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Abstract    
Title:” Now I took his child, what will he do with mine?”  

A qualitative study on threat and violence aimed at social workers within child protective 

service. 

Authors:  Emma Andersson and Torbjörn Sjölin. 

Supervisor:  Peter Hultgren.  

Assessor: Barzoo Eliassi. 

Purpose: The purpose of this study is to examine how social workers within child protective 

service understand and experience threat and violence aimed at them in their profession and 

how these understandings and experiences affects their well-being. The study will provide an 

understanding of the subject at hand and can also lead way for new research areas of how to 

improve the well-being of social workers within this field.  

 

Method: A qualitative approach based on semistructured interviews has been used as method 

in this study. To collect empirical material seven currently working social workers from three 

different municipalities in the same region were interviewed. 

Theory: The theoretical points of this thesis has been Berger and Luckmanns theories about 

social construction, theory of social cognition and a model produced in the writing of how 

interaction between experience and understanding affects the well-being. The different 

theories and approaches has been a valuable tool to analyze the empirical material gathered in 

the study. 

Results: The result of this study is divided in different themes based on the purpose of the 

study. Our results indicate that social worker within child protective service consider  

threat and violence as occurring within their profession and that this perception has a negative 

impact on their well-being. Even though social workers consider threat and violence as not 

acceptable at work and perceive threat as a part of their job they continue to fulfill their 

obligations at work. The main explanation, found in this study, is that they consider the well-

being of children as higher valued than their own. 

 

Keywords: Social worker, child protective service, threat and violence, social construction, 

social cognition, well-being, understanding and experience, child´s best 

Nyckelord: Socialsekreterare, Barn och familj, hot och våld, social konstruktion, social 

kognition, välbefinnande, förståelse och upplevelse, barnets bästa 
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Peter Hultgren för hans 

engagemang, snabba återkoppling och goda humör. Peter har funnits vid vår sida under hela 

processen och kommit med idéer och feedback som tagit oss vidare i skrivandet och 

underlättat arbetet.  

 

Vi vill även tacka alla de socialsekreterare som medverkat i vår studie och delat med sig av 

sina personliga erfarenheter, tankar och känslor. Utan er medverkan hade vår studie inte varit 

möjlig att genomföra. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer, partners och husdjur som stöttat oss genom processen. 

Stort tack! 

Emma Andersson och Torbjörn Sjölin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ___________________________________________________ 6 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 6 

1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 8 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 9 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................................ 9 

1.5 Definitioner ...................................................................................................................... 9 

2. Tidigare forskning ___________________________________________ 10 

2.1 Hot och våld mot personal inom kommunal vård och omsorg ...................................... 10 

2.2 Internationell forskning om hot och våld mot socialsekreterare .................................... 11 

2.3 Attityder till hot och våld inom människobehandlande yrken ....................................... 11 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................................... 13 

3. Teori _____________________________________________________ 13 

3.1 Socialkonstruktivistisk teori ........................................................................................... 14 

3.1.1 Objektivering, den vardagliga verkligheten ______________________________ 14 

3.1.2 Internalisering och externalisering, påverkas och påverkar __________________ 14 
3.2 Social kognitionsteori ..................................................................................................... 16 

3.3 Växelverkansmodellen ................................................................................................... 17 

4. Metod ____________________________________________________ 18 

4.1 Val av metod .................................................................................................................. 18 

4.2 Urval ............................................................................................................................... 19 

4.3 Genomförandet av intervjun ........................................................................................... 19 

4.4 Bearbetning och analys av data ...................................................................................... 20 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet ...................................................................................... 21 

4.6 Etiska överväganden ...................................................................................................... 22 

4.7 Förförståelse ................................................................................................................... 23 

4.8 Arbetsfördelning ............................................................................................................. 23 

5. Resultat och analys __________________________________________ 23 

5.1 Socialsekreterares förståelse och upplevelse av hot och våld de kan utsättas för i yrket

 .............................................................................................................................................. 24 

5.1.1 Förståelse och upplevelse då och nu ___________________________________ 24 

5.1.2 Betydelsen av utbildning ____________________________________________ 26 



 

5 

 

5.1.3 Förståelse och upplevelse av den manlige socialsekreterarens roll vid hot och våld

 _____________________________________________________________________ 27 

5.2 Erfarenheter av våldssituationer och dess påverkan på välbefinnandet ......................... 28 

5.3 Erfarenhet av hot och dess påverkan på välbefinnandet ................................................ 31 

5.3.1 Hot, en del av jobbet? _______________________________________________ 31 
5.3.2 Tankarna går till familjen ____________________________________________ 33 

5.4 Hur pratas det, hur stöttas det och vad hjälper? ............................................................. 36 

5.4.1 Samtalskultur och dess påverkan på välbefinnandet _______________________ 36 
5.4.2 Stöd från kollegor och chef och dess påverkan på välbefinnandet ____________ 37 

5.4.3 Medicin för bättre välbefinnande vid hot och våld ________________________ 38 

6. Sammanfattning, slutsats och diskussion _________________________ 40 

6.1 Sammanfattning ............................................................................................................. 40 

6.2 Slutsats ........................................................................................................................... 46 

6.3 Diskussion och förslag till vidare forskning .................................................................. 48 

Referenslista _________________________________________________ 49 

Bilagor ______________________________________________________ 51 

Informationsbrev                                                                                           Bilaga B ......... 52 

Intervjuguide                                                                                                 Bilaga A ......... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Det tär ju på en att känna det här monumentala hatet, att folk vill mig illa, de 

vill typ att jag ska dö. Det går inte hata mig mer än vad de gör. Den är tung 

liksom, den är riktigt tung. - Respondent 

Socialsekreterare inom Barn och familj angående hat som riktas mot hen i 

yrket. 

 

Stefan Sandström (2007) är legitimerad psykolog med över 25 års erfarenhet av handledning 

inom Socialtjänsten. Han framhäver att våld och hot riktat mot yrkesutövare varje år orsakar 

stora ekonomiska kostnader för det svenska samhället samt personligt lidande för de drabbade 

individerna. Yrkesgrupper inom människovårdande yrken såsom sjukvårdspersonal, polis och 

Socialtjänst är drabbade i större utsträckning än andra yrkesgrupper (Sandström 2007 s.7). 

Mellan 2011 och 2013 inkom 221 anmälningar om arbetsolycka med sjukfrånvaro till 

försäkringskassan inom yrket socialsekreterare. Den vanligaste orsaken var “Våld eller hot 

från personer utanför företaget, riktat mot de skadade inom ramen för deras arbete” 

(Arbetsmiljöverket 2015). Som exempel på en sådan anmälan beskriver Arbetsmiljöverket 

hur en socialsekreterare blivit uppringd av en klient som uttalat hotet ”Jag ska döda dig”. 

Hotet framkallade en stressreaktion hos socialsekreteraren (Arbetsmiljöverket 2015). 

Det finns bestämmelser i Sveriges lagar om vilken grad av säkerhet som ska gälla på 

arbetsplatser i landet. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) (1993:2) Våld och 

hot i arbetsmiljön 2§ “Skall arbetsgivaren utreda de risker för våld eller hot om våld som kan 

finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen”. Lagstiftning 

förändras ständigt och på uppdrag av Arbetsmiljöverket pågår en nationell granskning av 

arbetsmiljön för socialsekreterare, där hälften av Sveriges socialkontor ska ha granskats till 

och med december 2017. I granskningen framkommer redan nu att riskerna för hot och våld 

riktat mot socialsekreterare behöver hanteras bättre (Arbetsmiljöverket 2016). Enligt Eva 

Karsten, projektledare för granskningen, behöver arbetsgivare skapa medvetenhet om hotfulla 

och våldsamma situationer och utforma åtgärder för att hantera desamma. Dessa tankar styrks 

enligt henne även av tidigare forskning inom området (ibid).  

 

Enligt redaktionen för yrkesinformation vid Arbetsförmedlingen (2013) kan arbetsuppgifter 

för socialsekreterare variera utifrån hur kommunen fördelat verksamheten inom 
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Socialtjänsten. De menar emellertid att socialsekreterare i regel arbetar inom ett specialiserat 

område såsom Ekonomiskt bistånd, Missbruk eller Barn och familj. Inom Barn och familj 

består socialsekreterares arbete bland annat av att arbeta med utredningar gällande barn och 

ungdomar. Sådan yrkesutövning är komplicerad och ofta behöver hela familjen stöd vilket 

kan innebära allvarliga ingripanden i familjekonstellationer genom exempelvis 

fosterhemsplaceringar (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 213). Maria Bauer är 

beteendevetare med 25 års yrkeserfarenhet från socialt arbete, rättsväsende samt vård och 

omsorg och Marianne Kristiansson är legitimerad läkare, specialist inom rättspsykiatri och 

adjungerad professor i rättspsykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. De menar 

att vi människor har triggers kopplade till vår överlevnad som skapar aggression i syfte att 

skydda oss. En av dessa triggers kallar de för ”hot mot avkomma” och innebär att vi 

instinktivt och reflexmässigt skyddar våra barn. Detta indikerar att socialsekreterare inom 

Barn och familj riskerar att utsättas för hot och våld eftersom ingripanden i familjesituationer 

och utredning av familjer är en del av arbetsuppgifterna (Bauer & Kristiansson 2012, s. 18). 

 

I tidningen Socionomen skriver Jörgen Lundälv (2017), docent i socialt arbete, en artikel om 

hot och våld mot socialsekreterare. Han tar upp vad som skrivits i massmedia om vård- och 

omsorgspersonal i Sverige och menar att massmedia rapporterar om hot och våld medan det 

mörkas om det på arbetsplatserna. Forskning från USA och Finland som vi tagit del av under 

studien visar att det finns en acceptans hos socialsekreterare gällande hot och våld de utsätts 

för i arbetet och att många socialsekreterare förringar hot och våld som en del av jobbet. 

Enligt forskaren i den finska studien innebär detta att socialsekreterare själva omedvetet 

bidrar till att toleransnivån gällande hot och våld höjs (Virkki 2008; Zelnick, Slayter, 

Flanzbaum, Ginty Butler, Domingo, Perlstein & Trust 2013). Lundälv (2017) skriver att hot 

och våld som riktas mot företrädare inom olika professionsområden är allvarligt. Han menar 

likt Sandström (2007; Lundälv 2017) att det får betydande skadekonsekvenser för såväl den 

enskilde som för arbetsgruppen. Lundälv (2017) menar även att närstående till den utsatte 

påverkas. Han frågar sig vad vi vet om hot och våld riktat mot socialsekreterare och menar att 

forskning om hot och våld inom arbetslivet är allt för generell. Han anser att forskningen är 

begränsad gällande socialsekreterares utsatthet och hur de upplever hotfulla situationer. 

Lundälv (2017) framhäver att det behövs mer forskning inom området för att främja 

socialsekreterares rätt till hälsa och välbefinnande. 
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Välbefinnande beskrivs i Nationalencyklopedin (NE) (2017) som känslan av att må bra. 

Sandström (2007, s. 7) menar att våldsincidenter på arbetsplatsen utöver den fysiska skadan 

ofta också leder till traumatiska upplevelser för den drabbade som påverkar välbefinnandet 

negativt. Om detta inte erkänns eller uppmärksammas kan det leda till 

personlighetsförändringar hos individen, något författaren menar är vanligt. Ur ett 

grupperspektiv kan det uppstå destruktiva processer i den personalgrupp som blir utsatt för 

hot och våld om rädslan de känner förnekas. Denna förnekelse leder enligt Sandström (2007, 

s. 106, 120) i sin tur till en paranoid grupp med tuff attityd samt okänslighet för kollegor och 

deras rädsla. Ali Kazemi (2009) är filosofie doktor i psykologi, universitetslektor vid 

Högskolan i Skövde och författare till boken Välbefinnande i arbetslivet. Han menar att 

välbefinnande är oundgängligt för produktiviteten, att ett försämrat välbefinnande ofta leder 

till ekonomiska kostnader för företag och organisationer och att det även påverkar andra 

förhållanden på arbetsplatsen. 

 

1.2 Problemformulering 

Våld och hot mot socialsekreterare är ett problem på såväl individ-grupp- och samhällsnivå. 

Det kan orsaka fysiska och psykiska skador för den enskilde, skapa dysfunktion och icke 

önskvärda effekter i arbetsgruppen, drabba närstående till den utsatte samt bli en belastning 

och kostnad för samhället. Det finns lagar, riktlinjer och policys för att förhindra hot och våld 

på arbetsplatsen men socialsekreterare drabbas ändå (Sandström 2007; Lundälv 2017; 

Arbetsmiljöverket 2015; Arbetsmiljöverket 2016; AFS 1993:2). 

 

Det saknas forskning om hur socialsekreterare förstår och upplever hot och våld och hur detta 

påverkar deras välbefinnande och den forskning som gjorts inom området kan anses 

bristfällig. Det behövs mer forskning som främjar socialsekreterares hälsa och välbefinnande 

(Lundälv 2017). Likt Lundälv anser vi att forskning kring ämnet är begränsad och vi fann 

ingen relevant svensk forskning angående hur socialsekreterare förstår och upplever hot och 

våld riktat mot dem i yrket. Även internationell forskning (se Robson, Cossar och Quayle 

(2014)) menar att det inte finns några studier angående socialsekreterares förståelse av det 

våld de utsätts för. Lundälv (2017) menar att det behövs mer forskning inom området för att 

främja socialsekreterares rätt till hälsa och välbefinnande. Med detta som bakgrund är det av 

intresse att undersöka hur socialsekreterare som jobbar inom Barn och familj i Sverige förstår 

och upplever hot och våld som riktas mot dem i yrket samt hur det påverkar deras 

välbefinnande. Vi har valt att inrikta oss på socialsekreterare inom Barn och familj då det 
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ingår i deras arbetsuppgifter att göra ingrepp i familjer vilket gör att de kan ses som en extra 

utsatt grupp när det kommer till hotfulla och våldsamma situationer. 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare inom Barn och familj förstår och 

upplever hot och våld riktat mot dem i yrket och hur det påverkar deras upplevda 

välbefinnande. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver socialsekreterare inom Barn och familj att de förstår och upplever hot och 

våld som riktas mot dem i yrket? 

 

2. Hur påverkar socialsekreterares förståelse och upplevelse av hot och våld, som riktas mot 

dem i yrket inom Barn och familj, deras upplevda välbefinnande? 

 

1.5 Definitioner 

I arbetet med uppsatsen har några centrala begrepp använts. Begreppen, som presenterats i 

inledningen, är upplevelse, förståelse och välbefinnande. För att undvika missförstånd är det 

av värde att förtydliga hur dessa begrepp definieras i uppsatsen. I uppsatsen används NE:s 

(2017) definition av upplevelse och uppleva: vara med om något och uppfatta och värdera på 

ett känslomässigt plan. För att definiera förståelse används NE:s (2017) definition av förstå: 

att tillgodogöra sig det tankemässiga innehållet i yttrande, text och handling. Välbefinnande 

definieras på samma sätt som nämnts tidigare i uppsatsen, utifrån NE:s (2017) definition, 

känslan att må bra. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en redovisning av den tidigare forskning och litteratur som är av relevans för 

studien, för att läsaren ska få en vidare förståelse för studieobjektet: Socialsekreterares 

förståelse och upplevelse av hot och våld riktat mot dem i yrket och hur detta påverkar deras 

välbefinnande. Områden som lyfts fram är forskning om hur hot och våld riktat mot 

socialsekreterare ser ut i Sverige och andra länder med Socialtjänst samt forskning om attityd 

och arbetsplatskultur kopplat till hot och våld. 

