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SAMMANFATTNING 
 
 

2004 genomförde SSR, Akademikerförbundet, en undersökning om det hot och våld som 

socialsekreterare inom den kommunala socialtjänsten utsätts i för i sin yrkesutövning 

”Socialsekreterare om hot och våld i arbetet” (T-110192), utförd av Temo ab. Vi har valt att 

använda studien i mindre skala och då tagit kontakt med fem mellansvenska kommuner för att 

undersöka socialsekreterarnas upplevelser av hot och våld. Med hjälp av tvärsnittsdesign och ett 

bekvämlighetsurval har vi fått tillgång till data från 56 personer. Utifrån ett sociologiskt perspektiv 

har vi valt att med hjälp av Norbert Elias samhällsteori om figuration och interdependens samt 

Michel Foucaults teorier kring makt söka förklaring till förekomsten av hot- och våldssituationer i 

kontakten mellan socialsekreterare och deras klienter. Likt resultatet från 2004 års undersökning 

visar vår studie på en hög andel upplevda hot- och våldssituationer. Andelen socialsekreterare som 

anser sig sakna utbildning i hur de skall arbeta säkert och tryggt, är i båda studierna samstämmiga 

och som vi ser det oroväckande stor. 
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ABSTRACT 

2004, the SSR, Akademikerförbundet, made a study on the threats and violence as a social 

secretary in the municipal social services are exposed in their occupation of the "social secretary of 

threats and violence at work" (T-110192), conducted by Temo ab. We have chosen to use the study 

on a smaller scale and then made contact with five municipalities in the middle of Sweden to 

investigate social secretaries experiences of threats and violence. Using the cross-sectional design 

and a convenience sample, we have gained access to data from 56 people. From a sociological 

perspective, we have chosen to use Norbert Elias theory of universal configuration and 

interdependence, and Michel Foucault’s theories concerning power search explanation for the 

existence of threats and violent situations in the contact between social workers and their clients.  
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1. BAKGRUND/INLEDNING 
 
1.1 Vårt övergripande problemområde 
 

”Jag hade ingen anledning att tro att hon skulle bli våldsam, men mitt i en mening flög hon på 

mig och började slå mig med knytnävarna i magen och på huvudet. Jag har tidigare tränat 

karate och trodde att jag skulle kunna hantera en sådan här situation, men jag blev så chockad 

att det enda jag tänkte var att man inte får slå en klient.”  

                                                       
Synnöve Gottberger Norrman, Dagens Nyheter 2008-11-10 

 

 

Socialsekreterare Synnöve Gottberger Norrman arbetar med barnavårdsutredningar i 

Vingåker och det yrkesrelaterade våld hon beskriver ovan skedde utomhus under hennes 

lunchrast. Våldet resulterade i svår huvudvärk, rodnad, en bula i huvudet och en anmälan om 

hot mot tjänsteman. Enligt 2005 års ULF-undersökning1

 

, utförd av Statistiska Centralbyrån, 

hade 4 % av kvinnorna upplevt det yrkesrelaterade våldet. Detta kan ställas i relation till de 

vardera 2 % som utsatts för gatuvåld och våld i bostaden. Enligt Dagens Nyheters artikel är 

socialsekreterarna en särskilt utsatt yrkesgrupp. Uppgifter från 2007 års ULF-undersökning 

visar att 1,7 % av männen och 3,6 % av kvinnorna, mellan 16-64 år, utsatts för våld eller hot i 

yrket.  

Den rådande attityden gällande arbetsplatsens säkerhet, det preventiva arbetet samt de 

anställdas egna upplevelser av den egna säkerheten i kontakten med klienterna beskrivs av 

Grant Macdonald och Frank Sirotich (2005) i den kanadensiska studien Våld på 

socialkontoret. Denna studie visar att socialsekreterarna känner att det är svårt att samtala 

med andra om det som faktiskt har hänt och de känslor denna händelse fört med sig. I 

Socialarbetares agerande efter situationer där våld uppstått (Macdonald & Sirotich, 2001) 

framkommer det att andelen upplevda muntliga hot är 87,8 %. Endast en fjärdedel av de 

upplevda hotsituationerna rapporteras till chefen. Anledningen till detta beskrivs vara att 

socialsekreterarna inte anser situationen vara nog allvarlig och att det sociala arbetet faktiskt 

innebär att bli utsatt för både hot och våld samt att rapportering inte leder till någon form av 

åtgärd. De som faktiskt valt att göra en rapportering har valt detta alternativ för att på så sätt 

                                                 
1 På uppdrag av Sveriges Riksdag mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållanden i Sverige. Undersökning 
av levnadsförhållanden, ULF, har genomförts av Statistiska Centralbyrån sedan 1975.  
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få tillgång till den hjälp de behöver för att bearbeta det som hänt. Andra har sett 

rapporteringen som en möjlighet att förändra situationen och få större möjlighet att arbeta 

säkert i framtiden.  

