigare forskning. 

 

Sökning av litteratur 

Den litteratur som använts utgår från studiens syfte och frågeställningar. Litteratur och artiklar 

som belyser hot och våld i arbetslivet har prioriterats eftersom detta har varit huvudämnet för 

studien. I den valda litteraturen har vi sökt efter teorier och förklaringar som bidragit till våra 

tolkningar i analysen.  

 

De databaser vi använt för att söka litteratur är: www.Helgebiblioteken.se samt bokförlaget 

www.adlibris.se. Vi har i dessa sökningar använt oss av noga utvalda nyckelord avseende 

“hot”, “våld”, “socialsekreterare” på svenska och engelska ”threath”, ”violence” och ”social 

workers” och sedan valt artiklar efter relevans i titel samt sammanfattning av innehåll. Till 

följd av syftet och frågeställningarna använde vi oss av forskningsdatabasen Google Scholar 

för att söka artiklar och tidigare examensarbeten (exempelvis Nygårds & Sandberg 2010). Vi 

gick igenom i referenslistorna och använde oss igen av Google Scholar för att hitta dessa 

artiklar. I referenslistan tillkom engelska artiklar. Vi sökte sedan i Google Scholar och hittade 

där samma artiklar som i referenslistorna till nämnda examensarbete. När vi hittade dessa 

kunde vi även använda oss av en funktion i källsidan där vi kunde välja liknande artiklar och 

fick därmed några fler internationella artiklar. Vi använde oss även av sökmotorn 

Google.com. I denna använde vi oss av samma nyckelord som tidigare för att hitta ytterligare 

http://www.helgebiblioteken.se/
http://www.adlibris.se/
http://www.adlibris.se/
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fler svenska rapporter. Vi lade fokus på svensk forskning med tanke på de olikheter som finns 

mellan socialt arbete i USA och i Sverige då USA använder sig mer av 

frivillighetsorganisationer. 

 

Urval 

För att välja informanter till studien har vi använt oss av ett flerstegsurval. Denna metod 

innebär att informanterna väljs ut genom flera steg. De informanter man vill skall ingå i 

studien väljs alltså inte ut direkt utan de slutliga undersökningsenheterna står klara efter ett 

andra, tredje och ibland till och med efter ett fjärde steg. Anledningen till att man använder 

sig av flerstegsurval kan vara på grund av att en totalundesökning av de tilltänkta 

informanterna kan bli för omfattande om populationen är alldeles för stor och då man vill 

hålla kostnaderna för undersökningen nere (jfr Djurfelt m.fl. 2010:132 & jmf Esaiasson m.fl. 

2012: 178). I denna studie bestämdes att populationen skulle vara socialsekreterare, vilket 

blev det första steget i urvalet. Att skicka ut enkäter till samtliga socialsekreterare i Sverige 

och göra en totalundersökning på dessa grupper skulle vara alltför omfattande och omöjligt att 

inom vår tidsram. Detta innebar att vårt andra steg blev att välja ut vilken kommun som skulle 

ingå i vår studie, vilket blev Gävle och Sandviken kommun, ett urval som kan ses som ett 

tillgänglighetsurval. Eftersom vi ville begränsa vår studie ytterligare så blev vårt tredje och 

slutgiltiga steg i urvalet att välja ut samtliga socialsekreterare med myndighetsutövning i 

Gävle och Sandviken kommun. Vårt urval innefattade alltså tre steg innan vi slutligen hittade 

de informanter som skulle ingå i vår studie. Privata kontakter med socialsekreterare som 

arbetade på försörjningsstöd i Sandviken kommun hjälpte oss att öka motivationen hos sina 

medarbetare till att svara på enkäten.  En av oss arbetade inom Gävle kommun vilket innebar 

att hon kunde ta fysisk kontakt med gruppchefer på socialkontoret för att informera om 

studien både muntligt och skriftligt (jfr Olsson & Sörensen 2011: 85). Vi skickade ut 

Internetadressen som var skapad specifikt för vår enkät via www.enkät.se till gruppcheferna 

inom respektive arbetsgrupp som i sin tur vidarebefordrade adressen till sina respektive 

grupper. Totalt skickades enkäten ut till 125 socialsekreterare. Telefonkontakt togs med 

socialchefen i Sandviken kommun för att på detta sätt få godkänt att skicka ut enkäten. Vi fick 

då kontaktuppgifter till respektive gruppchef för att ta telefonkontakt med dessa. För att göra 

det enkelt valde vi att skicka ett mail till enbart gruppcheferna för att de sedan skulle sprida 

mailet till sina respektive grupper. I mailet skickade vi med ett informationsbrev där vi tydligt 

beskrev vilka vi är med skola, namn, telefonnummer samt uppgifter om vår handledare, 
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studiens syfte, frivilligt deltagande, deltagarnas anonymitet samt tidsplan (jfr Olsson & 

Sörensen 2011: 84). I Gävle kommun valde vi en annan metod för att ta kontakt med 

informanterna. Detta då en av oss arbetar inom socialtjänsten i Gävle och lätt kunde fråga 

respektive gruppchef på socialkontoret. Vi valde olika metoder för att snabbt kunna få svar då 

tiden var knapp samt att vi tänkte oss att en personlig kontakt kunde öka motivationen att 

svara på enkäten. Till utredningsgruppen barn och familj, mottagningsgruppen samt 

utredningsgrupp ungdom togs personlig kontakt med gruppcheferna. Med biståndsenheten, 

vuxenenheten samt försörjningsstöd togs kontakten via telefon. Inom denna grupp valde vi att 

personligen skicka ut mail till respektive grupper då vi hade tillgång till deras mailadresser. 

Uppgifter om antalet socialsekreterare i varje grupp har inhämtats genom samtal med varje 

gruppchef för att kunna studera bortfall i studien. 

 

De grupper som tillfrågades var från Gävle; mottagningsgruppen, utredningsgrupp barn och 

familj, utredningsgrupp ungdom, vuxenteamet, försörjningsstöd och familjerätten. Från 

Sandviken kommun tillfrågades; barn- och familjeenheten, ungdomsenheten, 

försörjningsstöd, familjerätten och vuxenenheten. 