 

2.1 Hot och våld mot personal inom kommunal vård och omsorg 

Menckel och Viitasara (2000) gjorde på initiativ av Arbetslivsinstitutet en rikstäckande 

kartläggning av hot och våld inom kommunal vård och omsorg. Enkäter skickades ut till 2800 

slumpmässigt utvalda personer av de totalt 172 000 anställda inom kommunal vård och 

omsorg. Författarna menar att storleken på urvalsgruppen gjort att resultatet är statistiskt 

säkerställt och gjort det möjligt att dra slutsatser. Det var totalt sju olika yrkesgrupper som 

deltog: socialsekreterare, specialister, arbetsledare, vårdare, vårdbiträden, undersköterskor och 

personliga assistenter. Undersökningen visade att drygt hälften blivit utsatta för hot eller våld 

det senaste året. Drygt 60 procent av dem som blivit utsatta för hot eller våld uppgav att de 

utsatts någon gång då och då eller någon gång per månad under det senaste året. En liten del 

av dem som svarade att de blivit utsatta för våld eller hot uppgav att de drabbats dagligen det 

senaste året. De vanligaste hoten var skrik, aggression och verbala hot. Socialsekreterare var 

den yrkesgrupp som var mest utsatt för den typen av hot, 78 procent av dem hade blivit utsatta 

det senaste året. De upplevde dock inte att det påverkat deras arbete. Aggressionen kom oftast 

från klienter men hälften av socialsekreterarna hade även blivit utsatta för aggression av 

anhöriga till klienterna. Omkring 50 procent av deltagarna i kartläggningen som blivit utsatta 

uppgav att de kände sig arga, irriterade eller ledsna efter händelsen de varit med om. Nästan 

hälften hade fått någon typ av stöd eller hjälp efter händelsen, dock uppgav en fjärdedel att de 

saknade stöd eller hjälp. De flesta upplevde att hjälpen de fick kom från arbetskamraterna. 

Utredarna drar i sin studie slutsatsen att våld och hot mot vård- och omsorgspersonal inom 

kommuner är ett tilltagande problem. De skriver att de tagit del av ett flertal rapporter som 

pekar på att hot- och våldsincidenter ökat samtidigt som kunskapen inom området är 

begränsad. Detta förklaras bland annat med att alla händelser inte anmäls (Menckel & 

Viitasara 2000). 
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2.2 Internationell forskning om hot och våld mot socialsekreterare 

I studien Part of the job? (Zelnick m.fl. 2013) deltog personal vid 40 Socialtjänstkontor i 

Massachusetts, USA, i anonyma internetbaserade enkätundersökningar. En del av denna 

personal deltog även i fokusgrupper. Författarna nämner inledningsvis i studien att hot och 

våld på arbetsplatsen, i studier, oftast definieras som fysisk misshandel, verbala hot och 

förstörande av egendom. Syftet med studien var att ta fram kvantitativa data över faktorer 

bakom fysiskt våld och verbala hot inom Socialtjänstens verksamhet och sedermera analysera 

insamlade data kvalitativt. I studiens fokusgrupper framkom att licensierade praktiker 

(motsvarande socialsekreterare) uttryckte stor oro över säkerheten på arbetsplatsen. 

Socialsekreterarna framhävde att brist på säkerhetsplanering och stöd gjorde att de upplevde 

sig själva som uteslutande ansvariga för sin säkerhet. Att bli ansedd som en dålig 

socialsekreterare eller att incidenten var ens eget fel var enligt socialsekreterarna ett stort 

hinder för att rapportera incidenter och då speciellt bland de med kortast arbetslivserfarenhet. 

Tidsbrist beskrevs även som ett hinder för incidentrapportering. En stor del av 

socialsekreterarna ansåg att en förbättring av säkerheten på arbetsplatsen skulle försvaga 

solidariteten i arbetet med klienterna. Detta likställer författarna med att många 

socialsekreterare accepterar våld och hot som en en del av jobbet (Zelnick m.fl. 2013). 

 

Anna Robson, Jill Cossar och Ethel Quayle (2014) har i sin studie tagit del av och 

sammanställt sju olika studier som är gjorda i USA, Kanada, England och Sydkorea. 

Studierna handlar om hot och våld socialsekreterare inom Barn och familj utsätts för och hur 

de påverkas av detta. Alla sju studier visar att majoriteten av socialsekreterarna någon gång 

blivit utsatta för våld, psykisk eller fysisk aggression, hot eller skrämsel. Hot var det 

vanligaste våld socialsekreterarna utsatts för och detta var också svårast att förebygga. En av 

studierna som gjordes i USA visade att 69 % av socialsekreterarna kände rädsla på grund av 

hoten och 62 % uppgav att de fick ångest på grund av hoten. Alla sju studier visade att det hot 

och våld som socialsekreterarna utsatts för hade en negativ påverkan på deras välbefinnande 

och arbetsmiljö (Robson m.fl. 2014). 

 

2.3 Attityder till hot och våld inom människobehandlande yrken 

Brottsförebyggande rådet (Brå) gav i april 2015 ut en rapport rörande våld mot yrkesgrupper 

som har en särskild betydelse för det demokratiska samhället. Denna kategori utgörs av bland 

annat politiker och journalister men även socialsekreterare och andra myndighetsprofessioner. 
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I rapportens förord framförs att våld och hot mot dessa yrkesgrupper är mer frekvent än mot 

andra yrkesgrupper och att detta är allvarligt då det kan ha inverkan på yrkesutövningen och 

yrkets popularitet (Brå 2015, s. 7). I rapporten framkom till skillnad från Viitasaari och 

Menckels (2000) rapport, där 25 % av socialsekreterarna uppgav att de saknade hjälp och stöd 

vid våld och hot, att de flesta socialsekreterare känner att de har ett socialt stöd och support 

vid hot och våld. Rapporten fann att nästan alla socialsekreterare kunde tala öppet om 

arbetsplatsrelaterat hot och våld med kollegor och chefer men en stor del menade samtidigt att 

fenomenet borde belysas mer (Brå 2015, s. 9-14, 63-64). I en studie skriver Ulla Petersson 

(2011) om vikten av socialt stöd från kollegor där tonvikt ligger på samtal kollegor emellan. 

Hon har tagit del av undersökningar som visar att socialt stöd ger positiva effekter på fysisk 

och psykisk hälsa. Hon skriver att socialt stöd fungerar som en buffert mot stress och att det 

har en positiv inverkan på individens allmänna välbefinnande. 

 

I rapporten från Brå (2015, s. 99-104) fann forskarna områden som ökar risken för att utsättas 

för hot och våld på arbetsplatsen: arbetets karaktär, arbetsmiljön i stort (stress och 

arbetsbörda), bristfälligt utformade lokaler och personliga omständigheter (ny i yrket). Det är 

enligt rapporten ovanligt med sjukskrivning som en följd av hot och våld. Däremot är det 

vanligare att den personal som utsatts för våld eller hot överväger att, eller till och med byter 

yrke. En annan följd är att den utsatte påverkas i sina arbetsuppgifter på så sätt att hen blir 

mer villrådig i beslutstagandet eller att hen intar en mer passiv position i olika arbetsmoment. 

I vissa fall fattar personen även tveksamma beslut utifrån sina erfarenheter av hot och våld. 

 

Virkki (2008) har gjort en studie om finska socialsekreterare och sjuksköterskors attityder 

gällande våld och hot de utsätts för av sina klienter. I undersökningen framkom att 

socialsekreterare och sjuksköterskor förringar risken att bli utsatta för våld trots att det enligt 

statistik är dessa två yrkesgrupper som drabbas värst. Virkki (2008) menar att detta bland 

annat beror på att de inte kände att våldet de utsattes för kunde erkännas som riktigt våld utan 

att det var en handling från en klient i ett utsatt läge som handlar i affekt. Majoriteten av dem 

som var med i studien la även skulden på sig själva, inte på klienten. Författaren anser att en 

sådan inställning gör att toleransnivån för hot och våld höjs inom organisationen. Hon menar 

att socialsekreterare och sjuksköterskor omedvetet höjer toleransen kring det våld de utsätts 

för genom att lägga skulden för händelserna på sig själva och förminska klientens ansvar. 

Författaren menar vidare att socialsekreterares och sjuksköterskors syn på våldet de utsätts för 

influeras av kulturen på arbetsplatsen. 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har det i kapitlet presenterats forskning om hot och våld mot 

socialsekreterare, i Sverige och i andra länder med Socialtjänst. Detta för att ge läsaren en 

överblick över hur vanligt det är att socialsekreterare utsätts för hot och våld och hur det 

påverkar dem. I första avsnittet presenterades en kartläggning över hot och våld inom 

kommunal vård och omsorg. Ur denna framkom att hälften av de hot- och våldsutsatta inte 

fått något stöd efter händelsen och att en fjärdedel uppgett att de saknade stöd eller hjälp efter 

en våldshändelse. Samtidigt upplevde de flesta att den hjälp de fick kom från 

arbetskamraterna. Menckel och Viitasara (2000) menar att hot och våld inom detta område 

ökar samtidigt som kunskapen är begränsad. I det andra avsnittet presenterades två 

internationella studier. I Zelnicks (m.fl. 2013) studie framkom att socialsekreterarna uttryckte 

stor oro över säkerheten på arbetsplatsen och att de ansåg sig själva som uteslutande ansvariga 

för sin säkerhet. I studien av Robson (m.fl. 2014) visade det sig att majoriteten av 

socialsekreterarna blivit utsatta för hot eller våld. Samtliga sju studier de granskat visade 

också att hot och våld som socialsekreterare utsätts för har en påverkan på välbefinnandet och 

arbetsmiljön. I det avslutande avsnittet presenterades en rapport från BRÅ som visade att det 

är vanligare med hot och våld mot socialsekreterare och liknande yrken än andra professioner 

i samhället. Samtidigt presenterades en studie av Virkki (2008) som menar att 

socialsekreterare tenderar att förringa hot och våld från klienter eftersom det sker av en person 

i affekt. I kapitlet presenterades också forskning av Ulla Petersson (2011) som visade att 

socialt stöd och då främst stöd kollegor emellan har en positiv inverkan på individens 

allmänna välbefinnande. Den forskning som presenterats i detta kapitel har bidragit till att 

identifiera studiens forskningsområde samt bidragit till att analysera empirin.  

 

3. Teori 

I kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter: socialkonstruktivistisk teori och 

social kognitionsteori. I arbetet med uppsatsen har vi även tagit fram en modell som kallas 

växelverkansmodellen. Den kommer också presenteras i kapitlet och har tagits fram för att 

analysera insamlade data och ge läsaren en tydligare bild över hur förståelse och upplevelse 

växelverkar i sin påverkan av socialsekreterarnas välbefinnande. 
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3.1 Socialkonstruktivistisk teori 

I boken The social construction of reality förklarar och utvecklar Berger och Luckmann 

(1966) teorin om den sociala konstruktionen. De menar att titeln på boken i kortfattade drag 

förklarar deras teori, nämligen att verkligheten är socialt konstruerad och att sociologisk 

kunskap måste användas för att analysera de processer som utgör verkligheten. Kunskap och 

verklighetsuppfattningar varierar utifrån den sociala kontext i vilken den skapas (Berger & 

Luckmann 1966, s. 15). I boken Perspektiv på sociala problem skriver forskaren Ingrid Sahlin 

(2002) att sociala förhållanden skapas utifrån de föreställningar som kopplas till dem. 

Forskaren menar att även om sociala fenomen till viss mån är oberoende då de skapas är de 

ändå alltid en mänsklig produkt och ett resultat av sociala konstruktioner och mänskliga 

interaktioner. Hon vidareutvecklar detta resonemang med att det sedan födseln finns olika 

sociala institutioner där sociala fakta introduceras som individer och grupp har att förhålla sig 

till. Hon menar att det är av intresse att studera hur sociala fenomen skapas eftersom det är en 

del av samhällets karaktär och kan bidra med värdefull kunskap om sociala relationer (Sahlin 

2002). 

 

3.1.1 Objektivering, den vardagliga verkligheten  

Berger och Luckmann (1966, s. 33-61) menar att verkligheten och kunskapen skapas genom 

interaktion med andra, att verkligheten konstrueras socialt. Egna livsupplevelser och miljö 

påverkar hur individen upplever världen och eftersom alla individer är olika så är 

uppfattningarna aldrig lika. Författarna menar dock att det i olika sammanhang finns en 

någorlunda gemensam verklighet, de kallar den för objektiva verkligheten eller vardagslivets 

verklighet. Denna verklighet har institutionaliserats och objektiverats och ser likadan ut 

oavsett hur den definieras, den tas för given och ifrågasätts inte. Utan den skulle interaktion 

människor emellan vara omöjlig eller mycket svår. Detta kan visa sig i situationer där 

personer inte förstår varandra på grund av exempelvis olika kulturella bakgrunder. Berger och 

Luckmann (ibid) menar att verkligheten är socialt konstruerad och det är vi människor som 

skapat de problem och institutioner som finns idag och därför är det även möjligt att 

rekonstruera verkligheten. 

 
3.1.2 Internalisering och externalisering, påverkas och påverkar 

Berger och Luckmann (1966, s. 149) menar att den objektiva verkligheten sker utifrån tre 

processer: internalisering, externalisering och objektivering. Processerna följer inte en 

förutbestämd ordning, istället menar författarna att dessa tre begrepp ständigt samverkar och 
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att analyser av samhället där inte alla tre är med bör ses som otillräckliga. Detsamma gäller 

individanalyser eftersom individen externaliserar sin existens i den sociala världen och 

internaliserar denna som en objektiv verklighet. Vidare resonerar Berger och Luckmann 

(1966, s. 149) att människan inte föds som samhällsmedlem utan blir det över tid genom 

socialiseringsprocessen. Den börjar med en internalisering där individen upplever och tolkar 

en objektiv händelse som att den har innehållande mening, det vill säga att andras subjektiva 

processer blir subjektivt meningsfulla för individen. Utifrån detta går det aldrig att fullt ut 

förstå någon annan, däremot är det troligt att man missförstår. Berger och Luckmann (ibid) tar 

som exempel då någon skrattar kan det förstås som ett uttryck av munterhet medan personen i 

själva verket skrattar för att hen är hysterisk. Människan måste även externalisera sina 

handlingar för att kunna existera i den gemensamma sociala världen. När hon gör detta 

konstruerar hon den värld i vilken hon externaliserar sig i. Människan externaliserar 

subjektiva meningar då hon förlägger de betydelser hon ger olika aspekter av världen utanför 

sig själv, detta sker genom interaktion. De subjektiva meningarna som människan uttrycker 

objektiveras när de blir till en objektiv verklighet, dessa internaliserar människan och gör till 

sina egna subjektiva meningar (Berger & Luckmann 2008, s. 123-153). 

 

Utifrån de beskrivningar Berger och Luckmann (1966, 2008) ger av internalisering, 

externalisering och objektivering som avhängiga varandra i socialiseringsprocessen ser vi det 

som givande att förenkla dessa begrepp för att tydliggöra uppsatsens analys för läsaren. 

Internalisering kan förenklat förklaras som att individen skaffar sig en uppfattning eller åsikt 

utifrån och gör det till en del av sig själv och sin egen uppfattning av omgivningen, det vill 

säga att hen påverkas av omgivningen. Externalisering kan beskrivas som att individen 

tvärtom använder en inre subjektiv uppfattning eller upplevelse och uttrycker den för 

omgivningen (oftast genom interaktion), det vill säga att hen påverkar omgivningen. 

Objektivering går att beskriva som det som anses allmänt sant av den stora gruppen, alltså det 

som gruppen (till exempel samhället eller arbetsgruppen) uppfattar som sant i ett specifikt 

sammanhang.  