 

Macdonald och Sirotich (2001) säger att denna brist i rapporteringen medför att den 

missvisande statistiken, angående hot och våld för socialsekreterarna, gör att området inte 

framstår som viktigt ur forskningssynpunkt. Detta får till följd att det preventiva arbetet, för 

att göra arbetssituationen säkrare för dessa tjänstemän, blir bristfälligt . Det är enligt dessa två 

forskare därför av största vikt att socialarbetarna redan under sin utbildning får lära sig att 

förebygga risksituationer och hur de skall agera i de fall de ändå uppstår. 

 

 Socialarbetarna bör även uppmärksammas på hur viktigt det är att faktiskt rapportera 

situationer av hot och våld. Utbildning i hur man skall agera i en våldsam eller hotfull 

situation bör finnas att tillgå för de tjänstemän som i sitt dagliga arbete möter klienter, anser 

Macdonald och Sirotich (2001). 

 

Socialtjänstemännens känsla av och faktiskt upplevda hot- och våldssituationer verkar vara ett 

relativt outforskat område. Vår uppfattning är att den största delen av forskning, gällande 

socialtjänsten, rör klientens uppfattning av tjänstemännens bemötande och myndigheternas 

service. Med detta i åtanke har vi valt att arbeta med Akademikerförbundet SSR´s publikation 

från 2004-05-07, Socialsekreterare om hot och våld i arbetet (T-110192) utförd av Temo AB, 

som grund (se bilaga 3). Genom att frågemässigt replikera denna undersökning 2009 vill vi ge 

en bild av det hot och våld socialsekreterarna i fem mellansvenska kommuner tillsammans 

upplever i sin yrkesutövning. Med hjälp av tvärsnittsdesign och ett bekvämlighetsurval har vi 

fått tillgång till data från 56 personer. Vi utgår ifrån att det faktiskt förekommer våld och hot 

om våld mot socialsekreterare i sin yrkesutövning. Vi är däremot inte säkra på hur vanligt 

förekommande dessa situationer är och inte heller hur det preventiva arbetet, i form av 

förebyggande åtgärder för att minska risken för hot och våldssituationer på arbetsplatsen, 

upplevs av de av oss utvalda socialsekreterarna. Våra förhoppningar är att vi genom vår 

undersökning skall få fram en bild av detta. 
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1.1.2 Vår personliga förförståelse 
  
Våra studier på socialarbetarprogrammet vid Högskolan Dalarna innefattar sammantaget 20 

veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Vi har under dessa perioder haft 

möjlighet att praktiskt delta i, samt följa olika former av, sociala arbete i samhället.  Delar av 

denna praktik har varit förlagd inom den kommunala socialtjänsten och vi har därmed fått en 

bild av socialsekreterarnas utsatta arbetssituation. Under en av dessa perioder drabbades en av 

socialsekreterarna av allvarliga hot, vilket resulterade i polisbevakning av arbetsplatsen samt 

rättsliga åtgärder för den hotfulle klienten. Denna händelse öppnade våra ögon för ett område 

vi inte närmare berört under vår utbildning. Vi blev därmed påminda om att hot och 

våldssituationer förekommer i det sociala arbetet. Vår utgångspunkt finns i de sociologiska 

och socialpsykologiska perspektiven. Vi ser på samspelet mellan individer och grupper i 

samhället och hur de strukturer samhället består av påverkar dessa.  

 
 
1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I det professionella mötet mellan klienten och socialarbetaren finns en fördelning av roller 

likväl som av makt. Institutionen har tydliga ramar att hålla sig till och klienten är ofta i en 

underlägsen ställning Den makt socialsekreteraren har är att den organisation de förestår har 

hand om de resurser klienten vill få del av. Detta innebär exempelvis att rätten till 

försörjningsstöd är organisatoriskt knuten maktutövning, där ramarna sätt utifrån politiska 

beslut. Genom att kräva motprestationer kan klientens liv styras av den beslutande 

socialsekreteraren (Lundström & Sunesson, 2006:186). 

Några teorier som vi anser förklarar den ojämlika maktsituationen mellan hjälpsökande och 

myndighetsutövare är Norbert Elias figurationsmodell, rörande etablerade och outsiders 

(1999), samt Michel Foucaults maktanalys, med fokus på pastoralmakt och mikro-makt. 