Av dessa grupper valde alla att ställa upp utom de tillfrågade på familjerätten på socialtjänsten 

i Gävle kommun. 

 

Undersökningsgrupp och bortfall 

I tabell 1 anges antalet socialsekreterare som arbetar inom de olika grupperna i respektive 

kommun.  

Tabell 1. Population. Antal socialsekreterare i respektive kommun och grupp. 

 Antal socialsekreterare 

Grupp Gävle Sandviken 

Försörjningsstöd 32 12 

Vuxenteamet 10  

Utredningsgrupp barn och familj 19  

Utredningsgrupp ungdom 17  

Mottagningsgruppen 14  

Ungdomsenheten  6 

Barn- och familjeenheten  6 

Vuxenenheten  5 

Totalt 92 29 
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Antalet är baserat på nuvarande anställda inom respektive grupp. Inom vissa grupper skulle 

personal tillkomma under svarsperioden av enkäten. Då dessa inte ingick vid studiens start har 

vi valt att exkludera dessa i beräkningen. Då en av oss arbetar på utredningsgrupp barn och 

familj på socialtjänsten har vi valt att minska det totala antalet till 124 socialsekreterare då 

denne inte ska delta i studien. Utav 124 socialsekreterare fick vi 56 svar, vilket ger oss en 

svarsprocent på 45 %. 

 

Datainsamling och databearbetning 

I början av enkäten fanns en kort definition av hot och våld för att förtydliga studiens 

frågeställning. Enkäten utgår från en tidigare enkät av Akademikerförbundet SSR gjord av 

Andersson m.fl. (2004). Den gav oss grunden till frågeställningarna som exempelvis 

inspiration av temaindelning. De centrala frågorna kring förekomst av hot och våld samt kring 

det förebyggande arbetet (3 samt 6-14) har direkt hämtats ur den enkäten. Dock skiljer sig 

svarsalternativen något då vi fann de ursprungliga svarsalternativen för vida. Enkätens 

slutgiltiga version har alltså utgått från denna studie (Andersson m.fl. 2004) men skiljer sig 

något i utformning av frågor, omfattning samt alternativ för att anpassa studien till vårt syfte 

och frågeställningar (Se Bilaga I). Enkäten har utformats enligt en ordinalskala med fasta 

svarsalternativ (jfr Djurfeldt m.fl. 2003:41). Exempel på sådana frågor är frågorna tretton och 

fjorton i enkäten som handlar om hur ofta någonting sker och där svarsalternativen kan 

rangordnas från exempelvis att alla hot- och våldsituationer anmäls till att inga hot- och 

våldsituationer anmäls, självklart med flera svarsalternativ där emellan (jfr Byström & 

Byström 2011: 118). I några fall gäller även att svarsalternativen följer en nominalskala, till 

exempel när det gäller inom vilket område man arbetar (jfr. Esiassion mfl. 2012: 348). 

Enkäten har skapats med hjälp av en hemsida som heter www.enkät.se. Hemsidan hittade vi 

genom www.google.com där vi skrev in sökorden “skapa en enkät”. Via denna hemsida 

skapades en sida där svaren från korrespondenterna kunde utläsas. Informanterna blev kodade 

för att deltagarnas identitet inte skulle uppenbaras, vilket vi garanterade deltagarna i studien. 

Hemsidan skapade en länk som vi delgav informanterna via mail (Se Bilaga II).  

 

 

http://www.enkät.se/
http://www.google.com/
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 Analysen bygger på de teoretiska utgångspunkter som vi valde att fördjupa oss i vilka var 

aggressionsteorin samt olika maktperspektiv samt att jämförelser med tidigare forskning 

förekom. Analysen präglas av det positivistiska synsättet som innebär att vi grundade våra 

antaganden på de fakta och resultat som framkom i enkätsvaren. Vi använde oss av hemsidan 

www.enkät.se som sammanställde resultaten och på så sätt gav oss färdiga diagram utifrån 

resultatet av varje enskild fråga. I arbetet med rubriksättning utgick vi från Backman (2008) 

som presenterade en rad olika system för rubriksättning. Vi valde en rubriksättning som 

Backman (2008) menar är vanlig i rapporter och uppsatser där man använder sig av tre 

rubriksnivåer som med fördel kan förstärkas med stil- och gradvariationer. Vi valde detta 

system och valde att förstärka rubrikerna med större text, fet- och kursiv stil (Backman 2008: 

50). 

 

Analysverktyg 

Utgångspunkten för analysen av insamlad data har varit det positivistiska perspektivet. Enligt 

Djurfeldt m.fl. (2003) är det vanligt att man använder sig att detta perspektiv inom den 

kvantitativa forskningen. Man anser att data redan finns i form av att de är observerbara och 

kan på så sätt mätas eller registreras genom olika mätinstrument. Vidare är det upp till 

forskaren att samla in data och systematisera dem (Alvesson & Sköldberg 2008: 32-34). 

 

Data från informanterna analyserades via en så kallad referenspuktsstrategi. Med detta menas 

att vi använde oss av tidigare forskning för att hitta en allmänt accepterad grund och analysera 

insamlad data utefter detta (Esiasson m.fl. 2012: 149). Detta presenteras temainriktat utefter 

våra frågeställningar. Vidare gjorde vi en univariat analys av varje enskild fråga som 

presenteras i figurer med efterföljande analys som innehåller kopplingar och tolkningar till 

tidigare forskning samt teorier.  

 

För att tolka resultaten har vi utifrån valda teorier använt inspiration av 

referenspunktsstrategin utan att göra anspråk att använda den fullt ut (jmf Esiassion m.fl. 