 

Utifrån uppsatsens frågeställningar är det av intresse att diskutera och analysera de fynd som 

görs utifrån socialkonstruktivistisk teori. Denna teori är passande för att förklara 

socialsekreterares förståelse av hot och våld riktat mot dem i yrkesutövningen och hur detta 

påverkar deras välbefinnande. Den interaktion som sker när socialsekreterare utsätts för hot 
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och våld och då socialsekreterare kollegor emellan diskuterar och reflekterar kring dessa 

situationer utgör rimligtvis en stor del i hur de förstår, upplever och påverkas av hot och våld. 

Begrepp som objektivering, internalisering, externalisering, och objektiv verklighet är 

begrepp som använts i uppsatsens resultat och analys.  

 

3.2 Social kognitionsteori 

Social kognitionsteori studerar enligt NE (2017) hur människor får kunskap om den sociala 

världen. I boken Kognitiv terapi i teori och praktik skriver Carlo Perris (1996, s. 30–33) om 

social kognition. Han menar att människan omedvetet använder sig av kognitiva strukturer 

(scheman) och organiserar sin sociala omvärld. Detta påverkar tolkningen av ny social 

information. Dessa scheman kan exempelvis utgöras av minnen, idéer och intentioner som i 

sin tur kan vara förknippade med den egna personen, andra personer och välkända mönster av 

sociala beteenden. Han definierar kognitiva strukturer som det komplexa mönster som antas 

bli inpräntat i människan genom erfarenhet. Perris (1996, s. 32) förklarar att schemat är ett 

resultat av tidigare erfarenheter och därför kommer vi tolka nya upplevelser med bakgrund av 

våra tidigare införlivade erfarenheter. Den här processen kan förklaras genom ABC-principen 

som tagits fram av den amerikanska psykologen Albert Ellis (se Parrish 2012, s. 166-167). A 

står för den aktiverade händelsen, B för övertygelsen (alltså sättet att uppfatta A) och C för 

den känslomässiga följden. Alltså är det en utlösande händelse (A) som ger upphov till en 

uppfattning (B) som i sin tur leder till en emotionell konsekvens (C) (Perris 1996, s. 32-33; 

Parrish 2012, s. 166–167). Enklare förklarat handlar det om hur människor uppmärksammar, 

kategoriserar, minns och tolkar sin sociala omgivning samt vilken påverkan detta har på deras 

beteende. Perris (1996, s. 31) skriver att olika personer kan ta fasta på olika saker i samma 

situation och bilda uppfattningar som inte stämmer överens med varandra. Han skriver också 

att personer kan ta fasta på samma saker i samma situation men ändå bearbeta och tolka 

situationen olika. Det här beror på att det är deras tidigare erfarenheter som påverkar 

tolkningen. En persons kognitiva schema innefattar all kunskap personen har om sig själv och 

om sina relationer till omvärlden. Utifrån resonemanget ovan utgår människan alltid från sin 

egen erfarenhet och tolkar situationer utifrån sig själv och hur hen själv handlat, upplevt eller 

förstått en situation. Exempelvis om person A blir slagen i ansiktet och person B ser detta 

förstår person B händelsen utifrån den förståelse hen har av hur det själv skulle kännas att bli 

slagen i ansiktet.  
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Perris (1996, s. 34–40) skriver om bildandet av kognitiva strukturer och refererar till 

forskaren Kelly. Kellys nyckelbegrepp är konstruktion och han menar att ett sätt att bygga 

upp världen är att tolka den och införliva kunskap om den. Kelly menar att personer genom 

erfarenhet lär sig urskilja likheter och olikheter mellan situationer och att de skapar 

konstruktioner genom sin tolkning av likheterna och olikheterna. Han menar att personer 

utvecklar sina personliga konstruktioner på nästan samma sätt som en vetenskapsman. Med 

det menar han att vi hela tiden söker mening och sammanhang i upplevelser och hela tiden 

prövar våra uppfattningar. Kelly menar att personer har förmåga att omstrukturera sin bild av 

omvärlden i takt med nya erfarenheter (Perris 1996, s. 34–40). 

Social kognition och då främst kognitiva strukturer kommer i resultat och analys av uppsatsen 

bidra till att förstå hur socialsekreterare tolkar sin sociala omgivning på individnivå och hur 

detta påverkar dem. Medan social konstruktion beskriver hur gruppen som socialsekreteraren 

befinner sig i konstruerar en verklighet eller individens roll i konstruktionen, utgår social 

kognition alltid från individen och hur den tolkar och uppfattar olika situationer med 

bakgrund av egen erfarenhet. Det är av värde att använda båda dessa teorier i analysen av 

insamlade data. 

 

3.3 Växelverkansmodellen 

För att analysera insamlade data har en modell tagits fram som visar hur upplevelse och 

förståelse växelverkar och påverkar det upplevda välbefinnandet. Modellen används för att 

förenklat beskriva olika situationer där förståelsen en person har av någonting innan 

händelsen påverkar hur hen upplever situationen samt hur upplevelsen av en händelse 

påverkar hur hen framöver förstår liknande situationer. Upplevelse och förståelse fungerar 

alltså enligt en växelverkansmekanism. Beroende på hur denna växelverkan sker påverkas 

välbefinnande på olika vis. I uppsatsens resultat och analys kommer modellen användas för 

att analysera och förklara fynd som gjorts i studien. 

 

 

 

 

Figur 1. Växelverkansmodellen. 
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4. Metod 

I kapitlet motiveras och diskuteras val av metod, urval av respondenter, genomförandet av 

intervjun, bearbetning av analys och data, studiens trovärdighet och tillförlitlighet, etiska 

överväganden, förförståelse samt arbetsfördelning.  

 

4.1 Val av metod 

För att undersöka hur socialsekreterare inom Barn och familj förstår och upplever hot och 

våld riktat mot dem i yrket och hur detta påverkar deras välbefinnande har studien genomförts 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna metod valdes eftersom den enligt 

Holstein och Gubrium (2011, s. 149) är lämplig för att inhämta information på ett opartiskt 

sätt och för att det enligt Miller och Glassner (2011, s. 132) är en bra metod för att utforska 

respondenternas åsikter. För att besvara frågeställningarna behövde vi ta del av 

socialsekreterarnas upplevda verklighet. Miller och Glassner (2011, s. 133) argumenterar för 

att kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för forskning med syfte att öka förståelse för 

olika verklighetskonstruktioner och upplevda verkligheter. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville föra ett öppet samtal och få ut så mycket som 

möjligt av varje enskild respondent. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 45, 166) liknar 

semistrukturerad intervju ett vardagssamtal men har ett syfte och är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. En semistrukturerad intervju utförs enligt en 

intervjuguide som kan innehålla förslag till frågor och har fokus på vissa teman. Det finns 

möjlighet att göra förändringar och anpassa frågorna efter de svar respondenten ger (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 45, 166). Då denna typ av intervjuer genomförs kan de enligt Trost (2010, 

s. 39) ha olika grad av standardisering. Vid hög standardisering ställs exakt samma frågor till 

respondenterna och vid låg anpassas intervjun efter respondenten och det ställs följdfrågor. I 

studien genomfördes intervjuerna med medelhög standardisering. Även om intervjuerna 

utgick från en och samma manual (bilaga A) anpassades varje intervju efter respondentens 

svar och utifrån dessa formulerades nya frågor under intervjutillfället.  

 

För att besvara frågeställningarna hade det varit möjligt att använda fokusgrupper. En 

fokusgrupp är en sammansättning av några människor som tillsammans för en informell 

diskussion om ett specifikt ämne (Wilkinson 2011, s. 168–169). Genom att använda 

fokusgrupper hade diskussionerna socialsekreterare emellan kunnat studeras. I denna studie 

var syftet att komma åt socialsekreterares förståelse och upplevelser och vi ansåg det därför 
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mer fruktsamt att få fram dessa genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dels för att de 

egna upplevelserna ges större utrymme i individuella samtal, dels för att kollegiala samtal 

eller diskussioner inte skulle stå i vägen eller påverka skildringarna. 

 

4.2 Urval 

Forskare menar att cirka sex till åtta respondenter ökar trovärdigheten på materialet eftersom 

undersökningen då får med flera olika perspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2014, s. 44). 

Inför studien fanns därför en målsättning att intervjua sex till åtta socialsekreterare som jobbar 

inom Barn och familj. En målsättning som infriades då antalet respondenter blev sju stycken 

fördelat på tre kommuner i södra Sverige. Ett annat mål för studien var att få en spridning av 

arbetserfarenhet hos socialsekreterarna då det vore intressant att ta del av förståelse och 

upplevelser av våld och hot av såväl nyanställda som de med lång arbetserfarenhet. Även 

denna målsättning uppfylldes då våra sju respondenter har olika lång arbetserfarenhet, allt 

från över 30 år till under ett år. Alla respondenter har socionomexamen. 

 

4.3 Genomförandet av intervjun 

Innan intervjuerna genomfördes utformades ett informationsbrev (Bilaga B) med information 

om uppsatsen, dess syfte och frågeställningar, hur intervjuerna skulle genomföras och 

uppsatsens etiska riktlinjer. Därefter kontaktades berörda kommuner för att få fram nummer 

till förste socialsekreterare eller sektionschef som sedan kontaktades per telefon och fick 

uppsatsen presenterad för sig. De som var intresserade av att delta fick sedan 

informationsbrevet skickat till sig via mail. Förste socialsekreterare och sektionscheferna 

hjälpte oss sedan att vidarebefordra informationsbrevet och fråga socialsekreterare inom Barn 

och familj i deras kommun om det var några som ville delta i studien. Vi fick 

kontaktuppgifter till de socialsekreterare som var intresserade av att delta och genom 

mailkontakt med dem bestämdes tid och plats för intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner med tre respektive två respondenter i varje 

kommun. Intervjuerna skedde över tre dagar utspridda över två veckor och alla respondenter 

från samma kommun intervjuades under samma dag. Detta innebär att två eller tre intervjuer 

genomfördes efter varandra under samma dag. Samtliga intervjuer skedde på respondentens 

arbetsplats. Frågorna delades upp i olika teman i intervjuguiden utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vi hade i åtanke under intervjun att låta respondenternas svar och inte 
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frågorna i intervjuguiden styra intervjun, en förutsättning för detta vara att vi var flexibla och 

inlästa på frågorna. Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) menar att det är viktigt att få en god 

kontakt med respondenterna. Detta hade vi i åtanke under intervjuerna och var noga med att 

lyssna uppmärksamt, respektera respondenterna och visa intresse för deras berättelser. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans men med olika ansvar där den ena förde anteckningar 

och den andra hade det huvudsakliga ansvaret att presentera studien och ställa frågor. 

Intervjuerna spelades in för att kunna transkribera och analysera materialet och samtycke för 

detta inhämtades från respondenterna. Bryman (2011, s. 428) menar att inspelning av 

intervjuer är väsentligt då det är lätt för den som intervjuar att bli distraherad och förlora 

viktig information om det endast förs anteckningar under intervjun. 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 

Då intervjuerna genomförts delade vi upp det inspelade materialet mellan oss för 

transkribering. Transkribering innebär att det inspelade materialet görs om till skriven form 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 217). Transkribering är en förutsättning för att en analys ska 

kunna genomföras av materialet och ger också möjlighet att ta fram tillförlitliga citat som kan 

användas i resultatet. Transkribering av inspelning minskar risken för att den som intervjuar i 

efterhand misstolkar svaren från respondenten genom att förlita sig på sitt minne (Gillham 

2008, s. 172). När transkriberingen var genomförd och inget mer material behövdes samlas in 

färgkodades materialet och delades in i olika teman, centrala för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. För att värna om respondenternas anonymitet tilldelades de fiktiva namn som 

sedan användes i resultat och analys. Vid vissa redogörelser benämndes respondenten inte vid 

sitt fiktiva namn utan som respondent för att ytterligare stärka anonymiteten, dels när det var 

synnerligen känsliga uppgifter, dels när vi inte ville att respondentenen skulle kunna 

identifieras av kollegor. Resultat och analys skedde löpande utifrån varje tema. I analysen 

förklarades och problematiserades olika fynd utifrån de teorier uppsatsen utgått ifrån, den 

modell som tagits fram i studien samt delar av den tidigare forskning som presenterats i 

uppsatsen. Resultat och analys sammanfattades sedan tema för tema i en löpande text som 

även tydliggjordes genom en tabell. I uppsatsens slutsats gjordes en framställning av de 

centrala slutsatser som framkommit i studien, en diskussion kring studien samt några förslag 

till vidare forskning inom området.  
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4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att förklara begreppet tillförlitlighet tar Trost (2010, s. 131) upp och förklarar fyra olika 

element: kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär att den som 

intervjuar ställer frågor som mäter samma saker, alltså att frågorna som ställs till 

respondenterna i studien överensstämmer med varandra. Det här elementet uppnåddes i 

studien eftersom en intervjumanual använts som stöd under intervjuerna. Intervjuerna var 

dock semistrukturerade vilket innebär att intervjumanualen inte följts nitiskt utan det fanns 

utrymme att ändra frågorna utifrån respondentens svar utan att frågornas innebörd för den 

sakens skull ändrats. För att uppnå precision måste forskaren, enligt Trost (2010, s. 131), 

använda likvärdiga sätt för datainsamling. Alla intervjuer i uppsatsen hade samma 

datainsamlingsmetoder: ljudinspelning och anteckningar. Anteckningarna användes bara 

under intervjun för att minnas viktiga saker som respondenten tog upp för att kunna prata 

vidare om det senare i intervjun. Med hjälp av ljudinspelningen kunde materialet 

transkriberas. Transkriberingarna bröts sedan ner till resultat och analys. Trost (ibid) förklarar 

att elementet objektivitet innebär att informationen som samlats in i studien ska se likadan ut 

oavsett vem som samlat in den. Under intervjuerna har vi utgått från samma intervjumanual 

och turats om att vara ansvarig för att ställa frågor. Vi fick liknande svar oavsett vem som 

ställt frågorna, vilket talar för att objektiviteten varit god. Konstans innebär enligt Trost (ibid) 

att alla respondenter ska ha tagit del av studiens syfte och mål på ett likvärdigt sätt. Alla 

intervjuer inleddes på samma sätt med att respondenterna fick frågan om de tagit del av 

informationsbrevet. De som inte hade tagit del av informationsbrevet fick ta del av det på 

plats tillsammans med oss. Syftet med studien lästes upp för alla respondenter och ordet 

välbefinnande definierades så att alla respondenter skulle få samma innebörd av ordet och 

således minimera missförstånd. Det fanns även utrymme för respondenterna att ställa frågor 

om studiens syfte innan intervjun inleddes. Informationen som gavs och frågorna som 

respondenterna hade spelades inte in.  

 

Trost (2010, s. 133) skriver även om trovärdighet. Han menar att forskaren måste kunna 

påvisa trovärdighet i studiens data och analys och att detta är ett av de största problemen i 

både kvalitativa studier och kvalitativa intervjuer. Trost (ibid) menar att det därför är viktigt 

att forskaren visar att den data som samlats in är framtagen på ett relevant och seriöst sätt. För 

att göra studien mer trovärdig och även få ett bredare perspektiv har vi valt att intervjua sju 

respondenter i tre olika kommuner. Vi hade även som mål att få en variation mellan ålder, kön 

och arbetslivserfarenhet, vilket vi lyckades med.  
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4.6 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2011, s. 6-10) finns det fyra forskningsetiska krav: 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet innebär att den information som undersökningen får fram inte ska användas 

till något annat än forskningen. Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa 

respondenterna i forskningen att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke ska inhämtas och respondenterna ska 

självständigt kunna bestämma om hur länge och på vilka villkor de vill delta i studien. De ska 

också kunna avbryta sin medverkan utan att det blir negativa följder för dem 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 6–10, 14). Dessa krav ser vi som viktiga och har därför informerat 

respondenterna genom att skriva ett informationsbrev (se bilaga B). 