Dessa teorier bidrar till en förståelse för det fält där grupper med olika stor makt möts. Det 

moderna samhällets utveckling har lett till att vi är mer beroende av varandra och det 

offentliga sociala skyddsnätet. Det är svårt att leva utanför det väl utformade samhället och 

dess politiska ideologier, då alla förväntas bidraga till det gemensamma välståndet. För att 

göra samlevnaden så friktionsfri som möjligt regleras våra känsloyttringar och vårt beteende 

av både skrivna regler och outtalade normer. Vi övervakar varandra och på så sätt fungerar 

varje individ som en kugge i ett välsmort maskineri. Men vad händer för dem som inte håller 



 4 
 

sig till spelreglerna? De får be om hjälp och på vad som kallas frivillig basis, infinna sig hos 

socialtjänsten, vända ut och in på sitt privatliv och be om allmosor, exempelvis i form av 

försörjningsstöd. Maktbalansen rubbas därmed vilket kan generera frustrationer då individen 

förvandlas till klient och förlorar en del av makten över det egna livet. Vissa av dessa 

individer saknar även förmågan till affekt- och beteendekontroll. Orsaker till detta kan vara 

psykisk ohälsa, drogmissbruk eller att de är uppväxta med för det övriga samhället avvikande 

normer. Vi bedömer att de teorier, vi kort beskriver nedan, ger möjlighet att studera vårt 

samhälles uppbyggnad och vilka följder detta får för grupper i samhället. Vår tolkning av 

teorierna tillsammans med vår empiri skulle möjligen kunna förklara den eventuella 

uppkomsten av hot – och våldssituationer i mötet mellan socialsekreterare och klient. 

 

1.2.1 Norbert Elias samhällsteori – maktskillnader, figuration och interdependens 
 
Några av den tyske filosofen Norbert Elias (1897-1990) centrala teoretiska begrepp är 

Interdependens, figuration, och maktskillnader. I boken Etablerade och outsiders (1999) 

framträder de sociala strukturer Elias menar att människor skapar mellan sig.  

 

Med figurationer avses:  

 
”nätverk av interdependenta, dvs. ömsesidigt avhängiga människor och grupper, med skiftande och 

asymmetriska maktbalanser sig emellan”. (Olofsson, 2007:322) 

 

”I figurationsmodellen ingår människorna i långa och komplexa kedjor av beroende och 

samverkan, interdependenskedjor människor emellan. Här är människorna förbundna med och 

relaterade till varandra, och mellan dem finns maktrelationer. De bildar ”figurationer” av många 

olika slag som familjer, skolor, städer etc. Figurationsmodellen gäller också för relationer mellan 

sociala grupperingar som sociala klasser och mellan stater”. (Olofsson, 2007:320) 

 

Vi har valt att använda oss av figurationsbegreppet då vi talar om klienterna och de 

myndighetsutövande socialsekreterarna som två grupper med olika stor makt. Klientens liv 

granskas i detalj av socialsekreteraren, som sedan tar ett beslut om exempelvis klientens rätt 

till sina barn, ekonomiskt bistånd eller alternativ till behandling för missbruk. För att klienten 

skall få önskade behov tillgodosedda av myndighetens representant, socialsekreteraren, 

tvingas den maktsvagare klienten att anpassa sig till de interdependenskedjor samhället är 

uppbyggt av. Det sociala försäkringssystemets uppbyggnad tvingar individen till lydnad och 
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alla medborgare förväntas foga sig i detta. Socialsekreterarnas arbete styrs och regleras av 

lagstiftning, där utrymme för egna tolkningar och bedömningar finns. Rätten till hjälp och 

stöd finns inskrivet i lag men klienten måste uppfylla en rad skyldigheter för att få ta del av 

dessa rättigheter. Socialsekreterarna kan genom den osymmetriska maktsituationen påverka 

klienten liv på ett för denne inte alltid önskvärt sätt. För att återfå möjligheten att ta egna 

beslut och eget ansvar måste klienten göra allt den blir ombedd att göra, såsom att söka 

arbete, uppvisa drogfrihet och sköta om barnet på ett för socialsekreteraren godtagbart sätt. 

Socialsekreterarna bedömer huruvida målen är uppnådda och det är inte mycket klienten har 

att tillägga i denna fråga.  
 

Interdependens betecknar: 

 
”ömsesidig avhängighet mellan människor och/eller grupper, samhällen etc. De processer som ökar 

interdependensen i ett samhälle är exempelvis en utvecklad arbetsdelning, ökad differentiering av 

statens institutioner osv. Människor, grupper och samhällen binds samman genom 

interdependenskedjor, kedjor som blir tätare och längre över tid. 

( Olofsson, 2007:322) 

 

Genom att Norbert Elias undersökte den maktkamp, som uppstod mellan nyinflyttade arbetare 

och de äldre familjerna i den Engelska industriorten Winston Parva, framträdde en bild av hur 

de etablerade grupperna i samhället hade makt att stigmatisera de svagare outsidergrupperna, 

exempelvis med hjälp av osant skvaller. Detta resulterade i att de nyinflyttade hamnade i ett 

exkluderande utanförskap. De redan etablerade gruppernas sociala liv bestod av sedvänjor, 

ståndpunkter och uppfattningar som den egna gruppen värderade högt och fungerade som ett 

sammanhållande kitt. De inflyttade arbetarna kom med andra seder och normer, vilket fick 

dem att uppfattas som ett hot mot de etablerades egna upplevda höga status (Elias 1999:144-