2012: 149). Vi har i likhet med strategin använt oss av tidigare beprövade repefenspunkter i 

form av tidigare forskning samt teorier som jämförande analysverktyg för vår studie. Dock 

har vi exkluderat en klassindelad syn av studien som strategin förespråkar då vi inte har 

http://www.enkät.se/
http://www.enkät.se/
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utformat en jämförande studie (jmf Esiassion m.fl. 2012: 149 f). Genom internetadressen 

www.enkät.se har de inkomna svaren från enkätstudien behandlats och redovisats med hjälp 

av figurer. I analysen har resultatet analyserats temainriktat utefter tidigare nämnda teman 

som presenterades under rubriken ”Tidigare forskning” och som baserats på våra 

frågeställningar. 

 

Etiska aspekter 

Inom all forskning är det en självklarhet att ta hänsyn till de etiska dilemman som man kan 

stöta på under studiens genomförande. Som tidigare nämnts har vi använt oss av en redan 

utarbetad enkät som vi utgått från är etiskt korrekt men som vi givetvis har kontrollerat så att 

frågorna är utformade på ett sätt som inte är etiskt kränkande för de individer enkäten har 

skickats till (Elofsson 2005: 67). Elofsson skriver att det inte är tillåtet att föra register som 

kan identifiera enskilda personer, vilket även stöds av Vetenskapsrådet (2012). I studien 

kommer vi inte på något sätt att kunna identifiera enskilda personer eftersom länken med 

enkäten skickats till samtliga chefer som i sin tur skickat ut den till informanterna. Då vi valde 

att göra en studie på en något mindre socialtjänst som Sandviken kommun har vi aktivt valt 

att inte ha med en fråga som gör att vi kan identifiera vilken kommun de kommer från. Detta 

då de är så få i varje grupp vilket skulle kunna leda till att det skulle gå att utläsa vilken 

personen i fråga är. I och med att vi inte kunde utläsa detta ansåg vi att informanter som 

arbetade med en av oss inte skulle känna sig tvingade till att svara då vi inte kunde utläsa 

deras identitet, vilket även minimerar risken för negativa konsekvenser (jmf Vetenskapsrådet 

2012). Detta medför ett samtycke enligt frivillighet att delta samt att avbryta enkäten om de 

ville. Informanterna hade även möjlighet att välja svarsalternativet “vet ej” i enkäten och kan 

därmed välja vilka frågor denne känner sig bekväm med samt välja att avsluta enkäten helt 

(jmf Vetenskapsrådet 2012). 

Informanterna hade i och med vårt informationsbrev blivit informerade om syftet med studien 

samt användningsområde, vilket förespråkas av Vetenskapsrådet (2012).  

 

I all forskning är det viktigt att vara medveten om dessa två centrala begrepps innebörd för att 

kunna dra slutsatser utifrån resultatet samt för att studien skall vara tillförlitlig. Med validitet 

menas att man mäter det man avser att mäta och med reliabilitet menas den grad av 

överrensstämmelse mellan olika mätningar, alltså hög reliabilitet är då upprepade mätningar 

http://www.enkät.se/
http://www.enkät.se/
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med samma mätinstrument ger samma resultat (Olsson & Sörensen 2001: 123-124). Enkäten 

utformades så att den så långt som möjligt kunde bidra det syfte och de frågeställningar vi 

hade. Eftersom vi använt frågor från en tidigare genomförd enkät har validiteten stärkts något 

på grund av detta. Dock har vi i efterhand funnit att det kan finnas en del validitetsproblem 

med vår studie. Vi har i vår studie valt att ej använda oss av någon tydligt utformad tidsram. 

Exempel på detta är att vi återkommande frågar i enkäten om personen ”någon gång” blivit 

utsatt för hot eller våld istället för att tydligt avgränsa detta till exempelvis arton månader. 

Initialt hade vi en tydligt definierad tidsram enligt tidigare exempel. Efter konsultation med 

vår första handledare för studien togs detta bort. I efterhand ser vi att detta kan ha sänkt vår 

studies validitet något. Då begreppsapparaten inom hot och våld beskrivs som subjektiv och 

svår att objektivt beskriva kan även detta påverka vår studies validitet. Vi har gett en kort 

presentation i början av enkäten med vad vi menar med hot och våld. Trots detta är begreppen 

i folkmun subjektivt beskrivna och kan sänka studiens validitet.  Vi har valt att fokusera på 

allt hot och våld som förekommer och ej skilt mellan  hot och våld liksom ej mellan psykiskt 

eller fysiskt hot/våld.  

 

Vidare har vi även i en del frågeställningar ändrat antal svarsalternativ. I exempelvis fråga 9 

och 10 avseende om säkerhet är ett prioriterat ämne samt om säkerhet är något man kan tala 

öppet om på arbetsplatsen enbart ger rum för alternativen ”ja” eller ”nej” ger det ett vitt 

tolkningsspann för informanterna. Reliabiliteten sänks även då toleransen inom dessa frågor 

kan te sig olika för olika individer. Detta ger dessa två frågor ger en sänkt reliabilitet och i 

efterhand upplever vi att det varit bättre med fler svarsalternativ. Utifrån frågorna i vår enkät 

finns även risken att enskilda händelser ändrar individens ställningstagande avseende 

exempelvis om säkerheten är ett prioriterat område. Detta gör att svaren i vår enkät är en 

färskvara och sänker reliabiliteten. Hög reliabilitet innebär som tidigare nämnt att resultaten 

blir samma vid upprepade mätningar, testet blir då tillförlitligt (Olsson & Sörensen 2011: 

123). För att öka reliabiliteten är det av största vikt att undersökningsmetoden är densamma 

vid varje mätning samt att den aktuella variabeln med säkerhet mäts, detta kallas 

mätnoggrannhet (Byström & Byström 2011: 78). Författarna skriver “Hög validitet 

förutsätter hög reliabilitet” (c f Byström & Byström 2011: 78). Vi har i enkäten sett till så att 

vi mätte det vi avsåg att mäta, alltså utformat frågorna i enkäten efter vårt syfte och 

frågeställningar som presenteras i inledningen av arbetet. 
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Resultat och analys 

Elofsson (2005) beskriver att det är vanligast att man i kvantitativa studier redovisar sina 

resultat med hjälp av tabeller eller diagram. Vi har valt att presentera förekomst samt 

eventuella risksituationer under samma rubriksättning då dessa frågeställningar är starkt 

knutna till varandra. De första två avsnitten avseende förekomst och eventuella särskilda 

förhållanden mer starkt anknutna till valda teorier.  Nästkommande två avsnitt avseende 

uppföljning och förebyggande arbete är mer kopplat till tidigare forskning. Detta då teorierna 

är mer inriktade på kunskap om eventuella orsakssammanband och tidigare forskning är mer 

inriktat mot förebyggande arbete.  För resultat av alla frågor se vidare Bilaga III. 