  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om undersökningsdeltagare ska hanteras och 

förvaras på ett vis som gör att inte andra än forskarna kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 

2011, s. 6). I denna studie intervjuades respondenter från tre olika Socialtjänstkontor, en 

fördel med detta är att det blir svårare för personal vid de olika kontoren att urskilja vem som 

intervjuats. Med detta sagt har situationer och berättelser ändå återgivits på ett vis så att det 

inte ska kunna urskiljas vem det är som berättar vad. Även om studien inte genomfört 

intervjuer med brukare och således inte påverkat dem direkt eller läckt känsliga uppgifter om 

dem fanns det andra anledningar att värna om konfidentialiteten. Exempelvis kan en negativ 

ton angående arbetsplatsens arbetssätt kopplat till hot och våld mötas av negativa åtgärder 

mot den anställde i form av begränsningar i arbetet eller försämrade relationer med kollegor 

och chefer. Detta är något vi i denna studie tagit fasta på och skriver därför sådana skildringar 

på ett vis att det inte ska gå att urskilja vem som sagt vad. 

 

Howard S. Becker (2008, s. 111) är professor i sociologi och menar att det finns en internationell 

konsensus bland forskare att i intervjusituation uppmärksamt och aktivt lyssna, reflektera och ta 

in det som respondenterna säger. Han menar samtidigt att forskare bör hålla sig medvetna om att 

människor inte alltid håller sig till sanningen och det kan hända att de ljuger eller hittar på i 

intervjun. Det är något som är svårt att förebygga eller förhindra men för att studien ska kännas 

trovärdig ser vi det ändå som värt att nämna detta etiska dilemma. För att stävja det i 

intervjusituationen har vi varit noga med att ställa följdfrågor och be om förtydliganden så att 

respondenten ges tillfälle att rätta till eventuella felaktigheter i sina utsagor. 
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4.7 Förförståelse 

Eftersom en av skribenterna till studien är yrkesverksam inom IFO Barn och familj på 

Socialtjänsten och hade erfarenheter inom yrket när studien gjordes är det av vikt att skriva 

om förförståelsen och hur detta kan påverka resultatet. Gillham (2008, s. 27) menar att det 

ofta går att utläsa i resultatet om forskaren kommit fram till det forskaren förutspådde och att 

det därför är viktigt att vara neutral och ha ett öppet sinne. Skribenten med erfarenhet inom 

Barn och familj på Socialtjänsten hade en bild av hur hot- och våldssituationer mot 

socialsekreterare inom Barn och familj såg ut och en tanke om vilka situationer som 

potentiellt kan bli hotfulla redan innan studien påbörjades. Risken med det här är att frågorna 

som ställts i intervjuerna vinklas och möjligheten till diskussion om andra infallsvinklar hade 

kunnat begränsas vilket hade kunnat göra studiens resultat ensidigt. Detta hades i åtanke när 

intervjumanualen skrevs och även när intervjuerna genomfördes. För att hålla intervjuerna så 

neutrala som möjligt och låta respondenterna berätta fritt om sitt yrke och sina upplevelser 

fick de inte veta att en av oss är yrkesverksam inom Socialtjänsten.  

 

4.8 Arbetsfördelning 

I arbetet med uppsatsen har vi hela tiden haft ett gott samarbete och framställt alla kapitel 

tillsammans. Vissa avsnitt i kapitlen har emellertid skrivits var för sig och skickats mellan oss 

så att båda kunnat läsa igenom vad som skrivits. När vi sedan setts har vi korrekturläst 

tillsammans för att slutprodukten ska bli något vi båda kan stå bakom. Alla intervjuer 

genomfördes tillsammans och vi turades om att vara den som höll i intervjun och den som 

förde anteckningar. Transkriberingen av intervjuerna delade vi dock upp hälften var, men 

även dessa skickades mellan oss så att den andre kunde läsa igenom vad som skrivits för att 

vara säkra på att intervjun transkriberats korrekt. När några oklarheter eller 

meningsskiljaktigheter av uppsatsens innehåll uppstått har vi fört diskussioner för att komma 

fram till det som passar bäst. Vi känner oss både stolta och nöjda med uppsatsen och står 

gemensamt bakom dess innehåll.  

 

5. Resultat och analys 

Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka hur socialsekreterare inom Barn och 

familj förstår och upplever hot och våld riktat mot dem i yrket och hur det påverkar deras 

upplevda välbefinnande. Med syftet som utgångspunkt presenteras och analyseras studiens 

empiri utifrån studiens teorier: socialkonstruktivism (i synnerhet socialiseringsprocessen), 
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social kognition samt den växelverkansmodell av upplevelse och förståelse kopplat till 

välbefinnande som tagits fram i samband med studien. Resultat och analys görs 

sammanhängande utifrån olika teman. Det första temat handlar om socialsekreterarnas 

förståelse och upplevelse av hot och våld de kan utsättas för på grund av sitt arbete. Efter 

detta följer ett tema om socialsekreterarnas erfarenheter av våld och hur det påverkat deras 

välbefinnande. Nästa tema handlar om socialsekreterarnas erfarenheter av hot och dess 

påverkan på välbefinnandet. Detta tema har delats upp i två delar. Del av jobbet behandlar 

socialsekreterarnas inställning till hur mycket och varför hot och våld förekommer i deras 

yrke. Tankarna går till familjen tar upp familjens betydelse då en socialsekreterare upplever 

hot. Det avslutande temat handlar om samtalskultur på arbetsplatsen, vad socialsekreterarna 

upplever att de får för stöd och vilka åtgärder som kan förbättra välbefinnandet kopplat till hot 

och våld. De sju socialsekreterarna benämns som respondenter då det talas generellt om dem 

eller då förstärkt anonymitet och konfidentialitet är befogat. I övriga beskrivningar har de 

tilldelats fiktiva namn för att bevara deras anonymitet. Namnen är Sanna, Nora, Tilde, Eva, 

Kristina, William och Christian. 

 

5.1 Socialsekreterares förståelse och upplevelse av hot och våld de kan utsättas för i 

yrket 
 

5.1.1 Förståelse och upplevelse då och nu 

För att kartlägga vilken förståelse respondenterna har för hot och våld ställdes frågor om vad 

de hade för tankar om hot och våld som socialsekreterare inom Barn och familj kan utsättas 

för innan de började jobba inom yrket. De ombads sedan jämföra dessa tankar med hur de 

förstår och upplever hot och våld idag med erfarenhet inom yrket. Respondenternas förståelse 

av hot och våld innan de började jobba skiljde sig åt. Några av dem hade ingen uppfattning 

över hur det förelåg och andra hade fått höra att det skulle förekomma mycket hot och våld. 

Tilde, Kristina och Eva tillhörde dem som inte hade en tanke på att hot och våld kunde 

förekomma mot dem i yrket. Alla tre berättar liknande historier om att de hade uppfattningar 

av att det inte var så farligt och att det inte fanns en tanke hos dem att de skulle behöva 

uppleva våldsamma eller hotfulla situationer. Tilde, Kristina och Eva berättar samtliga om hur 

de tidigt i yrkeslivet fick sin uppfattning ändrad eftersom de blev utsatta för eller var med om 

att kollegor blev utsatta för hotfulla eller våldsamma situationer. Evas uppfattning idag är att 

socialsekreterare inom Barn och familj är en högriskgrupp för att bli utsatta för hot och våld. 

Vid frågan om hur mycket hot och våld hon anser att en socialsekreterare bör förväntas 

hantera inom yrket svarar hon att hot och våld aldrig ska accepteras men att hon har en 
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förståelse för att människor blir arga och reagerar i olika situationer. Hon tar ett 

omhändertagande av barn som exempel: 

 

Man kan ju aldrig acceptera naturligtvis, hot och våld så. Men däremot så 

kan man ju förstå att människor reagerar och blir arga i dem lägena till 

exempel när man får ett beslut att ens barn ska omhändertas. Det är ju rimligt 

att man blir arg. Men sen hur långt man går, det är ju en annan sak 

naturligtvis. Man kan ju aldrig acceptera våld eller hot, men ja det är en 

balans där. – Eva 

 

 

Kristina och Tilde tog båda upp att det är viktigt att hot och våld inte accepteras men att de 

tidigare haft tankar om att de som socialsekreterare inom Barn och familj får stå ut med 

sådana situationer. Det tankesättet har ändrats hos de båda idag efter några års erfarenhet 

inom yrket. 

 

Man ska inte behöva hantera det, man ska inte behöva vara utsatt på jobbet. 

Det ska ju inte ingå i ens jobb att eventuellt så kommer du bli hotad om du 

jobbar här. - Tilde 

 

William, Christian, Sanna och Nora hade alla uppfattningen att hot och våld skulle kunna 

förekomma mot dem som socialsekreterare inom Barn och familj innan de blev 

yrkesverksamma. Nora berättar att hon trodde att det skulle vara mer hot och våld i yrket än 

vad det faktiskt är. Hon upplever att det är en väldigt liten del av yrket som handlar om att 

vara orolig för att bli utsatt för hot och våld. Hon tycker att det är en missvisande bild av yrket 

att socialsekreterare skulle utsättas för hot och våld ofta. Även Sanna, som är den respondent 

med kortast yrkeserfarenhet, berättar att hon hade uppfattningen att socialsekreterare inom 

Barn och familj var en utsatt grupp för hot och våld. Hon har dock en helt annan uppfattning 

om hur verkligheten ser ut jämfört med Nora och beskriver att hon är stressad över hotfulla 

situationer. 

 

Sammantaget var det således en jämn fördelning av respondenter som redan innan sin 

yrkesstart erfor att det fanns risk att utsättas för hot och våld och de som inte reflekterat kring 

det. Av de som inte hade några föreställningar innan de började inom yrket upplevde samtliga 
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nu att det förekommer hot och våld. Bland de som hade föreställningar sedan tidigare var det 

dock olika i hur de uppfattar det idag med yrkeserfarenhet. Det här kan förklaras utifrån social 

kognitionsteori som menar att människan omedvetet strukturerar och organiserar sin sociala 

omvärld. Vi prövar hela tiden våra uppfattningar och omstrukturerar vår omvärld i takt med 

nya erfarenheter (Perris 1996, s. 34–40). Respondenterna som inte hade någon uppfattning av 

att hot och våld kunde förekomma mot dem i yrket ändrade sina uppfattningar efter en tid i 

yrket då de fått erfarenheter av att sådant kan ske. De omstrukturerade omedvetet sin sociala 

omvärld. Enligt social kognitionsteori kan personer ta fasta på olika saker i samma situation 

och således bilda uppfattningar som inte stämmer överens (Perris 1996, s. 31). Det här kan 

förklara varför de respondenter som hade tankar att hot och våld kunde förekomma uppfattar 

situationen olika i dagsläget. Det faktum att alla de respondenter som inte hade någon 

förförståelse om att hot och våld kunde förekomma mot socialsekreterare inom Barn och 

familj nu har ändrat sin uppfattning kan förklaras genom Berger och Luckmanns (1966, 2008) 

begrepp i socialiseringsprocessen. Respondenterna har internaliserat den objektiva 

verkligheten inom yrket, att hot och våld förekommer. När de sedan externaliserar denna 

uppfattning bidrar de till att samma objektiva verklighet bibehålls inom yrket.  

 

5.1.2 Betydelsen av utbildning 

Frågor kring utbildning ställdes till alla respondenter och samtliga ansåg att deras 

socionomutbildning inte gett dem särskilt mycket eller ingenting när det kommer till hur 

hotfulla och våldsamma situationer ska hanteras. Eva menar dock att utbildningen hjälpt 

henne att förstå människors bakgrund bättre och varför en människa agerar på ett visst sätt. 

Hon säger att sådan kunskap bidrar till att förstå att hot inte orsakas på grund av henne som 

person. Övriga respondenter pekar i huvudsak på att det är erfarenheter av hotfulla och 

våldsamma situationer som lärt dem hur dessa ska hanteras. Tilde framhöll att hur mycket 

man än läser om hot och våld och om hur man reagerar i sådana situationer är det ändå helt 

olika individer emellan: “Vi har olika ryggsäckar, olika bagage”. Utifrån 

socialiseringsprocessen (Berger & Luckmann 1966, 2008) kan dessa fynd bidra till att förstå 

de olika uppfattningar respondenterna hade kring hot och våld innan de började i yrket. 

Eftersom utbildningen inte externaliserar någon uppfattning angående hot och våld i yrket 

bidrar det till att respondenterna istället internaliserat olika objektiva verkligheter på annat 

håll angående hot och våld. Därför hade de olika uppfattningar om hot och våld då de startade 

i yrket. För att förtydliga detta med andra begrepp kan det uttryckas som att 

socionomutbildningen inte förmedlat kunskap om hot och våld inom yrket och att 
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respondenterna då istället skapat sina uppfattningar utifrån vitt skilda erfarenheter och 

upplevelser. Det kan exempelvis vara genom massmedia, kompisars berättelser, film eller 

erfarenheter av hot och våld inom andra yrken. 

 

 
5.1.3 Förståelse och upplevelse av den manlige socialsekreterarens roll vid hot och våld 

William och Christian berättar i sina intervjuer att de hade en tanke om att hot och våld kunde 

uppstå med tanke på arbetsuppgifterna som finns i yrket. Christian menar dock att han inte var 

lika orolig för att bli utsatt eftersom han är man. Han har samma bild idag efter flera år i 

yrket. 

Jag är ju man vettu och då är man ju inte riktigt lika orolig. [...] Alltså för 

mig så är det så väldigt annorlunda mot kvinnor som inte har den här fysiska 

styrkan. […] alltså det är ju det där att jag som man aldrig har råkat i 

slagsmål på alla år. -Christian 

 

Även Tilde pratar om att män är bättre rustade vid hotfulla och våldsamma situationer och 

menar att det till och med förekommer att det tillkallas män då en hotfull situation uppstår. 

 

Om det blir en hotfull situation, vi vet att det kommer komma ett hotfullt 

besök. Då brukar vi ringa hit de karlarna vi har, “kan ni bara befinna er i 

korridorerna?” För att det är nån trygghet, jag vet inte, nån mer pondus. - 

Tilde 

 

Tildes berättelse om hur de på hennes arbetsplats använder män vid hotfulla situationer och 

Christians uppfattning om att han som man inte är lika orolig kan kopplas till 

socialiseringsprocessen (Berger & Luckmann 1966, 2008). Eftersom gruppen betraktar 

männen som bättre lämpade att hantera hotfulla och våldsamma situationer bidrar det till att 

Christian som man identifierar sig med dessa föreställningar och därmed känner sig mer trygg 

i sådana situationer. Han internaliserar den objektiva verkligheten som finns på arbetsplatsen 

och gör den till sin egen uppfattning. Det skulle också kunna vara så att Christian sedan 

tidigare i ett annat sammanhang internaliserat uppfattningen att han som man inte behöver 

vara lika orolig vid hotfulla situationer. När han sedan externaliserat denna uppfattning på 

arbetsplatsen påverkar han den objektiva verkligheten, vilket bidragit till att han som man 

blivit tillkallad vid hotfulla situationer. Utifrån social kognition kan fenomenet förklaras med 

att männen, då de tillkallas vid hotfulla situationer, individuellt skaffar sig erfarenheter som 
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bidrar till deras uppfattning om sig själva och vad de förväntas göra och klara av. Utifrån 

växelverkansmodellen kan fenomenet beskrivas som att de upplevelser männen erfar i 

hotfulla situationer påverkar förståelsen. Utifrån hur förståelsen påverkats kommer 

välbefinnandet påverkas på olika sätt vid nästa liknande situation. Exempelvis kan en man bli 

tillkallad vid en hotfull situation för att han anses bäst lämpad att klara den. Om situationen 

sedan också löser sig på ett bra sätt kommer hans förståelse för hur han ska agera vid en 

hotfull situation, enligt växelverkansmodellen, förändras. Det är också troligt att hans 

välbefinnande förändras i att han känner sig lugnare i liknande situationer framöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Växelverkansmodellen, den manlige socialsekreteraren. 