145). Den, av de etablerade i samhället, illa omtalade Outsiders-gruppen förstår inte själva 

vad som skiljer mellan dem och den etablerade gruppen och vad som gör dem till ”sämre 

människor” (ibid. s.152). Den etablerade gruppens föreställning om ett olika högt moraliskt 

värde och olika makt, där outsidergruppen hamnar i underläge och den etablerade gruppen ser 

sig själva som bättre, påtvingas de nyinflyttade. Denna bild blir den allmänt rådande 

uppfattningen och ses som allmängiltig av både de etablerade och outsiders-gruppen.  Denna 

moraliska differentiering, som används av samhällets etablerade grupper, är ett starkt 

hjälpmedel för att behålla den egna gruppens övertag. Självbild och identitet formas i och med 

detta, utanförgruppen skambelägger sig själva och det beteende de redan tillskrivits tenderar 
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att öka (ibid. s.154). Elias anser att detta empiriska mönster går att använda för att beskriva 

maktobalans och de spänningar som genereras mellan samhälleliga grupper likväl som stater 

(ibid. s.5).  

 

 

1.2.2 Michel Foucaults teorier kring makt 
 
Andra teorier som belyser maktobalans, vilket kan knytas till ovanstående teori och därmed 

även uppkomsten av våld och hot, är Michel Foucaults (1926-1984) teori om pastoralmakt 

och mikromakt. Denne franske filosof har haft stort intresse för maktens disciplinerande 

effekter för såväl individ som samhälle. (Lindgren, 2007:250) Foucault menar att makt inte är 

detsamma som en speciell institution. Det är makten som föregår institutionen, som i sin tur 

reproducerar den, inte producerar den. Staten, familjen, marknaden etc. upptar, integrerar och 

sprider makt. (ibid. s.255-256) Foucaults intresse för makt läggs på hur den utövas och vilka 

effekter detta får på dem med mindre makt. Genom att disciplinera individen och kontrollera 

befolkningen kan människornas hela liv regleras. Mikromakt riktas mot människor i deras 

sociala vardag i verkliga situationer med hjälp av administrativa tekniker, i form av kontroll 

och normalisering. Statens existens och funktion görs möjlig av de relationer som finns 

mellan exempelvis generationer, kön och inom befintliga institutioner. (ibid. s.255) 

 

Att utöva pastoralmakt är enligt Foucaults beskrivning: 

 
 ”ofta detsamma som att kategorisera och differentiera (genom lagstiftning, traditioner eller status 

och privilegier) och att knyta differentieringen till passande förklaringsmodeller, målsättningar och 

åtgärdskomplex”.   (Järvinen, 2002:269) 

 

Pastoralmakten (Järvinen, 2002) bottnar i den gammelkristna traditionen där kyrkans män 

besatt en mycket stor makt över folket. Då var målet att folket skulle leva rättstroget för att nå 

frälsning i livet efter detta, och för att det skulle uppnås krävdes en i det närmsta total kontroll 

av folket. Kyrkan behövde för detta ändamål få information om människornas allra innersta 

och deras själars hemligheter. Pastoralmakten fungerade dock inte enbart i kontrollerande 

syfte då det primära målet var att hjälpa individen. I det moderna samhället lever 

pastoralmakten vidare genom välfärdsystemets hjälpande, vårdande och kontrollerande 

funktioner. Det handlar då om hälsa, välmående, livskvalitet, trygghet och säkerhet. 

Anledningen till att pastoralmakten har kunnat leva kvar är att de hjälpsökande klienterna 
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finner sig i kontrollen då befolkningen och individen har accepterat detta system som bygger 

på hjälp genom kontroll. Pastoralmakten har förgrenat sig och besitts i dag av ett mycket stort 

antal professioner som till exempel läkare, sjuksköterskor, poliser, psykologer, domare och 

socialarbetare. Grunden är dock den samma, det vill säga en djup och närgående analys av 

den enskilde individen och dennes problem, svagheter, svårigheter och tillkortakommanden. I 

och med att pastoralmakten framstår som en positiv och produktiv makt gör den det svårare 

för den enskilde att värja sig ifrån. Att denna form av makt använder sig av olika 

registrerings- och katalogiseringsmetoder, som journaler, rapporter, register och så vidare, 

bekräftar att individen ur något perspektiv är socialt avvikande och i behov av hjälp och stöd. 