 

I studien framkom att 48 (86 %) av de tillfrågade arbetade inom barn och familj eller 

försörjningsstöd och de flesta hade arbetat i 0-4 år. (Se figur 1)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 1.  
Inom vilket område är du verksam idag (56 personer). 
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Förekomsten av och potentiella risksituationer för hot och/eller våld mot 

socialsekreterare 

Ungefär två tredjedelar, det vill säga 37 (66 %) svarade att de någon gång har blivit utsatta för 

hot eller våld i sin arbetssituation (Se figur 2). 

 

 

 

 

Detta stämmer väl överens med resultat från tidigare den forskning (jmf ex. Pollack 2010: 

277-282; Wikman 2008) som visar att det är ett vanligt att socialsekreterare blivit utsatta för 

hot och våld. Man kan i den tidigare forskningen se att våldet ökar inom de yrken där man 

arbetar med kund- och klientkontakter.  

 

Tidigare forskning påtalade att hembesök är en särskilt utsatt situation där förekomsten av hot 

eller våld var vanlig (Pollack 2010: 277-282. Ternelius 2007: 3-21). I vår studie framhölls 

detta inte som någon speciell situation, dock var kommunicering av beslut något mer 

representerat som en vanlig situation där det förekom hot eller våld (Se figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Har du någon gång blivit utsatt för hot eller våld på 

grund av ditt arbete? (56 personer) 
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Detta visade att beslutskommuniceringen kan förbättras inom socialtjänsten i de aktuella 

kommunerna. Detta kan göras genom att arbeta förebyggande med socialsekreterarna. Det kan 

tolkas som att utbildning för socialsekreterare är en viktig del för att hjälpa dem med 

kommuniceringen, precis som påtalats i tidigare rapporter samt tidigare forskning (jmf 

Ternelius 2007: 3-21). Exempelvis kan kommunicering säkras genom att sända utredningarna 

till klienter på förhand. Detta gör att klienten sett förslag till beslut på förhand och kan ha ett 

ställningsstagande till detta redan innan mötet eftersom en klient kan bli mycket ställd av 

beslut om detta kommer muntligt. Vid kommunicering av beslut kan även speciella 

intervjurum användas samt nära förekomst av vakt.  

  

Hur arbetar man med att motverka hot och våld? 

Av de tillfrågade i vår studie visste 44 informanter att det fanns dokumenterade rutiner på 

arbetsplatsen om hur man arbetar för att motverka att hot- och våldsituationer skall uppstå. 

Tio (10) stycken var tveksamma om det fanns några dokumenterade rutiner på arbetsplatsen. 

Resterande 2 informanter svarade att det inte fanns några dokumenterade rutiner (Se figur 4).  

Figur 3 

När har hot och våldssituationer uppstått? (56 personer) 

 



 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en situation om hot och våld skulle uppstå på deras arbetsplats visste 40 stycken (71 %) 

av de tillfrågade hur de skulle agera medan 11 stycken av informanterna var tveksamma. Vad 

gäller utbildningar om hur arbetet ska bedrivas säkert och tryggt svarade 15 stycken (27 %) att 

de inte mottagit någon utbildning alls. Av dem som hade fått utbildning ansåg 26 stycken (63 

%) att deras utbildning varit mycket eller ganska bra (Se figur 5).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 

Finns dokumenterade rutiner kring hur du bör arbeta och agera 

vid hot- och våldsituationer på din arbetsplats? (56 personer) 

 

Figur 5. 

Utbildning (56 personer) 
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Av de 56 informanterna som svarade så uppgav 52 (93 %) att de kunde tala öppet med 

kollegor om eventuella hot- och våldsituationer på arbetsplatsen. 

 

I enkäten ställdes frågan om arbetsplatsen utformats för att minska att risken för hot och våld 

uppstår. Av de svarande var det 29 stycken (52 %) som ansåg att arbetsplatsen var utformad 

för att undvika/minska risken för hot- och våldsituationer medan 15 stycken (27 %) hade 

motsatt uppfattning och 12 (21 %) stycken var tveksamma. Den säkerhetsutrustning som 

förekom mest visade sig varat larmknappar i olika rum. Utöver de svarsalternativ på 

säkerhetsutrustning som gavs i enkäten var det bara en informant som svarade att de hade 

annan typ av överfallslarm. Det framkom också av svaren att det fanns en spridning vad 

gällde uppfattningen av huruvida situationer om hot och våld dokumenteras i verksamheten.  

Utefter den information vi sammanställt från aggressionsteorin anser vi att en stor 

förebyggande del är det öppna klimatet som råder där personalen anser att de kan tala öppet 

med varandra. Detta kan på sikt även ändra eventuella rådande attityder inom 

personalgruppen samt reda ut hot- och våldsbegreppen. Det påvisas i vår studie att 29 stycken 

av informanterna svarat att de har speciella intervjurum på arbetsplatsen. Detta kan ses 

otillräckligt utifrån att det påtalats i tidigare forskning och rapporter som en viktig 

förebyggande säkerhetsåtgärd. Dessa utarbetas i en större utsträckning idag med dagens 

kunskap. I enkätsvaren framkommer att larmknappar finns i socialsekreterarnas rum. Pollack 

(2010) beskriver i sin rapport vikten av att ha speciella intervjurum för att snabbt kunna ta sig 

in och ut ur rummen samt placeringen av personer i rummet (Pollack 2010: 277-282, Bauer & 

Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Om detta inte finns på alla arbetsplatser utgör detta 

en stor arbetsrisk. 