 

5.2 Erfarenheter av våldssituationer och dess påverkan på välbefinnandet 

Under intervjuerna framkom att alla respondenter blivit utsatta för någon typ av hot under sin 

yrkestid men endast Kristina hade blivit utsatt för fysiskt våld. När hon var nyutexaminerad 

och ny i yrket blev hon knuffad av en klient. Då händelsen utspelade sig hade Kristina ingen 

av sina kollegor med sig. Kristina berättar att hon blev omskakad av händelsen och la mycket 

av ansvaret på sig själv. Hon återkom ett flertal gånger under intervjun till att hon borde ha 

förstått att det kunde bli en farlig situation och att hon borde ha handlat annorlunda. Kristina 

berättar också att hon efter händelsen tänkte att det var sånt man får stå ut med som 

socialsekreterare. Vid frågan om vad hon tänker kring det idag svarar hon att det är alldeles 

tokigt och att det inte alls är något man ska behöva stå ut med. Hon berättar att hon efter 

händelsen inte fick något stöd av ledningen utan att hon bet ihop och jobbade vidare. 
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Jag tänker att vi blivit mer medvetna om att vi inte behöver stå ut med det. 

Det är inte tufft att ruska på sig och gå vidare utan det här är faktiskt något 

som är oacceptabelt och det mår man mycket bättre av! Att inte behöva kliva 

in i en roll att vara tuff när man är rädd. Det ska inte handla om det, om vem 

som vågar och inte vågar. - Kristina 

 

Det Kristina berättar kan bland annat förstås utifrån att omgivningens reaktioner på en 

händelse som individen har varit med om påverkar hur individen själv handlar och mår. 

Kristina har utifrån socialiseringsprocessen internaliserat omgivningens åsikt. När händelsen 

utspelade sig var den objektiva verkligheten på arbetsplatsen att det är sånt socialsekreterare 

får stå ut med. När den objektiva verkligheten ändrats har även Kristinas åsikt ändrats 

eftersom hon internaliserat de attityder som externaliserats på arbetsplatsen. Det kan även 

vara så att Kristina har påverkat hur det ser ut idag genom externalisering. Om hon fick 

tankarna om att det inte är okej att socialsekreterare blir utsatta för hot och våld efter att hon 

själv blivit utsatt kan hon ha externaliserat sin omgivning med dessa tankar och på så vis 

bidragit till att förändra den objektiva verkligheten (Berger & Luckmann 1966, 2008). 

 

Innan händelsen hade Kristina ingen erfarenhet av hot eller våld, hon visste inte om att sådana 

situationer kunde uppstå inom yrket. Det har hon idag och berättar att hon hade handlat 

annorlunda och förmodligen reagerat annorlunda om hon hade blivit knuffad idag. Detta beror 

enligt henne på den erfarenhet hon fått över åren. I Kristinas fall hade alltså både den sociala 

konstruktionen som hon befann sig i när händelsen utspelade sig och hennes egen erfarenhet 

en påverkan på hennes välbefinnande. Bägge delarna påverkade henne negativt. Kristina har 

idag erfarenhet av att hotfulla och våldsamma situationer kan uppstå och hon befinner sig i en 

social konstruktion där det inte längre är okej att det sker, vilket skulle kunna ha en positiv 

inverkan på hennes välbefinnande om samma situation skulle uppstå idag. Utifrån 

växelverkansmodellen kan förståelsen en person har av någonting påverka hur upplevelsen 

blir och upplevelsen kan även påverka förståelsen. Beroende på hur förståelse och upplevelse 

växelverkar påverkas välbefinnandet olika, Kristinas upplevelse är ett exempel på detta. Hon 

hade ingen förförståelse om att hotfulla och våldsamma situationer kunde uppstå innan hon 

började arbeta som socialsekreterare inom Barn och familj. Hade Kristina haft en förförståelse 

om att detta kunde hända hade hennes välbefinnande förmodligen inte påverkats lika negativt 

då hon blev utsatt.  
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Några av respondenterna har erfarenheter av att deras kollegor blivit utsatta för våldsamma 

situationer. William, Nora och Eva berättar att det finns en omtanke kollegor emellan när det 

händer en arbetskamrat någonting. Deras berättelser om hur det påverkar dem skiljer sig åt. 

William berättar att han tycker att det är jobbigt när det händer en kollega någonting. 

 

Vi behöver varandra och det är jobbigt när någon annan blir utsatt det är det. 

Det är det för alla, det tror jag alla far illa av och just när man inte har varit 

med och bevittnat det själv, hur man liksom processar det då, då kan man 

kanske målar upp en bild av det var ännu värre än det faktiskt var och man 

börjar tänka på sig själv.  - William 

 

Nora har en annan bild av hur hon och kollegorna påverkas när någon i arbetsgruppen blir 

utsatt. Hon berättar om en händelse där en kollega fått ett bord vält över sig. 

 

Det finns väl en omtanke om henne tänker jag absolut och att vi försöker 

stötta henne så mycket som möjligt men samtidigt så tror jag inte jag 

upplever inte att mina kollegor går runt och är oroliga för hennes skull eller 

så utan det blir väl på något sätt blir det en vardag i det också kan man väl 

säga. -Nora 

 

William och Noras berättelser om hur de själva och kollegorna påverkas när någon i 

arbetsgruppen blir utsatt för en våldsam situation kan analyseras utifrån såväl social 

konstruktivism som social kognition. Teorin om social konstruktion menar att verkligheten är 

socialt konstruerad och att vi människor har olika verklighetsuppfattningar och att 

uppfattningen varierar utifrån den sociala kontext som vi befinner oss i (Berger & Luckmann 

1966, s. 15). Utifrån denna teori är den sociala konstruktionen olika på de olika 

arbetsplatserna och därför är upplevelserna olika. Om William och Nora bytt arbetsplats med 

varandra under en längre tid hade kanske de upplevt det på ett annat sätt och deras 

välbefinnande påverkats annorlunda. Social kognitionsteori menar att en reaktion på 

någonting påverkas av tidigare erfarenheter och sättet att tolka omgivningen (Perris 1996, s. 

32-33; Parrish 2012, s. 166–167). William och Nora har olika erfarenheter och olika sätt att 

tolka omgivningen. Williams sätt att tolka omgivningen har i det här fallet en negativ 

påverkan på hans välbefinnande medan Noras tolkning gör att hennes välbefinnande inte 

påverkas negativt. 



 

31 

 

5.3 Erfarenhet av hot och dess påverkan på välbefinnandet 

 

5.3.1 Hot, en del av jobbet? 

Alla respondenter har, som tidigare nämnts, blivit utsatta för hot eller hotfulla situationer. 

Några av de hot som respondenterna blivit utsatta för har varit: Hot via mail, uthängd och 

förtalad på blogg, hotbrev till hemmet, vykort där motivet haft nålar genom ögonen, dödshot, 

arrangerad gravplats utanför hemmet, hot per telefon, direkta verbala hot, misskreditering av 

professionsutövandet etcetera. Det fanns en allmän uppfattning bland respondenterna att 

människor de jobbar med blir arga i olika situationer och därför är hot något som inte alltid 

tas på så stort allvar om det är något som klienten säger i stridens hetta. De flesta 

respondenterna ger också uttryck för att socialsekreterare inom Barn och familj får räkna med 

att det kan förekomma hot mot en då de är i tjänst. “Jag tror man får räkna med att folk blir 

upprörda och reagerar, alltså hot, det tror jag man får räkna med.” - Eva 

Fynd som detta går i linje med vad Virkki (2008) kommit fram till i sin studie, nämligen att 

socialsekreterare inte uppfattar hot och våld från en klient som lika riktigt eftersom det sker i 

affekt av en person i utsatt läge. Detta tillsammans med att individen lägger en del av skulden 

på sig själv kan leda till att hen höjer toleransnivån för hot och våld inom organisationen, 

något som Evas kommentar ovan vittnar om.   

 

Christian menar att risken för hot på ett sätt blivit som en integrerad del av jobbet och att han 

inte reflekterar så mycket över det. De flesta respondenterna beskriver att anledningen till att 

de fortsätter arbeta trots risken för hot och våld är drivkraften att tillgodose barnets bästa. 

Tilde sätter ord på konflikten mellan att inte acceptera hot i jobbet men samtidigt se efter 

barnets bästa: 

 

Ja, amen de blir ju lite moment 22. Samtidigt som jag tycker att man ska ju 

inte tolerera hot och våld på en arbetsplats, men samtidigt jobbar vi för 

barnets bästa och vi måste möta. Så de går emot varandra. Det är jättesvårt.  

-Tilde 

 

Enligt respondenterna är det möjligt att förstå hot som en del av jobbet eftersom de måste se 

till barnets bästa. Dessa skildringar kan förklaras utifrån socialkonstruktivistisk teori eftersom 

det finns en allmän föreställning som skapats genom mellanmänsklig interaktion att barnets 

bästa är viktigare än vuxnas bästa.  Med denna gemensamma föreställning som grund 
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accepterar respondenterna att arbeta vidare trots risken att utsättas för hot (Berger & 

Luckmann 1966, s. 33-61). Flera respondenter menade att en del av ansvaret då en hotfull 

situation uppstår ligger hos dem själva. På frågan vad socialsekreteraren har för ansvar för en 

situation som kan bli hotfull svarar Tilde: 

 

Amen egentligen har den ju inget ansvar, blir du hotad så har det ju inte med 

dig att göra, det är klart att det är den som hotar som gör fel. Samtidigt så 

kan man ju lugna situationen, man kan ju aldrig ta på sig att man gjort fel. 

Men ändå kan man ju ibland tänka att man kanske provocerar fram vissa 

grejer och det behöver man ju inte göra. - Tilde 

 

Respondenterna med lång erfarenhet inom yrket berättade att de är bättre på att läsa av olika 

situationer nu när de varit yrkesverksamma flera år. Flera av dem berättade att de kände en 

osäkerhet när de var nya i yrket och att det var jobbigt att känna att de inte hade kontroll över 

situationen. Utifrån socialkonstruktivistisk teori (Berger & Luckmann 1966, s. 33-61) kan det 

här förstås genom att respondenterna tillsammans med sina kollegor skapat en förståelse för 

att dessa situationer kan uppstå, en acceptans. Respondenterna hade alla en uppfattning att 

hotfulla situationer kan inträffa men utifrån deras berättelser krävs det flera hotfulla 

upplevelser för att de ska härdas och välbefinnandet inte påverkas lika negativt. Det här kan 

förklaras genom växelverkansmodellen. Utifrån respondenternas berättelser påverkar 

upplevelsen av hot välbefinnandet negativt. Det framstår emellertid som att upprepade 

upplevelser av hot där hotet inte verkställts förändrar förståelsen inför liknande händelser. 

Detta gör i sin tur att välbefinnandet inte påverkas lika negativt vid nästkommande upplevelse 

av hot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Växelverkansmodellen, härdas. 

  



 

33 

 

5.3.2 Tankarna går till familjen 

Alla respondenter hade blivit utsatta för någon form av hot under deras tid i yrket, och några 

av dem hade varit med om situationer där deras familj involverats. Nora berättar om ett samtal 

hon fick till arbetsplatsen där en av hennes klienter varnade henne för sin partner. Partnern 

hade kollat upp var Nora bodde någonstans och var hennes barn gick i förskola och skola. 

Klienten som ringde Nora var väldigt orolig att partnern skulle göra någonting mot Nora eller 

hennes barn och berättade att partnern hade kniv hemma. Nora berättar att hon stressade upp 

sig väldigt mycket över hoten mot barnen och att hon sov dåligt. Hon var bekymrad i några 

månader innan oron ebbade ut eftersom ingenting hände. 

 

Jag var nog inte så jätteorolig för min egen del men framförallt för barnens 

skull. Jag tyckte det var obehagligt när hon började prata om att kolla upp 

skola och sånt där och var de bor någonstans, det tyckte jag var obehagligt. - 

Nora 

 

En annan respondent har varit med om en händelse där hens familj blev utsatt för hot av en av 

hens klienter. I detta fall handlade det om ett dödshot. Respondenten och hens familj blev 

rekommenderade av säkerhetspolisen att lämna staden de bor i några veckor eftersom det 

fanns en risk att någonting skulle kunna hända dem. Respondenten berättar att situationen var 

energitömmande och att det blev jobbigt eftersom hen inte bara hade sin egen oro att bära på 

utan även andras i sin närhet. Respondenten berättar hur hen fick hantera såväl sin egen, sin 

familjs samt dagispersonalens oro på grund av det överliggande dödshotet, något som 

upplevdes väldigt tungt. Hen mådde dåligt i några veckor efter dödshotet mot familjen och 

upplevde att det var svårt att hålla fokus på arbetet. Respondenten kände sig uppgiven och 

som om hen inte var med i matchen. “Men allt det här bara händer liksom, vad ska jag göra åt 

det? Jag kan inte göra något åt det heller och det blir en lite tung känsla”. 

 

Även Tilde och Kristina har blivit utsatta för situationer där de känt oro för att deras familjer 

ska bli utsatta för någonting. Tilde berättar om en händelse som utspelade sig i samband med 

att hon skulle hjälpa en mamma och hennes barn ifrån barnens pappa som utsatt mamman för 

våld. Hon berättar att omhändertagandet av mamman och barnen inte gick som planerat, det 

blev hotfull stämning och hon bröt ihop efteråt. Tilde förklarar att hon bara körde på fram till 

att mamman och barnen var i säkerhet och att hennes stressreaktion där hon spydde och grät 

kom efteråt. Hon berättar att hon såg pappan överallt efteråt fast han inte var där, att hon var 



 

34 

 

påverkad en ganska långt tid efter händelsen och att mannen för alltid satt sina spår hos 

henne. Hon berättar om oron över sina egna barn eftersom hon visste att pappan visste var 

hon och barnen bor samt hennes barns väg hem från skolan. 

 

Gud han vet var jag bor och han vet barnens väg hem från skolan. Ska han 

gå på dem liksom? Nu tog jag hans barn, vad ska han göra med mina? - 

Tilde 

 

Kristina berättar att hon under en tid fick hotfulla anonyma brev hemskickade till sig. Hon 

hade ingen aning om vem det var som skickade dessa brev och det vet hon inte än idag. Hon 

berättar att hon fick flera brev skickade till sig med hot om att hon skulle passa sig och att hon 

skulle se sig om. Ett av breven upplevde Kristna som speciellt otäckt. 

 

Och sen så fick jag ett, och det var nästan det otäckaste. [...] då var det en 

bild på en kvinna och så var det en nål som var stucken genom den här 

figuren, ingenting mer. – Kristina 

 

Kristina berättar att hon blev rädd när hon fick breven och att hon kände en oro över att det 

skulle hända hennes familj något. Hon berättar att hennes man blev minst lika rädd när de fick 

breven. “Jag blev rädd och min man blev minst lika rädd och så tänker man, ja man tänker 

inte bara på sig själv utan man tänker på sin man å (siffra) barn”. Denna oro är något som de 

flesta respondenter uttrycker. Nora sa att ifall det skulle väckas misstanke att hennes barn 

riskerar att bli utsatta för hot och våld skulle hon ta det mycket allvarligt och bli orolig. 