I det sociala arbetet innebär detta att klienten definieras som hjälpbehövande och 

socialarbetaren som den som skall hjälpa denne.  (Järvinen, 2002:257-258) 

 

Den finländske forskaren Margaretha Järvinens tolkning av Foucaults pastoralmakt innebär 

att socialarbetare som yrkesgrupp generellt inte anser sig vara maktutövare i samhället. Hon 

pekar på faktorer som strikt styrda arbetsuppgifter, kvinnodominans samt relativt låga löner 

som orsaker till detta synsätt. Vidare menar hon även att man som socialarbetare i yrkeskårens 

anda väljer att lägga fokus på att man arbetar med att hjälpa människor. Järvinen menar dock 

att man exempelvis som handläggare av ekonomiskt bistånd kontrollerar stora samhälleliga 

resurser samt har inflytande över betydligt mer i klientens liv än bara det ekonomiska, 

därigenom är maktfaktorn tydlig. Dessutom utgör klientgruppen en både ekonomiskt och 

socialt utsatt samhällsgrupp vilket ytterligare förstärker den ojämlika balansen mellan den 

som är hjälpsökande och den som beslutar samt fördelar hjälpen. Järvinen säger vidare att det 

är en mycket tydlig form av pastoralmakt att skapa en nära och förtrolig relation till sina 

klienter för att på så sätt kunna påverka dem. Klienter som inte har något annat socialt nätverk 

än socialarbetaren upplever det faktum att socialarbetaren har så stora kunskaper om honom 

eller henne som en stor trygghet (Järvinen, 2002:254). Rollen som klient innebär en 

underordnade maktposition med ett beroende till en organisation där det egna inflytandet är 

begränsat. De sociala rättigheterna i samhällets välfärdssystem kan även ses som en gåva och 

det kan då bli svårt att veta gränsen mellan rättigheterna och skyldigheterna, i form av de 

motprestationer som krävs av exempelvis socialtjänsten för att få försörjningsstöd. Resultatet 

kan även bli att personalen själva ser insatserna de beviljar som ”en gåva att vara tacksam för” 

och därför känner en påtaglig trötthet gällande de ”krav” som klienten ställer (ibid.s.270-271). 
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De socialsekreterare, tjänstemän, som arbetar i direkt kontakt med klienten har av den 

Amerikanske forskaren Micael Lipsky kallats för street-level bureaucrats, vilket kan 

översättas till ”gräsrotsbyråkrater”(Swärd & Starrin, 2006:251). Med detta menar han att det 

sociala arbetet till viss del styrs av lagar och normer, men det innefattar även en stor del etiska 

dilemman och annat som skall lösas yrkesmässigt moraliskt rätt. Detta medför att den 

enskilde socialsekreteraren har ett relativt stort handlingsutrymme, anser Lipsky. Då arbetet 

sker under stor sekretess och ofta med dörren till kontoret stängd finns tillfälle för 

socialsekreteraren att utöva makt som är osynlig för andra. Trots att klienten har lagstadgade 

rättigheter gör situationen som hjälpsökande att denne befinner sig i ett underläge. Det råder 

således en maktobalans mellan tjänsteman och klient.  I den utsatta situation klienten befinner 

sig i finns risken att socialsekreteraren tolkar tecken, som exempelvis att klienten drar sig 

undan, tiger eller talar om annat, som samarbetsproblem, lögnaktighet eller brist på insikt 

(ibid. s.251).  

 

Med bakgrund av detta tror vi att orsaken till att hot och våld uppstår bottnar i själva 

hjälpsökarsituationen; Klienten är i detta möte beroende av den hjälp och det stöd 

myndighetspersonen erbjuder med krav på klientens totala öppenhet av sitt privata liv. Finns 

det ingen tilltro till ”den professionella hjälparen”, eller ens hjälpen i sig, finns risk för 

frustration och aggression, vilket kan förklara den andel våld som uppenbarligen finns inom 

det sociala arbetet. (Johansson, 2006:162-163) Denna frustration kan leda till att en maktkamp 

utkämpas mellan klienten och socialarbetaren. Det är då inte omöjligt att klienten får 

övertaget och förändrar beslutet så att det bättre stämmer överens med de egna önskningarna 

än med myndighetens riktlinjer i frågan. Trots att det från socialarbetarens sida finns vilja att 

hjälpa tenderar arbetet att överskuggas av kontroll och maktaspekten, med risk att kontrollen 

av klienten är omotiverad, självkänslan får sig en törn och att den enda förändring som 

kvarstår är att klienten lärt sig underkastelse. (ibid. s.164-165)     

 

När vi tolkar det sociala arbetet inom socialtjänsten utifrån Norbert Elias teorier om 

etablerade och outsiders samt om figurationer och interdependenskedjor ser vi 

hjälpsökarsituationen som ett möte mellan de båda grupperna klienter och socialsekreterare i 

en figurativ relation. Socialsekreterarna ser vi som den etablerade gruppen och klienterna som 

outsidergruppen. Ett stort mått av maktobalans finns inbyggt i det samhälleliga systemet för 

socialt arbete inom socialtjänsten. Den etablerade gruppen, socialsekreterarna, besitter en stor 

makt medan outsidergruppen, klienterna har betydligt mindre makt. Det sociala arbetet styrs 
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av lagar och regler som tillsammans med socialsekreterarnas individuella bedömningar 

tvingar klienten in i samhällets interdependenskedjor. Foucaults pastoralmakt beskriver det 

sociala arbetet där socialsekreterarna vill hjälpa men sättet det sker på är fyllt av 

maktaspekter. Klienten tvingas blotta sitt inre och lämna ut sig och sitt liv till 

socialsekreteraren. Detta för att socialsekreteraren skall kunna hjälpa klienten till förändring. 