 

Uppföljning av hot- och våldsituationer på arbetsplatsen? 

På frågan i vår studie om situationer med hot och våld polisanmäldes visade resultatet 12 av 

56 (21%) uppgav att alla eller nästan alla situationer anmäls, 18 (32 %) att de flesta eller fler 

anmäls. På frågan om situationerna dokumenterades och utreddes inom verksamheten var 

svaren något tvetydiga då det förekom en jämn fördelning mellan svarsalternativen: “Nästan 

alla” 13 personer (23 %), “En del” 14 personer (25 %) och “Vet ej” 17 personer (30 %) (Se 

figur 6). I denna studie framkom att det råder skillnad mellan antalet uppföljningar av 

dokumenterade hot och våldssituationer i arbetet jämt emot antalet gjorda polisanmälningar. 

Det framkom att en hel del av informanterna inte visste hur stor andel som följdes upp inom 

Figur 4 Figur 5 

Utbildning (56 personer) 
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den egna organisationen eller via polisen. Inom polisanmälningarna var det 17 personer (30 

%) som ej visste hur många situationer avseende hot och våld som utreddes av polis, 15 

personer (27 %) svarade ”En del” och 14 personer (25 %)svarade ”Nästan alla” (Se figur 7). 

Just dessa skriftliga rutiner avseende tillbudsanmälan till egen organisation eller 

polismyndigheten påtalas som en viktig del (jmf Bauer & Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 

92-94. Pollack 2010: 277–282. Ternelius 2007: 3, 13).  

 

 

 

Även dessa resultat stämmer med vad man funnit i svenska studier, nämligen att många 

socialsekreterare inte vet om och när de ska göra tillbudsanmälningarna (se vidare Ternelius 

2007: 3,13). Än en gång påvisar detta den brist på utbildning som gäller för socialsekreterarna 

samt en rådande attityd. 

 

Figur 6  

Hur många av de situationer om hot och våld 

som uppstår på arbetsplatsen polisanmäls? (56 

personer) 

Figur 7  

Hur många av situationerna om hot och våld 

uppskattar du utreds och dokumenteras inom 

verksamheten? (56 personer) 
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Vad kan förklara att socialsekreterare ofta utsätts för hot/våld? 

 

Maktperspektivet visar att socialsekreterare har makt att kunna påverka klienters vardag 

genom att fatta beslut vad gäller behandling, bistånd, tvångslag, avslag med mera. Eftersom 

klienter ofta befinner sig i situationer då man är i desperat behov av hjälp eller där man 

ofrivilligt blivit inkopplad i socialtjänsten på grund av anmälan från annan part uppstår ett 

ojämlikt möte med socialsekreteraren som har ”makten” att ta beslut (jmf Järvinen 2002: 

253). I mötet och relationen mellan socialsekreterare och klient kan spänningar uppstå 

eftersom det tydligt framgår vem som besitter makten att kunna fördela resurserna. Detta kan 

härledas till den gamla pastoralmakten där endast pastorn kunde avgöra om församlingens 

frälsning (jmf Järvinen 2002: 257). Som klient kan man känna sig maktlös och känslan att 

behöva vända ut och in på sig själv och sitt liv och inta rollen som klient och hjälpsökande är i 

sig väldigt krävande och kategoriserande (jmf Skau 2003: 18). Som socialsekreterare tolkas 

makten att fördela resurser som en positiv makt i den bemärkelsen att den innebär möjligheter 

att hjälpa en annan individ till positiva förändringar i livet. Men som klient kan det tolkas som 

att makten är svår att skydda sig mot eftersom man inte har något annat val än att acceptera 

maktskillnaden för att få insatser som blir så bra som möjligt (jmf Järvinen 2022: 258). Hur 

makten uppfattas, som positiv eller negativ kan därför tolkas som en förklaring till varför hot- 

och våldsituationer uppstår. Man kan inte heller bortse från de krav som ställs på klienterna 

kan mer ge en ytterligare förklaring till varför aggressioner som leder till hot och våld kan 

uppstå (jmf Bauer & Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Sammanfattningsvis 

framkommer av enkätsvaren att hot och våld mot socialsekreterare är vanligt förekommande, 

vilket även stöds i den litteratur och tidigare forskning som vi har tagit del av. Att 

aggressioner uppstår kan tolkas genom den utsatta situation och det maktunderläge som 

klienter befinner sig i relation till socialsekreteraren (jmf Skau 2003: 37). Utifrån 

aggressionsteorin är socialtjänsten i sig en riskfylld miljö avseende hot och våld (jmf Bauer & 

Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Utifrån vår studie fick vi svaret att den vanligaste 

situationen där informanterna blivit utsatta för hot eller våld var vid kommunicering av beslut. 

Tolkningen till maktperspektivet är att det vid dessa situationer tydligt framkommer vem som 

besitter makten. Om en kommunicering sker oprofessionellt kan uppfattningar om 

maktmissbruk uppkomma vilket kan leda till konsekvenser i form av aggressivitet. Även i det 

i dessa situationer med kommunicering visar sig att socialsekreterarens och klientens viljor 

om vilka insatser med mera som bör prioriteras skiljer sig åt kan det uppstå konflikter (jmf 
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Skau 2003: 36-37). 