Christian sätter ord på varför det blir större negativ påverkan på välbefinnandet då man även 

oroar sig för familjens säkerhet. “Man kan ha kontroll över sig själv så att säga men ens barn 

och ens hustru kan man inte, har man inte kontroll över och det är väl där det blir svårast så 

att säga”. Kristina berättar att åtgärder hon gjort för att hålla övrig familj borta från hot är att 

aldrig lägga ut bilder på barn eller husdjur på sociala medier. Nora har vidtagit liknande 

åtgärder men har även sett till att hennes barn har hemliga telefonnummer. 

 

Nora och en annan respondent framförde att de grubblat över utsattheten för hot och våld 

inom deras yrke, vilket även påverkar deras familjer, och att de frågat sig själva om det 

verkligen är värt det. 
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Det har ju hänt flera hot mot mig efter det också där jag har fått lämna 

(kommun), där jag har fått gå runt med larm hemma. Där jag har blivit 

rekommenderad att bo på hotell i perioder. Så det är klart att hela den biten 

väcker ju, i slutändan väcker den ju frågan om det är värt det. [...] klart när 

de hotar mina barn, min (partner) vilket har hänt också. Då funderar man ju 

på ett personligt plan om det är värt det såklart. - Respondent 

 

Under intervjuerna framkom att hot mot familjen och känslan att familjen kan drabbas har en 

starkt negativ påverkan på respondenternas välbefinnande. Det framstår som att det har större 

negativ påverkan på välbefinnandet att familjen drabbas än att de själva gör det. Utifrån 

socialkonstruktivism ser respondenterna sig som socialsekreterare när de befinner sig på 

jobbet i en bestämd kontext. När de slutar jobbet och kommer hem är kontexten en annan. Då 

klienter hotar respondenternas familjer och hotet inte längre är riktat mot dem som 

professionsutövare utan privatpersoner placeras hotet i en annan kontext där den sociala 

verkligheten är en annan. Respondenternas familjer har ingenting med deras yrkesutövning att 

göra och har inte varit med och tagit några beslut som påverkar klienten. Därför ligger detta 

utanför de hot som anses okej i den objektiva verkligheten och påverkar därför välbefinnandet 

negativt i större grad (Berger & Luckmann 1966 s. 15, 149). 

 

Utifrån social kognition kan det faktum att välbefinnandet påverkas mer av hot mot familjen 

än hot mot respondenterna i sin yrkesroll förstås genom de kognitiva strukturer (scheman) 

som människor har för att organisera sin sociala omvärld (Perris 1996, s. 30–33). 

Respondenterna har berättat att det är vanligt att klienter blir arga och slänger ur sig hot mot 

dem i rollen som tjänstemän. Dessa hot tas inte på så stort allvar. Däremot är hot mot familjen 

inte lika vanligt förekommande men då det sker betraktas de av respondenterna som väldigt 

allvarliga. Detta kan förstås utifrån att de inte har mycket tidigare erfarenhet av dessa 

situationer och därför reagerar starkt när det väl händer. Kelly (Se Perris 1996, s. 34-40) 

menar att vi människor har en förmåga att omstrukturera vår bild av omvärlden i takt med de 

nya erfarenheter vi får. Om respondenterna såg det som vardag att deras familjer blir hotade 

hade deras reaktion utifrån detta inte blivit lika stark och välbefinnandet hade troligtvis inte 

påverkats lika negativt. 
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5.4 Hur pratas det, hur stöttas det och vad hjälper? 
 

5.4.1 Samtalskultur och dess påverkan på välbefinnandet 

Samtliga respondenter framhäver att det finns ett klimat på deras nuvarande arbetsplats som 

tillåter dem att ta upp situationer som känns hotfulla eller söka stöd hos såväl kollegor som 

chef. Christian menar att samtal är det vanligaste sättet att hantera såväl situationer där hot 

förekommit som över lag vid en incident och att detta beror på den stora andelen kvinnor på 

arbetsplatsen. “Mycket går ju ut på att man ska prata om det och så ska det bli bra. Det är ofta 

så i kvinnliga organisationer tänker jag, bara man får prata om ett bekymmer så löser man 

det”. Nora framhäver att möjligheten att kunna samtala om hotfulla händelser är otroligt 

viktig för att kunna gå vidare och släppa det. En respondent är inne på samma spår och tror 

inte att någon av hens kollegor skulle dra sig för att ta upp rädsla för hot och våld med såväl 

chef som kollegor. 

 

 

Alltså får man höra av ett hot, att jag ska fan i mig skjuta dig din jävel, då 

går folk och pratar om det, det är ingenting som man går och smyger med 

och tycker är pinsamt eller något sånt där, det kommer upp på bordet. -

Respondent 

 

Samtidigt säger en annan respondent från samma arbetsplats att hen inte tror att alla fullt ut 

säger hur de känner utan att de beror helt på hur trygga de känner sig i gruppen och med 

ledningen. Utifrån social kognitionsteori är det troligt att de två respondenterna har olika 

upplevelser av hur kollegor eller dem själva uppträtt då de blivit utsatta för hotfulla 

situationer. Det är att ta för troligt att den förste som tror att alla skulle berätta om sina känslor 

endast upplevt det så tidigare, medan den andres erfarenhet är att hen observerat kollegor, 

eller personligen utsatts för hot och sedan inte talat om sina känslor angående detta med övrig 

personal (Perris 1996, s. 32). Om vi förklarar den förste respondentens resonemang utifrån 

växelverkansmodellen så har liknande upplevelser av att kollegor träder fram vid hot byggt på 

förståelsen om att alla gör så. Detta har skapat en trygghet i att arbetsplatsen främjar ett klimat 

där det går att prata om oro och rädsla för hot och våld vilket stärkt välbefinnandet. 

 

En av respondenterna som har en roll som arbetsledare på sin arbetsplats berättar att hen går 

igenom alla socialsekreterares ärenden med utgångspunkt i hur de mår och om det finns 

någon hotbild mot dem i ärendet. Detta gör hen individuellt istället för i grupp som de gjort 
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tidigare. Anledningen till detta är enligt hen att då de gjordes i grupp märktes det att rädsla 

smittade av sig på andra i gruppen. “Var du jätterädd men du inte var rädd så kanske du var 

rädd när du gick därifrån för att han är rädd. Så att man smittar varandra på ett dumt sätt”. 

Samma respondent tycker att det i det vardagliga arbetet gäller att ha en balans i hur mycket 

man talar om hotfulla situationer eller vad det finns för risk att bli utsatt. Detta för att inte 

påverka välbefinnandet negativt. Hen beskriver att det är skönt om kollegor vet om att det 

kommer en besökare som kan bli potentiellt farlig och att kollegor då och då tittar förbi 

arbetsrummet medan besökaren är där. Samtidigt säger hen att de är att föredra att endast 

berätta sånt för några utvalda kollegor för att annars sprids oro och rädsla i gruppen men även 

på ett individuellt plan “Pressen ökar ju mer man pratar”. 

 

Ovanstående beskrivningar om smittande oro och ambivalens mellan att vilja ha kollegors 

insyn om ens rädsla men inte förvärra deras rädsla kan förklaras utifrån socialkonstruktivism. 

Eftersom föreställningar skapas genom interaktionen människor emellan fruktar respondenten 

att alltför mycket interaktion kopplat till oro och rädsla för hot och våld kommer leda till ett 

tillstånd av allmän oro och rädsla hos gruppen att utsättas för sådant (Berger & Luckmann 

1966, s. 33-61). 

 

Kristina utsattes som tidigare nämnt för fysiskt våld i form av en knuff då hon var ny i yrket. 

Kristina berättar i intervjun att ingen pratade om hot och våld som kunde förekomma mot 

socialsekreterare inom Barn och familj då hon var nyutexaminerad. På frågan om hur det 

pratas om det idag svarade Kristina att det pratas om det mer och mer nu för tiden och att alla 

har blivit mer medvetna om att hot och våld inte är någonting som en socialsekreterare ska 

behöva stå ut med. Utifrån socialiseringsprocessen kan detta förklaras med att den objektiva 

verkligheten förändrats över åren som Kristina varit yrkesverksam. Detta har skett genom 

externalisering och internalisering kollegor emellan. Något som haft en positiv inverkan på 

hennes välbefinnande. Om Kristina varit nyutexaminerad idag och blivit utsatt för samma sak 

hade hon förmodligen fått prata med någon om det och inte behövt bita ihop och jobba vidare.  

 

5.4.2 Stöd från kollegor och chef och dess påverkan på välbefinnandet 

Alla respondenter nämner på ett eller annat sätt vikten av att alla på arbetsplatsen känner en 

samhörighet och tillit till sina kollegor. Detta för att minska den negativa påverkan som rädsla 

och oro, för att bli utsatt för hot och våld, har för välbefinnandet. Sanna uttrycker det som att 

de är ett team och att det är viktigt att värna både om varandra och säkerheten. William 
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framhäver vikten av kollegorna och att det är tufft och svårt om man är själv i det jobb de har. 

Eva menar att: “Alla ärenden här är allas ärenden. Händer det någonting så är vi alla med i det 

som händer, och är delaktiga”.  

 

Detta fynd går i linje med tidigare forskning av Ulla Petersson (2011) som visat att socialt 

stöd från kollegor och då framförallt kollegor emellan visar tydliga positiva effekter på såväl 

det psykiska som det fysiska välbefinnandet. Respondenternas beskrivningar kan utifrån 

socialkonstruktivism förklaras med att den gemensamma interaktionen mot ett gemensamt 

mål gör att personalen sluter sig samman kring en och samma föreställning (Berger & 

Luckmann 1966, s. 33-61). Detta gör att deras välbefinnande stärks då de känner tillhörighet 

till gruppen. Utifrån växelverkansmodellen kan det skildras genom att respondenterna 

upplever att kollegor backar upp och stöttar vilket gör att deras välbefinnande stärks. 

Samtidigt befästs förståelsen om att personalgruppen bör hålla ihop. För varje liknande 

moment sker denna växelverkan, förutsatt att situationerna utspelar sig på liknande vis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.Växelverkansmodellen, kollegors stöd. 

 

 

5.4.3 Medicin för bättre välbefinnande vid hot och våld 

William och Sanna menar att handläggarbyte är ett bra sätt för att främja välbefinnandet i 

situationer där en klient uppträtt hotfullt eller hotat dem eller en kollega. William berättar att 

han blivit bortplockad direkt då han blivit hotad och Sanna berättar att hon fått ta över en 

klient från en kollega som blivit utsatt för hot. Utöver handläggarbyte menar William att det 

är viktigt att avsluta en situation som börjar bli våldsam vid första tecken på hot eller våld för 

att förhindra att det eskalerar och att välbefinnandet försämras ytterligare. Han nämner även 

att extern konsult kan vara bra att använda sig av vid exempelvis omhändertagande av barn 
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där det finns föraningar om att någon kan bli hotfull eller våldsam. William menar att fördelen 

med detta är att konsulten efter avslutat uppdrag kan åka hem till sin hemort och kommer 

därför bort från den potentiellt farliga personen något som ökar välbefinnandet i form av 

trygghet enligt honom. “Här kan det bli väldigt hotfullt eller svårt då har vi tagit in någon från 

typ (kommun) eller (kommun) som kommer hit och gästspelar liksom sen kan ju den åka hem 

igen när den har hanterat det”.  

 

Tilde menar att det bästa sättet att förbättra välbefinnandet i hotfulla situationer eller möten är 

att utsätta sig för liknande situationer igen: “Du måste utsätta dig! Man ska utsättas sig för det 

där jobbiga”. Hon vidareutvecklar detta med att förklara att hon inte tror att själva upplevelsen 

att bli utsatt gör att man mår bättre men att man blir bättre på att hantera liknande situationer 

och känner sig tryggare ju mer man utsätts för det. Eva resonerar i liknande banor kring 

erfarenhetens betydelse för välbefinnandet kopplat till hot. “Man blir mer sårbar då man inte 

jobbat så länge”. Föreställningar om att upprepad utsatthet för något gör att personen känner 

sig tryggare i liknande situationer kan kopplas till teori om social kognition. Nämligen att en 

utlösande händelse (det vill säga utsatthet för hot) ger upphov till en uppfattning (att det med 

tiden inte är så farligt) som får en emotionell konsekvens (personen känner sig tryggare) 

(Perris 1996, s. 32-33; Parrish 2012, s. 166–167).  

 

Alla respondenter säger att det är oacceptabelt med hot och våld mot socialsekreterare. De 

flesta pratar även om att allt ska polisanmälas, Eva är dock inne på att det inte alltid anmäls. 

Hon tar som exempel en händelse som diskuterats under intervjun där en kollega blivit slagen 

i ansiktet av en tonårstjej. Hon berättar att det inte gjordes någon polisanmälan men att det 

diskuterades om de skulle göra det. Christian menar att det ibland till och med kan försämra 

välbefinnandet för socialsekreteraren att polisanmäla. “Ja alltså man måste ha lite 

fingertoppskänsla så att man inte anmäler för man ställer till det så jäkla mycket med en 

polisanmälan”. Utifrån social kognition vittnar Christians redogörelse för att han upplevt att 

kollegor som utsatts för hot och våld och sedan polisanmält mått dåligt över det som kommit 

efter anmälan. Detta har lett till en föreställning att det i vissa fall kan vara bättre för 

välbefinnandet att inte polisanmäla (Perris 1996, s. 32-33; Parrish 2012, s. 166–167).  

 

I uppsatsens resultat och analys har det framkommit flera intressanta fynd utifrån 

frågeställningarna. För att synliggöra de mest centrala fynden och visa på vad dessa fynd har 

för betydelse följer en sammanfattning och slutsats.  
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6. Sammanfattning, slutsats och diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur socialsekreterare inom Barn och familj 

förstår och upplever hot och våld riktat mot dem i yrket och hur det påverkar deras upplevda 

välbefinnande. Studien visar att det finns en uppfattning bland socialsekreterare att hotfulla 

och våldsamma situationer kan uppstå inom yrket oavsett om de hade en förförståelse om att 

det skulle vara så eller inte. Hos de respondenter som inte hade en denna förförståelse 

påverkades välbefinnandet negativt. De som däremot hade en sådan förförståelse redan innan 

de började i yrket hade olika upplevelser över hur välbefinnandet påverkades. Något som är 

viktigt att poängtera är att trots att alla respondenter hade en uppfattning att hotfulla och 

våldsamma situationer kan uppstå uttryckte alla att det aldrig bör accepteras. Samtliga 

respondenter ansåg att socionomutbildningen inte givit dem särskilt mycket eller ingenting 

gällande hur en hotfull eller våldsam situation ska hanteras, utan att det är erfarenheterna av 

dessa situationer som gett dem verktyg för hur de ska agera. En av respondenterna menade 

dock att utbildningen gett henne en förståelse för hur människor reagerar i olika situationer. 

Det faktum att alla respondenter var överens om att utbildningen inte externaliserat någon 

uppfattning angående hot och våld i yrket har gjort att de istället internaliserat olika objektiva 

verkligheter på annat håll. Detta presenterades i analysen som en förklaring till att 

respondenterna hade så olika uppfattningar om hot och våld innan de började i yrket.  

 

Under studien framkom att en av respondenterna ansåg att han inte behövde vara rädd för 

hotfulla och våldsamma situationer eftersom han är man. Det framkom också av en annan 

respondent att män tillkallas på hennes arbetsplats vid hotfulla och våldsamma situationer för 

att de anses ha mer pondus. Utifrån socialkonstruktivism, mer specifikt 

socialiseringsprocessen, kunde respondentens trygghet på grund av hans kön förklaras genom 

att han internaliserat gruppens objektiva verklighet som innebar att männen inte behöver vara 

oroliga i hotfulla och våldsamma situationer. En annan förklaring var att denne respondent 

hade denna uppfattning redan innan han började i yrket och externaliserat uppfattningen på 

arbetsplatsen och påverkat den objektiva verkligheten. Utifrån social kognition förklarades 

fenomenet genom att männen skapar sig erfarenheter då de tillkallas till hotfulla och 

våldsamma situationer och att dessa erfarenheter bidrar till deras uppfattning om sig själva 

och vad de klarar av. Fenomenet illustrerades med växelverkansmodellen som visade att 

förståelsen för hotfulla situationer förändras efter att de situationer han varit delaktig i löst sig 
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och att han sedermera anser att män bör tillkallas vid hot och våld. Detta gör att hans 

välbefinnande påverkas på ett positivt sätt genom att han känner sig trygg i liknande 

situationer.  