I den maktsvaga position klienten hamnar i då den söker hjälp hos socialtjänsten uppstår 

troligtvis stor frustration över att behoven inte tillgodoses som klienten önskat.   Frustrations- 

och aggressionsteorin skrevs av Dollard, Doob, Miller, Mowrer och Sears 1939.   Dessa 

teoretiker menar att aggression alltid föregås av frustration. Aggression definieras i breda 

ordalag som att angripa andra personer verbalt eller fysiskt, men även att fantisera om våld 

och vilja se andra människor uppträda aggressivt. Då det gäller frustration avses känslan som 

kommer då man hindras att nå det önskade målet. Ilskan riktas oftast mot det eller den som 

orsakar frustrationen, men ibland är det inte möjligt att direkt konfrontera denne och då får 

någon agera syndabock och ta emot den aggressionsyttring, som kommer av upplevd 

frustration. (Helkama m.fl. 2000:200) Byråkrati, speciella tjänstemän, ekonomi, arbetsgivare 

och föräldrar är ofta de som utses som syndabockar. Detta då de kan ses som anledningen till 

att individen inte kan nå önskat mål och på så sätt tillfredställa sitt upplevda behov. 

Frustrationen lagras som psykisk energi och det aggressiva beteendet återställer den obalans 

detta skapat i det psykiska systemet. (ibid. s.257) Det har visat sig att relativ deprivation, 

upplevelsen av att ha mindre än vad man själv anser sig förtjäna i jämförelse med hur man 

haft det tidigare eller då man jämför sig med andra, genererar mer aggressivitet än faktisk 

brist och större svårigheter (ibid.s.258). 

 

Leonard Berkowitz vidareutvecklade frustrations- och aggressionsteorin från Dollards 

utgångspunkt och menade att frustration kan vara en bidragande orsak till aggressivt beteende 

men att det även kan bero på omgivande faktorer, som oljud och hög temperatur, men även att 

andra människor har ett beteende som upplevs kränkande och stötande. I de flesta fall gör den 

utsatta personen en vidare tolkning av situationen och förstår sambandet mellan situationen 

och beteendet, men om det exempelvis finns alkohol med i bilden kan detta försvåra 

individens möjlighet att tolka skeendet och behärska sina känslor. Berkowitz menar att det 

räcker med att minns tidigare kränkningar, reagera på andras ilskna minspel samt se ting som 

förknippas med aggressivt beteende, exempelvis vapen, för att starta de ilskna reaktionerna.  

( Helkama m.fl. 2000:201-202) 
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Människans kognitiva moraliska bedömning av eget eller andra människors handlande är 

kopplat till moraliska emotioner såsom osäkerhet, skam, skuld och stolthet. Sociala normer 

och det egna beteendet ställs i relation till varandra.  Känslor, rolltagningsemotioner, skapas 

då individen bedömer det egna agerandet utifrån sociala normer ( Helkama m.fl. 2000:148). 

Då andra människors beteende bedöms kan moralisk ilska, i form av vrede och indignation, 

uppstå. Den moraliska vreden är en del av den sociala kontroll människor utövar mot varandra 

och är därmed viktig för att upprätthålla den sociala ordningen i samhället. Då man bedömt 

sig vara utsatt för en oförrätt kan moralisk indignation uppstå och man anser sig då vara i sin 

fulla rätt att agera aggressivt. Den moraliska indignationen ger styrka att strida för de 

rättigheter man anser sig vara förtjänt av och resulterar i konstruktiva handlingar. (ibid.s.149) 

 

Den som känner skam förlorar sin känsla av att ha kontroll och även sin förmåga att handla. 

Det aggressiva beteendet, mot sig själv och andra, ökar. För att återfå den förlorade känslan 

av att ha kontroll tenderar individen att skylla på andra och försöka straffa dem. Känslan av 

skam kan generera, både direkta och indirekta, fientliga och aggressiva reaktioner. De kan 

vara kroppsliga, muntliga och bildliga. Den som känner skam har svårt att vara positivt 

inställda till andra människor, då deras empati riktas inåt med fokus på egna känslor och 

upplevelser (Helkama m.fl. 2000:150-151). 