 

Resultatet kan härledas till de triggers som beskrivs inom aggressionsteorin. Triggers utifrån 

enkätsvaren är hot mot både avkomma, revir och status. Hot mot avkomman syns tydligt i de 

flesta former av myndighetsutövning i socialtjänsten. Detta kan utläsas i allt från behandling 

av föräldrar till barn samt ekonomiska krissituationer och är en fundamental trigger inom 

aggressionsteori (jmf Bauer & Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Hot mot status kan 

även kopplas till ett maktperspektiv, eftersom hot mot status bland annat påtalar att personen 

inte längre är den som styr situationen. Det kan vara mycket påfrestande att inse att makten 

över sin framtid inte bara ligger i ens egna händer utan klienten måste övertyga makt- och 

resurshavaren, i det här fallet socialsekreteraren, att erhålla insatser som innebär att man 

tillslut kan ta tillbaka all makt och kontroll över sitt liv igen (jmf Järvinen 2002: 258). Hot 

mot revir är en tydlig koppling mellan en större benägenhet att bli utsatt för hot och/eller våld 

och är den som kan anses som den mest basala triggern inom socialtjänsten. Socialsekreterare 

gör även hembesök samt kan berätta för en klient att personens hyra ligger över den 

ekonomiska normen och att denne behöver flytta. Dock behöver inte dessa triggers alltid 

direkt leda till aggressivitet utan påverkan av trötthet, droger, alkohol mm är faktorer som 

också kan leda till aggressivitet (jmf Bauer & Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Det 

kan vid misstankar om missbruk även handla om att ta urinprov. Inom utredningar hos 

socialtjänsten vill de ha reda på så mycket information de kan om familjen. Socialtjänsten tar 

kontakt med skolor, förskolor, barnavårdcentraler, kuratorer med mera. Detta kopplas till den 

tidiga pastoralmakten där pastorns uppgift var att ta reda på så mycket som möjligt om sin 

församling, individerna fick avslöja sitt innersta. Vidare gör vi en koppling till dagens sociala 

arbete som innebär att socialsekreteraren behöver erhålla så mycket information som möjligt 

om klienten för att kunna sätta in åtgärder som passar individen utifrån dennes specifika 

behov. Detta kan utgöra ett stort inkräktande på det psykiska reviret (jmf Bauer & 

Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Det är vedertaget som profession att 

socialsekreterarna försöker använda sig av så mycket av sin kunskap som möjligt i sitt arbete 

samt att ett gott samarbete med klienterna prioriteras (jmf Skau 2003: 18). Trots detta är 

triggers oundviklig inom socialt arbete och kan även vara en stor del till varför just 

socialtjänsten är en sådan utsatt arbetsplats för hot och våld. Situationer om hot och våld mot 

socialsekreterare är styrd, tolkat via aggressionsteorin via datainsamling, av det som benämns 

som känslomässig aggression. Det menar på att antagande att den aggressivitet som riktas mot 

socialsekreterare inte är av planerad art utan utlöses reflexmässigt av tidigare nämnda triggers. 
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Även att instrumentell aggression förekommer till viss del. Denna bygger på att försöka 

skrämma sig till det man vill ha genom aggressivitet. Vi tolkar dock att detta är ett mer 

sällsynt fenomen utifrån den maktdiskrepans som råder (jmf Bauer & Kristiansson 2012: 15-

27, 78-83, 92-94). 
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Diskussion 

 

Förekomsten av och potentiella risksituationer för hot och/eller våld mot 

socialsekreterare 

 

Vad vi fann var det viktigaste resultatet från vår studie var att ungefär två tredjedelar av 

socialsekreterarna som deltog i vår studie uppgav att de någon gång har blivit utsatt för hot 

och/eller våld på arbetsplatsen. Vår utgångspunkt om att socialsekreterare var en utsatt 

arbetsgrupp vad gäller hot och våld i tjänsten stämde alltså överrens med resultatet. Vi kunde 

där se en klar likhet mellan tidigare forskning och vårt resultat, detta då tidigare forskning 

påtalar att hot och våld förekommer (jmf Pollack 2010: 277-282). Dock kunde vi i resultatet 

se skillnader mellan vilka situationer som hot och våld förekommer på arbetsplatserna. Både 

inom aggressionsteorin samt via Pollack (2010) påtalas triggers av olika slag. I båda fallen 

framhävs att alkohol, droger, psykisk sjukdom, biologiska skador på hjärnan samt 

beteendestörningar är triggers som påverkar situationen (Pollack 2010: 277-282. Bauer & 

Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). Detta visar på problematiken med att helt eliminera 

hot och våld då exempelvis droger och alkohol ofta är en förekommande problematik inom 

socialtjänsten. För att dessa triggers ska kunna förebyggas beskrivs inom aggressionsteorin 

utbildning inom dessa (Bauer & Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). 

 

Hur arbetar man med att motverka hot och våld 

Utifrån vår utgångspunkt valde vi att lägga tonvikten på det förebyggande arbetet i frågorna i 

vår enkät. Vi anser att resultatet av vilka förebyggande åtgärder, som exempelvis vilken 

säkerhetsutrustning som är tillgänglig på arbetsplatserna, är av stor vikt att studera djupare. 

Avsaknaden av larmknappar har påtalats som en brist i tidigare svenska rapporter utifrån att 

rutinerna ofta inte är tydliga avseende underhåll av dessa (se vidare Ternelius 2007: 3-21). Vi 

anser att det förebyggande arbetet är en grund för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi har själva 

hittat merparten av informationen som är fokuserad på just förekomsten av hot och våld vilket 

även har påverkat vår analys. Resultatet visade att flertalet använde sig av säkerhetsutrustning 

som larmknappar i olika rum. Att se sig själv som en hjälpapparat istället för att se sig själv 

som en maktapparat kan vara ett steg i rätt riktning för att undvika att hot- eller 

våldssituationer uppstår (jmf Skau 2008: 18). Utifrån litteraturen kan tydas att det skapar 

fördelar i relationen mellan socialsekreterare och klient om man förhåller sig kritisk till sin 

yrkesroll och inte missbrukar sin makt. Ett kritiskt förhållningssätt samt ett medvetet agerande 
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vad gäller att hantera sin makt på rätt sätt tolkar vi som ett steg i rätt riktning i arbetet med att 

motverka hot och våld på socialtjänsten (Skau 2003: 18).  Detta kan härledas till 

aggressionsteorin som förklarar att ilska kan uppstå i situationer där människor inte får 

möjlighet att framhäva sina behov och avsikter och där klienters hot mot status är tydlig. Med 

detta menas hot mot klientens kontroll, makt, styrning, beslut, struktur och ordning (jmf Bauer 

& Kristiansson 2012: 15-27, 78-83, 92-94). 