 

Endast en av respondenterna hade blivit utsatt för fysiskt våld. Det här hände när hon var 

nyutexaminerad och den objektiva verkligheten på arbetsplatsen var då att det var sådant som 

socialsekreterare fick stå ut med. Idag har respondenten en helt annan bild och menar att det 

inte alls är något som socialsekreterare ska stå ut med. Respondentens välbefinnande 

påverkades negativt vid händelsen och utifrån socialkonstruktivism kunde det förstås genom 

att omgivningen påverkar hur individen handlar och mår. Att respondenten ändrat sin åsikt 

om vad socialsekreterare behöver stå ut med förklarades genom socialiseringsprocessen.  Det 

kan vara så att hon internaliserat den nya objektiva verkligheten eller att hon själv bidragit till 

den genom att externalisera sina tankar.  

 

Åsikterna kring hur kollegor påverkas när en i arbetsgruppen utsätts för hot eller våld var 

delade bland respondenterna. Det fanns en bild av att kollegorna påverkas mycket när någon i 

arbetslaget utsätts och en annan bild av att det inte påverkade kollegorna så mycket. Det här 

förklarades med att den objektiva verkligheten är olika på de olika arbetsplatserna och att de 

förmodligen hade påverkats annorlunda om de bytt arbetsplats med varandra. Det förklarades 

också genom social kognition som menar att det är tidigare erfarenheter som påverkar hur 

omgivningen tolkas. Respondenternas olika sätt att tolka omgivningen påverkade deras 

välbefinnande på olika sätt, i det ena fallet positivt och det andra negativt.  

 

Samtliga respondenter hade blivit utsatta för hot eller hotfulla situationer och det fanns en 

uppfattning bland de flesta av dem att man får räkna med att klienterna blir arga i olika 

situationer. Resultatet gick i linje med Virkkis (2008) studie där hon kommit fram till att 

socialsekreterare inte uppfattar vissa hotfulla situationer som riktiga för att de utförs av en 

person i affekt, något som kan leda till att toleransnivån höjs. Drivkraften för de flesta 

respondenterna är barnets bästa och just barnets bästa gör det möjligt för respondenterna att 

förstå hot som en del av jobbet. Det här förklarades med socialkonstruktivism att det finns en 

allmän föreställning att barnets bästa är viktigare än de vuxnas bästa. Flera av respondenterna 

berättade att de var osäkra i hotfulla och våldsamma situationer när de precis börjat inom 

yrket och att de var bättre på att läsa av situationer nu efter några års erfarenhet. För att härdas 

och för att välbefinnandet inte ska påverkas lika negativt ansåg en del av dem att de behövde 
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utsättas för hotfulla situationer. Detta illustrerades med växelverkansmodellen. Den visade att 

upprepade upplevelser av hot, där hotet inte verkställts, ändrar förståelsen inför liknande 

händelser, från att hot är väldigt farligt till att det inte är speciellt farligt. Detta gör i sin tur att 

välbefinnandet inte påverkas lika negativt vid nästkommande upplevelse av hot.  

 

Hot mot familjen hade en stor påverkan på respondenternas välbefinnande. Det framstod som 

att det har större negativ påverkan på välbefinnandet att familjen drabbas än att 

socialsekreterarna själva gör det. Utifrån socialkonstruktivism kunde detta förklaras genom att 

verkligheten är socialt konstruerad och att kontexterna är olika om vi befinner oss på jobbet 

eller i privatlivet. När familjen blir hotad är hotet inte längre riktat mot socialsekreteraren som 

professionsutövare utan som privatperson och då hamnar hotet i en annan kontext där det inte 

längre känns bekvämt för socialsekreteraren. Utifrån social kognition kunde detta förklaras 

med att socialsekreterarnas familjer sällan hotas och att de därför inte har erfarenheter av det 

och vet hur de ska hantera situationen. 

 

Samtliga respondenter ansåg att deras arbetsplats har ett klimat som tillåter dem prata om 

hotfulla situationer eller söka stöd hos kollegor och chefer. Det fanns dock olika åsikter kring 

hur trygga kollegorna är att prata om hur de känner på arbetsplatsen. En respondent trodde att 

alla hens kollegor vågar prata om rädslan för hot och våld medan en annan respondent på 

samma arbetsplats inte trodde att alla kunde prata öppet. Det här förklarades genom social 

kognition och att kollegornas olika erfarenheter av dessa situationer påverkat hur de upplever 

att det är. En av respondenterna med roll som arbetsledare på sin arbetsplats tog upp det 

faktum att rädslan som en i arbetsgruppen har kan smitta av sig på de andra och därför pratar 

hen med socialsekreterarna om deras mående individuellt istället för i grupp. Fenomenet att 

rädslan smittar av sig till andra förklarades genom socialkonstruktivism som menar att 

föreställningar skapas genom mellanmänsklig interaktion. 

 

Respondenten som utsattes för våld berättade att hon upplever att det pratas mer om hot och 

våld nu för tiden socialsekreterare emellan. Hon menar också att socialsekreterare blivit mer 

medvetna om att hot och våld inte är någonting som de behöver stå ut med. Det här 

förklarades genom socialiseringsprocessen och att den objektiva verkligheten förändrats 

genom externalisering och internalisering över de år som respondenten varit yrkesverksam. 

Detta har haft en positiv inverkan på respondentens välbefinnande.  
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Alla respondenter ansåg att det är viktigt att känna samhörighet och tillit till sina kollegor för 

att minska den negativa påverkan som oron över att bli utsatt för hot och våld har på 

välbefinnandet. Detta gick i linje med Ulla Peterssons (2011) forskning som visade att socialt 

stöd från kollegor och framförallt kollegor emellan har tydliga positiva effekter för 

välbefinnandet. Utifrån socialkonstruktivism stärks välbefinnandet hos personalen när de har 

ett gemensamt mål och en och samma föreställning. 

 

Det framkom olika sätt att främja välbefinnandet i resultatet och analysen. Bland annat byte 

av handläggare och att ta in en konsult utifrån. En respondent tog upp vikten av att tidigt 

avsluta en situation som börjar bli våldsam för att förhindra att den eskalerar. Flera 

respondenter menade att det är viktigt att våga utsätta sig för jobbiga situationer och att 

tryggheten ökar ju mer en person utsätts för dessa. Det här kopplades till social 

kognitionsteori som menar att en utlösande händelse (det vill säga utsatthet för hot) ger 

upphov till en uppfattning (att det med tiden inte är så farligt) som får en emotionell 

konsekvens (personen känner sig tryggare).  

 

Det sista som tas upp i resultat och analys är frågan om hot och våld ska polisanmälas. Det 

finns en tanke om att allt som händer ska polisanmälas men det är inte så verkligheten ser ut 

och det finns en föreställning hos två respondenter att det kanske till och med är bättre för 

välbefinnandet att inte polisanmäla. Detta kopplades till social kognition som menar att det är 

tidigare erfarenheter av situationen som lett till att respondenten har den åsikten idag.  

 

Utifrån de sammanfattningar som presenterats i kapitlet har två tabeller tagits fram för att 

tydliggöra de centrala delarna för läsaren. Tabellerna, som presenteras på nästkommande sida, 

utgår från resultat och analys av de teman som tagits fram utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Med detta sagt finns det ändå resultat och analys i tabellerna som svarar mot båda 

frågeställningarna eftersom en del teman behandlar båda frågeställningarna.  
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1. Hur beskriver socialsekreterare inom Barn och familj att de förstår och upplever hot och våld riktat 

mot dem i yrket? 

 

Tema Resultat Analys 

Förståelse och 

upplevelse då och 

nu. 

Ingen menar att hot och våld ska 

accepteras. Alla respondenter har en 

uppfattning att hot och våld 

förekommer i arbetet men olika 

upplevelser av omfattningen.  
Ingen förförståelse om hot och våld 

förekommer i yrket → Alla ansåg att 

de förekom mycket hot och våld. 
Förförståelse att hot och våld 

förekommer → Olika uppfattningar 

om hur mycket hot och våld som 

förekommer. 

Social kognition: Omedvetet 

omstrukturerat sin sociala omvärld och 

sina olika upplevelser av hur situationen 

ser ut kan förklaras genom att de tolkar 

situationen annorlunda på grund av olika 

erfarenheter.  

Betydelsen av 

utbildning. 
Alla anser att utbildningen inte gett 

dem särskilt mycket att använda för 

att stärka välbefinnandet vid hot och 

våld i yrket. En respondent menar att 

den gett en förståelse för hur 

människor reagerar i olika situationer. 
 

Utbildningen externaliserar ingen 

uppfattning angående hot och våld i 

yrket → Bidrar till att 

socionomstudenterna internaliserat olika 

objektiva verkligheter angående hot och 

våld → Hade därför olika uppfattningar 

om hot och våld då de startade i yrket.  

Förståelse och 

upplevelse av den 

manlige 

socialsekreterarens 

roll vid hot och 

våld. 
 

En av männen kände ingen oro för 

hot och våld eftersom han är man. En 

kvinnlig respondent säger att män 

tillkallas vid hotfulla situationer.  

Socialkonstruktivism: Objektiv 

verklighet på arbetsplats att män är 

bättre lämpade vid hot och 

våldssituationer → Respondenten 

identifierar sig som man → Känner sig 

trygg → Positivt för välbefinnandet. 
Social kognition: Respondenten 

tillkallas vid hotfulla situationer → 

Skaffar på så sätt erfarenheten att 

situationen inte skadar honom → 

Uppfattningen om vad han klarar 

påverkas → Positivt för välbefinnandet. 

Hot en del av 

jobbet? 
 

Alla respondenterna har blivit utsatta 

för hot. Hot → Integrerad del av 

jobbet. 
Klienter de jobbar med befinner sig i 

utsatt situation → Skapar en 

förståelse för deras ilska, reaktioner 

och även hot. 
Några respondenter anser att de bär 

en del av ansvaret för hot. 
Barnets bästa gör att de jobbar vidare 

trots detta. 
De med längre yrkeserfarenhet känner 

sig tryggare. 

Socialkonstruktivism: Objektiv 

verklighet att barnets bästa är viktigast 

gör att respondenterna fortsätter jobba 

trots hot.  
Växelverkansmodell: Ju fler upplevelser 

av hot respondenten utsätts för där hen 

inte skadas desto mer ändras förståelsen 

av hot till att det inte är så farligt och 

välbefinnandet påverkas inte lika 

negativt vid varje incident. 
Social kognition: Personliga erfarenheter 

gör att personliga tankekonstruktioner 

förändras. 
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2. Hur påverkar socialsekreterares förståelse och upplevelse av hot och våld, som riktas mot dem i 

yrket inom Barn och familj, deras upplevda välbefinnande? 
 

Tema Resultat Analys 

Erfarenhet av 

våldssituationer 

och dess 

påverkan på 

välbefinnandet. 

Omgivningens reaktioner påverkar 

hur individen själv handlar och mår. I 

den våldsutsatta respondentens fall 

blev påverkan negativ. 
Vissa tycker det är väldigt jobbigt när 

en kollega blir utsatt, andra inte så 

jobbigt. 

 Socialkonstruktivism: Olika sociala 

konstruktioner på de olika arbetsplatserna 

→ Olika upplevelser → Olika påverkan på 

välbefinnandet. 
Social kognition: Utifrån tidigare 

erfarenheter tolkas situationer på olika sätt 

vilket gör att välbefinnandet kan påverkas 

såväl negativt som positivt av samma 

upplevelse. 

Tankarna går 

till familjen. 
 

Stor negativ påverkan på 

välbefinnandet då familjen drabbas. 
Värre när familjen drabbas än när de 

själva gör det. 
 

Socialkonstruktivism: Familjen är en annan 

social kontext med annan objektiv 

verklighet där hot inte bör förekomma → 

Orsakar sämre välbefinnande. 
Social kognition: Mindre erfarenhet av att 

familjen kan drabbas → Välbefinnandet 

påverkas mer negativt då det sker. 

Samtalskultur 

och dess 

påverkan på 

välbefinnandet. 
 

Två olika upplevelser om hur man 

pratar om rädslor för hot och våld på 

samma arbetsplats → Tolkar 

situationen olika.  

Upplevelse av att rädsla kan smitta 

kollegor emellan. 
Nästan alla upplever ett öppet 

samtalsklimat angående hot och våld 

på arbetsplatsen. 
 

Social kognition: Olika erfarenheter av 

socialt stöd vid hot → Olika upplevelser av 

socialt stöd. 
Socialkonstruktivism: Smittande av oro. 

Externalisering av oro leder till 

internalisering av oro som kan leda till en 

objektiv verklighet av oro. 

Stöd från 

kollegor och 

chefer och dess 

påverkan på 

välbefinnandet. 
 

Samhörighet och tillit till kollegor är 

bra för välbefinnandet. 
Välbefinnandet stärks av känslan av 

tillhörighet till gruppen. 
 

Socialkonstruktivism: Gruppen sluts genom 

mellanmänsklig interaktion samman kring 

ett gemensamt mål → Stärker 

välbefinnandet.  
Växelverkansmodellen: För varje gång 

gruppen hjälps åt och stöttar varandra höjs 

förståelsen över att detta bidrar till en 

positivare upplevelse och ett bättre 

välbefinnande.  

Medicin för 

bättre 

välbefinnande 

vid hot och 

våld. 

Avsluta ärendet. 
Byt handläggare. 
Ta in extern konsult. 
Erfarenhet stärker välbefinnandet i 

liknande situationer. 
De flesta anser att allt bör 

polisanmälas men inte alla. 

Social kognition: Utlösande händelse (hot) 

ger en uppfattning (att det med tiden inte är 

så farligt) som får en emotionell 

konsekvens (personen känner sig tryggare). 

  
Upplevt att kollegor mått sämre efter 

polisanmälan därför skapas uppfattning att 

det är negativt för välbefinnandet.  
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6.2 Slutsats 

Studien utgick från syftet att undersöka hur socialsekreterare inom Barn och familj förstår och 

upplever hot och våld riktat mot dem i yrket och hur det påverkar deras upplevda 

välbefinnande. För att uppnå studiens syfte togs två frågeställningar fram.  

 

1. Hur beskriver socialsekreterare inom Barn och familj att de förstår och upplever hot och 

våld riktat mot dem i yrket?  

 

2. Hur påverkar socialsekreterares förståelse och upplevelse av hot och våld, som riktas mot 

dem i yrket inom Barn och familj, deras upplevda välbefinnande? 

 

Med bakgrund till studiens syfte och frågeställningar har några centrala slutsatser dragits. Det 

finns en förståelse bland samtliga socialsekreterare vi intervjuat att hot och våld kan 

förekomma mot dem i yrket och att denna förståelse och upplevelse har en negativ påverkan 

på deras välbefinnande. Detta går i linje med Robson (m.fl. 2013), som i sammanställningen 

av sju studier om våld mot socialsekreterare inom Barn och familj kommit fram till att det i 

samtliga fall haft negativ påverkan på välbefinnandet. I vår studie framstår det dock som att 

upplevelsen av hot i vissa avseenden också kan stärka välbefinnandet. Detta genom att 

förståelsen för hur farligt det är att bli hotad förändras ifall hotet mot socialsekreteraren inte 

verkställs. Detta gör att liknande situationer i framtiden inte upplevs lika obehagliga och 

således inte påverkar välbefinnandet lika negativt.  