 

Aggressivitet är förknippat med mellanmänskliga relationer och kan även benämnas som 

anfallsbenägenhet. En definition av aggressivitet kan vara att uppsåtligen åsamka skada eller 

hota att göra detta. Med skada kan avses allt från att känna smärta, få blånader, permanenta 

funktionsnedsättningar och i värsta fall döden. Skada kan även uppkomma genom psykisk 

kränkning, utfrysning samt förolämpning. Att förstöra ting, som är viktiga för andra är även 

det ett sätt att skada. Det är även möjligt att vålla skada genom att faktiskt inte handla alls, 

exempelvis då någon behöver hjälp. (Helkama m.fl. 2000:196) Det är inte lätt att veta vilka 

avsikter någon annan har med sitt beteende. Det ses allmänt som omoraliskt att agera 

aggressivt och detta innebär att den som säger att någon annan agerar opassande har stämplat 

denna person som en sämre människa. Det går att skilja på emotionell och instrumentell 

aggressivitet. Den emotionella aggressiviteten avser känslan av vrede och våldsamhet, vilket 

kan speglas i ansiktsuttrycket hos den argsinte personen. Känslan är otrevlig och manar till 

handlingar, som förhoppningsvis kan få denna oönskade känsla att upphöra. Anledningen till 

det aggressiva beteendet kan ibland vara att känna tillfredställelse av exempelvis upplevd 

makt. Den instrumentella aggressiviteten används för att nå ett önskat mål och lösa den 
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situation man befinner sig i för stunden. Aggressionerna kan vara ett sätt att nå personliga och 

samhälleliga mål, men genererar även stora sociala problem (ibid. s.197).  

 

Enligt Ashley Montagu är aggressioner något som är inlärt och reglerat av samhället. Något 

som skulle kunna stödja detta är det faktum att världsomfattande statistik över aggressivt 

beteende visar på att det finns mycket stora skillnader mellan världens olika delar. 

(Helkama m.fl. 2000:199) En av de mest framträdande personerna inom inlärningsteoretisk 

aggressionsforskning är Albert Bandura, som tillsammans med sina forskarkollegor kommit 

fram till att inlärning till största delen sker genom imitation, så kallad modellinlärning. (ibid. 

s.202) Genom att utföra experiment har dessa forskare funnit att det framförallt är det 

aggressiva beteendet, som ger den stridslystne fördelar, som imiteras av dem som ser på. I de 

fall där den som åser det aggressiva beteendet hyser stor beundran samt tycker mycket om den 

aggressive personen är det ännu vanligare att beteendet imiteras.(ibid. s.203)  

 

Genom lagstadgade straffåtgärder försöker samhället minimera våldet i samhället. 

Psykologisk forskning har visat att bestraffningar måste vara sammankopplade med brottet, 

konsekvent omsatta i praktiken, nog allvarliga samt verkställda snabbt efter utförandet för att 

vara effektiva. Det är även av stor vikt att den som får straffet förstår varför det sker samt ges 

möjlighet att lära nya, av samhället godtagbara, sätt att handla. Dessa rekommendationer har 

inte helt anammats av vare sig rättsväsendet eller samhället, då det ofta tar lång tid innan 

rättegångar genomförs och där straffpåföljderna tillämpning är inkonsekvent. Samhället är 

konstruerat på ett sådant sätt att det för vissa grupper inte går att nå önskade mål på ett 

lagenligt vis.( Helkama m.fl. 2000:208-209) Om det i mötet med andra individer uppstår 

aggressivitet kan detta handlingsmönster bemötas med ett lugnande tonfall samt dämpande 

kroppsspråk, som till viss del kan mildra det hotande beteendet. Det underlättar även att 

förklara sitt handlande, erkänna att man haft fel samt be om ursäkt om det är behövligt.(ibid. 

s.210) 
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1.3 Tidigare forskning 
 

Vid sökning på begreppen violence och social wellfare på google scholar fann vi två 

intressanta artiklar i ämnet. Christina E. Newhill (1995) har skrivit Client Violence toward 

Social Workers: A Practice and Policy Concern for the 1990s och Robin Ringstad (2005) 

Conflict in the Workplace: Social Workers as Victims and Perpetrators. 

 

Newhill (1995) menar att det finns mycket få studier gjorda på ämnet våld mot socialarbetare. 

Detta trots att socialarbetare är den yrkesgrupp, näst efter poliser, som löper störst risker att 

utsättas för yrkesrelaterat våld. Få individer som söker sig det sociala arbetet är medvetna om 

att de löper stor risk att utsättas för våldsyttringar av dem som de har för avsikt att hjälpa, det 

vill säga klienterna. Socialarbetare är inte medvetna om de risker som de utsätts för i det 

dagliga arbetet. Det är heller inte vanligt att de utbildas i hur de skall undvika våldssituationer 

eller hur de skall hantera dessa i det fall att de uppstår. Forskning visar att hot och våld från 

klienter är vanligt förekommande men att socialarbetare tenderar att inte rapportera de 

incidenter som skett. I West Virginia genomfördes en studie bland socialtjänstens personal 

(1987, 1989). Det visade sig att fysiskt våld från klienter var vanligt. Majoriteten av de 150 

tillfrågade socialarbetarna uppgav vidare att de aldrig hade fått någon  

 

utbildning i hur de skall agera för att undvika hur våldssituationer uppstår eller hur de skall 

agera i det fall att det ändå uppstår. 