 

Uppföljning av hot- och våldsituationer på arbetsplatsen 

Wikman (2008) påvisar att man har kunnat se en ökning av tillbudsrapporter de senaste åren 

på grund av förändrade anmälningsrutiner på arbetsplatser (Wikman 2008: 7). Detta kan 

tolkas som att bra anmälningsrutiner på arbetsplatsen ligger till grund för hur många hot- och 

våldsituationer som anmäls. Dessa rapporter kan med fördel användas som förförståelse för 

socialsekreterare för att få reda på eventuella riskfaktorer med klienter (jmf Macdonald och 

Sirotich 2001: 107-114). Dock bygger detta på en tillgänglighet av rapporterna för 

socialsekreterare. Vidare skulle en enhetlig begreppsapparat ge tillbudsrapporteringen en 

större effekt (jmf Ringstad 2005. Pollack 2010: 277-282). Även ett fortsatt arbete med 

nolltollerans mot hot och våld i arbetet kan tolkas som ett steg i rätt riktning för att minska 

mörkertalet om antalet anmälda hot- och våldsituationer på arbetsplatser (jmf Wikman m.fl. 

2010: 14). 

 

Metoddiskussion 

Vi har funnit nackdelar med vår studie avseende att det inte finns tydligt avgränsade tidsramar 

i våra enkätfrågor. Detta medför ett något diffust resultat som är svårt att göra överskådligt 

över tid. Initialt hade vi frågor som var definierade i en tidsram före och efter arton månader. 

Vi som uppsatsförfattare är medvetna om att studiens kvalitet i form av validitet och 

reliabilitet är vårt ansvarsområde. Dock vill vi lyfta fram att vi i samråd med vår första 

handledare i studien avråddes till att ej använda oss av en tidsram då detta inte var relevant 

utifrån vårat syfte och frågeställning.  Vi kan vidare se att våra val i studien har gett negativa 

konsekvenser avseende reliabilitet och validitet som kan bli låg på grund av våra val (se 

vidare under respektive avsnitt). 
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Olsson & Sörensen (2011: 101) pekar på vikten av att klargöra förförståelsen hos 

uppsatsförfattarna för att ge utgångspunkter för tolkningen av resultatet. Vi som författare av 

studien hade inte tidigare studerat eller haft några uppenbara erfarenheter av hot eller våld på 

arbetsplatsen, vare sig dess existens eller det förebyggande arbetet. Tidigare under 

utbildningen har ämnet belysts men utan några djupare studier vilket innebar att förståelsen 

kring området var begränsat då studien påbörjades. Anledningen till valet av ämne var 

uppsatsförfattarnas intresse som fångats genom den aktuella debatten om detta 

samhällsproblem och då författarna anser att det är av stor vikt att få en inblick i hur det kan te 

sig på möjliga framtida arbetsplatser. 

 

Anledningen till att vi valde att ha fyra frågeställningar är för att vi utgick från 

utgångspunkten att socialsekreterare utsätts för hot och/eller våld i sin arbetssituation och fann 

det då relevant att även undersöka rutiner om uppföljning och anmälan samt se över vilka 

vanliga hot- och våldsituationer som finns. Vi kan se begränsningar i vår studie på grund av 

vald metod. Ett sätt vore att använda sig av enkätstudie men att utforma den med öppna frågor 

som korrespondenterna kan svara på. Vidare kan man även tänka sig att göra en kvalitativ 

undersökning om ämnet och då intervjua socialsekreterare som någon gång varit utsatta för 

hot eller våld i tjänsten. Detta skulle kräva mer tid och resurser än vad uppsatsförfattarna till 

denna studie hade till förfogande men dock ett alternativ till vidare studier. 

 

Eftersom vi använde oss av en enkät som redan var testad och som vi anpassat efter syftet så 

ansåg vi att frågorna kunde ge oss ett tillförlitligt svar. Detta såg vi som en stor fördel 

eftersom vi inte riskerade att det blev för många frågor och att frågor som egentligen inte hade 

något med studiens syfte användes (jmf Olsson & Sörensen, S 2011: 151). Positivt med den 

valda metoden var att den gav en möjlighet att generalisera svaren då den nådde ut till fler 

individer, dock kunde den inte ge information på djupet som exempelvis kvalitativ 

datainsamling kan bidra till (jmf Olsson, H & Sörensen, S 2011:18). 

 

Metoden med enkätundersökning har också inneburit en del problem. Vi anser att studien inte 

gav möjlighet till alternativ tolkning utifrån våra fasta svarsalternativ i enkäten vilket gör att 

vi anser studien något enkel i sin utformning. Vidare innebar studien en hel del bortfall vid 

insamlingen av data. Vi hade den förutfattade meningen att när man skickar ut enkäter via 

internet är det enkelt för människor att välja att inte svara på enkäten, olika skäl kan föreligga 

till att man helt enkelt inte vill (jmf Olsson & Sörensen, S 2011: 152). Det interna bortfallet 
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var dock mycket lågt eftersom alla som deltog i studien valde att svara på alla frågor i 

formuläret (jmf Olsson & Sörensen 2011: 153). Varför det blev ett högt externt bortfall; att 

många av informanterna valde att inte svara på enkäten kan bero på att vi skickade ut enkäten 

ganska sent vilket innebar att många av informanterna helt enkelt inte hann svara på enkäten. 