 

Utifrån första frågeställningen har det i studien kunnat urskiljas olika förståelser och 

upplevelser av hot och våld bland socialsekreterarna. Endast en av socialsekreterarna hade 

blivit utsatt för våld men samtliga hade blivit utsatta för hot eller hotfulla situationer. Utifrån 

vilken förståelse de hade upplevde de emellertid hot och hotfulla situationer olika. Samtidigt 

som alla hade olika erfarenheter vilket också påverkat hur de förstått och upplevt olika 

situationer. Det går således inte att dra en genomgående slutsats för hur alla socialsekreterare 

inom Barn och familj förstår och upplever hot eller hotfulla situationer eftersom alla har olika 

erfarenheter, upplevelser och förståelse. I kartläggningen av Menckel och Viitasara (2000), 

som presenterades i tidigare forskning, framlades att endast hälften av de hot- eller 

våldsutsatta kommunalanställda fått stöd efter händelsen och en fjärdedel uppgav att de 

saknade stöd eller hjälp efter en våldshändelse. Detta är något vår studie talar emot eftersom 

alla socialsekreterarna beskriver att de i dagsläget upplever att de har fullt stöd på 
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arbetsplatsen vid hot och våldsincidenter. En möjlig förklaring till detta är att attityderna på 

arbetsplatsen förändrats sedan Menckel och Viitasara (2000) gjorde sin kartläggning och att 

hot och våld idag tas på större allvar. Nämnas bör att denna kartläggning även berörde andra 

yrken inom vård och omsorg vilket försvagar kausaliteten till socialsekreterare inom Barn och 

familj. I studien framkom att socionomutbildningen inte gett socialsekreterarna någon 

förförståelse kring hot och våld inom yrket. En slutsats som kan dras utifrån detta är att denna 

avsaknad i socionomutbildningen gjort att var och en av socialsekreterarna kommit in i yrket 

med förståelse inhämtade från annat håll.  

 

Alla socialsekreterarna menar att hot och våld aldrig ska accepteras, detta till trots fortsätter 

de arbeta i en miljö där samtliga anser att hot förekommer samt att det har en negativ inverkan 

på välbefinnandet. En förklaring till detta, som framkommit i studien och styrks av tidigare 

forskning (se Virkki 2008), är att socialsekreterare förringar våld och hot som sker av klienter 

eftersom det är personer som handlar i affekt. Den huvudsakliga förklaringen vi funnit är 

dock att det finns en gemensam uppfattning bland socialsekreterare att deras arbete måste 

göras eftersom det handlar om att hjälpa barn. Deras ideologiska övertygelse gör då att viss 

typ av hot mot dem i yrkesutövandet legitimeras, för om de inte genomför sina 

arbetsuppgifter far barnet i ärendet illa. Barnets bästa går alltså före socialsekreterarens bästa. 

Däremot tar alla socialsekreterarna aktivt avstånd i situationer där deras egna familjer 

involveras. Slutsatsen av detta är att så länge de hotas i rollen som yrkesutövare kan en del hot 

glida under radarn och legitimeras på grund av deras ideologiska övertygelse men då den egna 

familjen hotas är det inte längre okej. Utifrån uppsatsens andra frågeställning har vi dragit 

slutsatsen att upplevelse och förståelse om att familjen kan skadas eller hotas påverkar 

socialsekreterares välbefinnande mer negativt än om de själva i rollen som socialsekreterare 

utsätts. 

 

Utifrån studiens resultat och analys kan slutsatsen dras att klimatet på arbetsplatsen och hur 

tilliten kollegor emellan ser ut är en viktig del för att främja välbefinnandet vid hotfulla och 

våldsamma situationer. Det här stämmer överens med den studie Ulla Peterson (2011) gjort 

som visar att socialt stöd har en positiv inverkan på individens välbefinnande. Det framstår 

också som att ett klimat på arbetsplatsen som tillåter socialsekreterarna att prata om rädsla och 

oro för att utsättas för hot och våld främjar välbefinnandet. Med detta som bakgrund drar vi 

slutsatsen att en motsatt situation med ett slutet samtalsklimat där känslor som rädsla och oro 

inte accepteras har en negativ inverkan på välbefinnandet.  
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6.3 Diskussion och förslag till vidare forskning 

Studien har kretsat kring sju socialsekreterare i tre olika kommuner inom samma län. Med 

detta sagt inser vi att de slutsatser studien lett fram till inte kan gälla som absoluta sanningar 

för alla socialsekreterare inom Barn och familj i Sverige. Det ger snarare en bild över hur en 

slumpmässig skara av dem på djupet beskriver olika fenomen och företeelser. Vi anser dock 

att de beskrivningar socialsekreterarna gjort i mångt och mycket speglar hur andra 

socialsekreterare runt om i landet också känner och tänker. Dels för att många beskrivningar 

gått igen på olika arbetsplatser men också för att en del fynd överensstämmer med tidigare 

mer omfattande forskning inom området, såväl kvantitativ som kvalitativ. För den typ av 

material vi varit intresserade av att finna har intervjuer utan tvekan varit den bästa metoden 

eftersom vi har kunnat få detaljerade beskrivningar över hur socialsekreterarna förstår och 

upplever olika fenomen och gett dem utrymme att förtydliga och specificera för en så exakt 

återgivelse som möjligt.  

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är forskning inom detta område bristfällig, således är all 

forskning inom området välkommen. Vi har dock funnit ett specifikt område vi vill belysa. I 

studien har det framkommit att samtliga socialsekreterare ansåg att socionomutbildningen inte 

eller knappt givit dem något gällande hanteringen eller förståelsen av hotfulla och våldsamma 

situationer i yrket. De har istället bildat sin uppfattning om hot och våld inom yrket på annat 

håll. Med detta som bakgrund finner vi det intressant med vidare forskning om hur 

socionomutbildningen kan utvecklas för att tillgodose studenter inblick i förekomsten av hot 

och våld i yrket samt olika strategier att förhålla sig till det. Vi är medvetna om att alla som 

läser socionomutbildningen inte kommer arbeta som socialsekreterare inom Barn och familj 

men anser att förförståelse om hot och våld kan vara bra att ha inom alla människovårdande 

yrken.  
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Bilagor 
 

Informationsbrev                                                                                           Bilaga B 

                                                     

Informationsbrev till socialsekreterare inom Socialtjänst, Barn och familj. 

Hej! 

Vi, Emma Andersson och Torbjörn Sjölin, går sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar och skriver en C-uppsats om hot och våld riktad mot 

socialsekreterare inom Barn och familj. Vi vill undersöka hur socialsekreterare inom barn och 

familj förstår och upplever hot och våld de kan utsättas för i yrket samt hur detta påverkar 

deras välbefinnande. Våra frågeställningar är: 

1. Hur beskriver socialsekreterare inom Barn och familj att de förstår och upplever hot och 

våld som riktas mot dem i yrket? 

2. Hur påverkar socialsekreterares förståelse och upplevelse av hot och våld, som riktas mot 

dem i yrket inom Barn och familj, deras välbefinnande? 

För att svara på frågeställningarna vill vi intervjua några av de socialsekreterare som jobbar 

inom Barn och familj i er kommun. Intervjuerna kommer ske enskilt och tar maximalt en 

timme per person. De som deltar kommer vara anonyma och kommunen kommer inte nämnas 

vid namn. Vi har möjlighet att komma och utföra intervjuerna 6, 11 eller 12 april. Kom gärna 

med annat förslag om inget av dessa datum passar. 

Vid genomförandet av undersökningen tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dessa innebär i korthet följande: 

– Deltagandet i forskningsintervjun är frivillig. Ni har som intervjupersoner rätt att avstå̊ från 

att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och er medverkan i 

undersökningen. 
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– För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till obehöriga. När vår uppsats godkänts av 

examinatorn kommer inspelningarna och de utskrivna intervjuerna att förstöras. 

– Intervjupersonerna och kommunen som undersökningen görs i kommer avidentifieras i 

uppsatsen. 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till någon av oss eller vår handledare Peter 

Hultgren. 

Vänligen, Emma och Torbjörn 

 

Torbjörn Sjölin                                          Emma Andersson                       Peter Hultgren 

                                                                             

ts222fy@student.lnu.se                         ea222wd@student.lnu.se           peter.hultgren@lnu.se 
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Intervjuguide                                                                                         Bilaga A 

 

Respondenter: Socialsekreterare inom Barn och familj i kommuner i södra Sverige. 

 

Inledning 

Respondenten ges en beskrivning av uppsatsens övergripande syfte, hur begreppet 

välbefinnande kommer tolkas i uppsatsen och intervjuns disposition. Samtycke om att banda 

intervjun med mobiltelefon inhämtas. Under intervjun kompletteras löpande med följdfrågor 

kopplat till de olika temana. En av oss håller i intervjun medan den andre antecknar och 

ställer kompletterande frågor. 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta kort om hur din arbetsplats? 

Hur ser personalsammansättningen ut? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser din klientkontakt ut? Hur ofta? 

Hur länge har du jobbat som socialsekreterare inom Barn och familj? 

Vad har du jobbat med innan du började jobba som socialsekreterare inom Barn och familj? 

Vad har du för utbildning? 

Har du gått någon vidareutbildning under tiden du jobbat på Barn och familj? 

 

Tema: Uppfattningar då och nu 

Hur gick dina tankar kring hot och våld innan du började jobba inom Barn och familj? Ge 

gärna exempel. 

Följdfråga: Om du jämför dessa tankar med hur du uppfattar det idag med erfarenhet som 

socialsekreterare, vad finns det för skillnader eller likheter? 

Vad hade du för uppfattning om socialsekreterares välbefinnande innan du började arbeta 

inom Barn och familj? Hur ser dessa tankar ut idag? Skillnader och likheter? 
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Hur går dina tankar kring hot och våld som riktas mot socialsekreterare inom Barn och 

familj? Hur var dina föreställningar innan du började jobba här? Hur är det om du jämför med 

tidigare arbetsplatser? Koppla till välbefinnande. 

Har du märkt någon skillnad av förekomsten av hot och våld under tiden du jobbat inom Barn 

och familj? 

Om ja: Vad tror du skillnaden beror på? Har ditt eller dina kollegors välbefinnande påverkats 

olika utifrån om det förekommit mer eller mindre hot och våld? 

 

Tema: Uppfattningar om hot och våld riktat mot socialsekreterare inom Barn och familj 

Anser du att socialsekreterare inom Barn och familj är en extra utsatt grupp när det kommer 

till hot och våld? 

Om ja: Varför tror du att det är så? 

Om nej: Utveckla och förklara hur du tänker. 

Vad anser du att en socialsekreterare bör förväntas hantera gällande hot och våld? 

Följdfråga: Hur ser det ut för dig? Hur önskar du att det skulle se ut? 

Vilken typ av hot och våld anser du troligast att utsättas för i din yrkesutövning? 

Följdfråga: Berätta mer om händelser där den här typen av hot och våld kan uppstå. Vad tror 

du gör att denna typ av händelser är troligast att drabbas av? 

Vad tror du det finns för samband mellan hot och våld som kan förekomma inom Barn och 

familj och välbefinnandet hos personalen? 

Hur tror du att utsatthet för hot och våld påverkar välbefinnandet? 

Tror du att olika typ av hot och våldshändelser har olika påverkan på välbefinnandet? På 

vilket sätt? Koppla tillbaka till exempel. 

Hur anser du att en arbetsplats ska se ut som främjar de anställdas välbefinnande kopplat till 

hot och våld? 

 

Tema: Personlig erfarenhet hot och våld 

Har du någon erfarenhet av hot från klient? 

Om ja: Vad är dina erfarenheter? 

Hur upplever du att detta eller dessa hot påverkat ditt välbefinnande? 

Om nej: 
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Hur tror du att ett hot från en klient skulle påverka ditt välbefinnande eller har du någon 

uppfattning om hur det påverkat andras välbefinnande då de blivit hotade? 

Har du någon erfarenhet av våld från klient? 

Om ja: Exempel på händelser 

Hur anser du att våld från en klient påverkat ditt välbefinnande? 

Om nej: Hur tror du att våld från klient skulle påverka ditt välbefinnande eller har du någon 

uppfattning om hur det påverkat andras välbefinnande då de utsatts för fysiskt våld? 

Följdfrågor till såväl hot som våld: Utveckla, berätta mer. Blev det några förändringar i 

gruppen? Hur var stämningen efteråt? Hur pratade ni om det i gruppen? Finns det hjälp och 

stöd att få? 

 

Tema: Kollegors utsatthet för hot och våld 

Har du upplevt att kollegor inom Barn och familj utsatts för hot? 

Om ja: Ge något exempel på en sådan händelse. 

Följdfrågor: Hur var stämningen dagarna efter händelsen? Hur pratade ni om det efteråt? 

Hur påverkade det ditt välbefinnande? Hur tror du att det påverkar gruppens välbefinnande? 

Om nej: 

Hur tror du en sån situation skulle påverka ditt välbefinnande? 

Har du upplevt att kollegor inom Barn och familj utsatts för våld under arbetstid? 

Om ja: Ge exempel på någon sådan händelse. 

Följdfrågor: Hur var stämningen dagarna efter händelsen? Hur pratade ni om det efteråt? 

Hur påverkade det ditt välbefinnande? Hur tror du att det påverkar gruppens välbefinnande? 

Om nej: Hur tror du en sån situation skulle påverka ditt välbefinnande? 

Hur pratar ni om hot och våld på arbetsplatsen? 

Följdfrågor: När och hur uppstår diskussionerna? Vilken betydelse anser du sådana samtal ha 

för dig? Diskuteras välbefinnande kopplat till hot och våld? Vad anser du kollegiala samtal 

kring hot och våld ha för betydelse för ditt eller andra kollegors välbefinnande? 

Hur resonerar du kring hot som riktas mot hela arbetsgruppen, exempelvis att ni får veta att 

någon har uttalat ett hot som gäller er alla? Hur påverkas ditt och hur påverkas gruppens 

välbefinnande av sådana hot? 

 

Tema: Påverkan på privatliv 
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Du berättade tidigare om en våldsam eller hotfull situation som du eller en kollega varit med 

om. Hur känns det för dig efter en sådan situation när du kommer hem från jobbet? 

Följdfrågor: Hur lång tid brukar det vara så? Påverkar det fritidsaktiviteter? Familjeliv? 

Energi? Välbefinnande? 

Om respondenten inte upplever att hot och våld på jobbet stör privatlivet: Hur påverkar detta 

ditt välbefinnande att ha det förhållningsättet? 

Alternativ om respondenten inte upplevt några hotfulla situationer. 

Låt oss säga att du eller en kollega utsatts för hot (tex. dödshot) eller våld (tex. ett slag mot 

ansiktet) under dagen. Hur tror du det skulle påverka ditt välbefinnande? 

Om respondenten inte tror att hot och våld på jobbet stör privatlivet: Hur påverkar detta 

förhållningsätt ditt välbefinnande? 

 

Tema: Andra arbetsplatser 

Ser du några skillnader eller likheter gällande hot och våld jämfört med dina tidigare 

arbetsplatser? 

Följdfråga: Varför tror du att dessa skillnader eller likheter finns? 

Hade du samma föreställning och inställning till hot och våld på dina tidigare arbetsplatser? 

Med bakgrund till detta, hur skiljer sig ditt och dina kollegors välbefinnande på dessa olika 

arbetsplatser? 

Vad anser du avgör hur mycket hot och våld som ska tolereras på en arbetsplats? 

Följdfråga: Hur ser du på hot och våld kopplat till människobehandlande yrken? 

 

Slut intervju 