På grund av tidsbrist kunde vi inte skicka ut fler påminnelser och på grund av att studien var 

helt anonym hade vi inte möjlighet att följa upp bortfallen via telefon- eller personlig intervju 

(jmf Olsson & Sörensen 2011: 153-154). Kanske kunde bortfallet också bero på att de som 

valde att inte svara på enkäten inte har varit utsatt för hot eller våld i tjänsten och fann det då 

inte relevant att svara på enkäten. Slutsatsen vi i alla fall kunde dra var att bortfallet var högt 

vilket gör att resultaten inte blir generaliserbara (jmf Olsson & Sörensen 2011: 154). Då vi 

valde att inte ha frågor utifrån vilken kommun de tillfrågade tillhörde medförde detta att vi 

inte kunde göra en jämförande studie mellan olika kommuner. Anledningen till att vi valde att 

inte ha med en fråga som skulle kunna ge oss den informationen var på grund av risken för att 

kunna identifiera enstaka personer då de var få till antalet i Sandviken kommun. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara en kvalitativ studie bland socialsekreterare inom de 

aktuella kommunerna. Vi ser som tidigare nämnt att det skulle vara bra att göra en kvalitativ 

studie baserat på personer som tidigare varit utsatta för hot eller våld. En kvalitativ intervju 

skulle även kunna studera rådande attityder på ett annat sätt än vår studie har kunnat göra. En 

intressant fråga att studera är vad socialsekreterare uppfattar som hot/våld, var sätter de 

gränsen: Macdonald och Sirotich (2001: 107-114) menar att de kan se en inställning av typ att 

den som ”tål lite” är en bättre socialsekreterare. Inställningen till vad socialsekreterare 

upplever som hot/våld har självklart betydelse när det gäller rapportering av tillbud och 

därmed i förlängningen för det förebyggande arbetet. 
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http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/144/Våld%20på%20jobbet.pdf#__utma=1.894778255.1357553319.1357553319.1357553319.1&__utmb=1.2.10.1357553319&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1357553319.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=155419963
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Socialsekreterare om hot och våld i arbetet 

Den här undersökningen handlar om problemsituationer som rör hot och våld i arbetet. Med 

sådana problemsituationer menar vi... 

- Situationer med verbala hot 

- Situationer som på annat sätt upplevs som hotfulla 

- Situationer där det förekommer våld 

 

1 Inom vilket område är du verksam idag? 

Barn och familj 

Missbruk 

Försörjningsstöd 

Annat 

 

 

2 Hur många yrkesverksamma år har du som socialsekreterare? 

0-4 år 

5-9 år 

10-14 år 

15-19 år 

20-24 år 

25 år eller mer 

 

 

3 Har du någon gång varit utsatt för hot eller våld på grund av ditt arbete? 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

4 Om ja, på föregående fråga: Har situationer om hot och våld uppstått vid någon av 

dessa situationer? (Flera svarsalternativ är möjliga) 
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Kommunicering av inkommen anmälan 

Utredningssamtal 

Hembesök 

Kommunicering av beslut 

Annan situation 

Svarade nej på föregående fråga 

 

 

5 Har någon av dina kollegor någon gång varit utsatta för hot eller våld? 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

6 Vet du hur du ska agera om en problemsituation med hot och våld uppstår i ditt 

arbete? 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

7 Finns det dokumenterade rutiner kring hur du bör arbeta och agera vid situationer 

om hot och våld på din arbetsplats? 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

8 Har du fått utbildning i ditt arbete om hur du ska kunna arbeta säkert och tryggt? 

Ja, mycket bra utbildning. 

Ja, ganska bra utbildning. 

Ja, men ganska dålig utbildning. 

Ja, men mycket dålig utbildning. 

Nej, ingen utbildning alls. 
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9 Upplever du att säkerhet är ett prioriterat ämne på din arbetsplats, d v s att 

säkerheten diskuteras och förbättras kontinuerligt. 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

10 Känner du att du kan tala öppet med dina kollegor om hot och våld? 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

11 Anser du att din arbetsplats utformats och utrustats så att risken för hot och våld 

minskats/minimerats? 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

 

12 Har du någon följande säkerhetsutrustning på arbetsplatsen? (Flera svarsalternativ 

är möjliga) 

Lås 

Larmknappar i olika rum 

Speciella intervjurum som är säkerhetsanpassade 

Personligt överfallslarm 

Annan typ av överfallslarm 

Inget av detta 

 

 

13 Hur många av situationerna om hot och våld på din arbetsplats uppskattar du utreds 

och dokumenteras inom verksamheten? 
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Alla 

Nästan alla 

De flesta 

En del 

Inga 

Har ej haft sådana situationer 

Vet ej 

 

 

14 Hur många av de situationer om hot och våld som uppstår på din arbetsplats 

uppskattar du polisanmäls? 

Alla 

Nästan alla 

De flesta 

En del 

Inga 

Har ej haft sådana situationer 

Vet ej 
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Information angående deltagande i studie om arbetssituationen för socialsekreterare med 

fokus på förekomsten av hot och våld. 

 

Hej! 

Hot och våld inom olika organisationer och arbetsplatser är en arbetsmiljöfråga som ofta 

debatteras. Vi är två socionomstuderande på Högskolan i Gävle som går sista terminen på 

socionomprogrammet, vilket innebär att vi under hösten arbetar med att skriva vårt 

examensarbete. 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetssituationen för socialsekreterare kan te sig vad 

gäller hot och våld på arbetsplatsen. Vi avser att göra en kvantitativ studie där vi skickar ut ett 

antal enkäter till socialsekreterare med myndighetsutövning i Gävle kommun samt 

angränsande kommuner. Enkäten innehåller fjorton frågor som skall bidra till att svara på de 

frågeställningar vi har i vårt arbete. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och avläsas 

i ett program på en hemsida som heter www.enkät.se vilket gör att vi inte kommer att kunna 

röja er identitet. 

Att svara på enkäten är helt frivilligt men vi ser gärna att ni bidrar med era erfarenheter för att 

vi ska få svar på våra frågeställningar. Vi önskar att ni svarar skyndsamt då vår tid är 

begränsad dock senast 2012-12-14. 

För att delta i studien, kopiera länken nedan och klistra in den i adressfältet i din webbläsare. 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=6806&mpid=942b6f53085d043efcb36b8b5dd5d4c

9 

Har ni några frågor, kontakta: 

 

Amanda Forsman Therese Jonsson 

tel: 0706144182 tel.: 0735053271. 

e-post: amanda.forsman@hotmail.com e-post therese.jonsson@gavle.to 

 

Handledare: Lena Widerlund 

lena.widerlund@ltu.se 

http://www.enkät.se/
http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=6806&mpid=942b6f53085d043efcb36b8b5dd5d4c9
http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=6806&mpid=942b6f53085d043efcb36b8b5dd5d4c9
mailto:lena.widerlund@ltu.se
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