 

Newhill (1995) hänvisar till en studie som gjorts i England vilken påvisar att våld mot 

socialarbetare är ett stort problem. Som svar på det som studien visade, skapade British 

Association of Social Workers tillsammans med den engelska regeringen ett 

utbildningsprogram för att ge socialarbetare kunskap om hur de skall kunna skydda sig själva 

under arbetet samtidigt som de utför ett rättssäkert klientarbete.  

 

Robin Ringstad (2005) ville med sin studie Conflict in the Workplace: Social Workers as 

Victims and Perpetrators undersöka aggressivitet och angrepp mellan socialarbetare och 

klienter samt att dokumentera hur det yttrar sig och i vilken omfattning detta sker. Han 

hänvisar till det faktum att det inte finns någon enighet gällande innebörden av begreppen hot 

och våld utan att detta ofta är upp till den enskilde att avgöra. För att komma åt detta problem 

använde sig Ringstad av specifika beteendemässiga definitioner för att beskriva vad som 
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utgör en våldshandling samt göra sig en uppfattning om våld som omfattar både fysiska och 

psykiska beteenden. Dessa definitioner har han hämtat ur reviderade Conflict Tactics Scale 

(CTS2), vilket är ett instrument som används för att mäta i vilken utsträckning människor i 

relationer deltar i vissa typer av beteenden agerar med varandra för att hantera konflikter. 

Detta bygger på konfliktteori som utgår från att konflikter är en del av all mänsklig förening. 

 

Ringstads (2005) undersökning bygger på 1029 enkäter som handlar om socialarbetares 

erfarenheter av fysiska och psykiska övergrepp mellan socialarbetare och deras klienter. Av 

de 1029 personer som svarat på enkäten var 734 stycken (71,3 %) kvinnor och 286 stycken 

(27,8%) män. En övervägande majoritet av de tillfrågade, 885 stycken av 1029 (86 %) uppgav 

att de någon gång under sin karriär som socialarbetare hade utsatts för någon typ av våld från 

en klient. Psykologisk aggressivitet, det vill säga verbala hot, skällsord och förolämpningar 

var vanligare än fysiska överfall. 641 personer (62,3 %) hade någon gång under de senaste 12 

månaderna utsatts för psykologisk aggressivitet. Ringstad finner att medvetenhet, 

självkännedom och utbildning i hur man skall hantera potentiellt farliga klienter bör vara en 

grundläggande del i utbildningen av socialarbetare. Vidare finns ett stort behov av utveckling 

och utbildning i hur man rapporterar och handlägger våldsincidenter. 

 

 

1.4 Lagtext och föreskrifter 
 

Samhällets regler gällande hot och våld mot den myndighetsutövande tjänstemannen beskrivs 

i Brottsbalken (1975:667). Våld mot tjänsteman ses som en lagöverträdelse men det framgår 

dock ej i lagtexten vad ”lidande, skada eller annan olägenhet” betyder. Det är tjänstemannens, 

i vårt fall socialsekreterarens, subjektiva upplevelse som ligger till grund för huruvida 

situationen uppfattas som hotfull eller våldsam. Därmed finns inga generella regler för när 

anmälan bör ske.  

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m. Brottsbalken Lag (1975:667): 

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för 

att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för 

våld eller hot mot tjänsteman.  

2 § Den som, annorledes än i 1§ sägs, för att tvinga eller hindra någon i hans myndighetsutövning 

eller för att hämnas för åtgärd däri, otillbörligen företager gärning, som för honom medför lidande, 

skada eller annan olägenhet, eller hotar därmed, dömes för förgripelse mot tjänsteman. 
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Genom utbildning och återkommande uppföljning kan hot- och våldsfyllda situationer 

undvikas samtidigt som det skapar trygghet hos medarbetarna, vilket minskar stressen och 

oron. Detta beskrivs i Stefan Sandströms bok Hot & våld i vård, omsorg och socialt arbete 

(2007). En arbetsmiljö där man upplever våld eller hot om våld skapar en negativ stress hos 

medarbetarna vilket riskerar att skapa stressrelaterade sjukdomar. Är våld något som är 

vanligt förekommande inom verksamheten är det av yttersta vikt att man kan förhålla sig till 

detta på ett professionellt sätt, menar Sandström. Detta är något som är väldigt tydligt i vår 

arbetarskyddslagstiftning2

 

. Man skall således besitta kunskap på arbetsplatsen som gör att 

effektivt och systematiskt kan förebygga våld samt att personalen skall ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna förhålla sig professionellt sätt gentemot våldsbenägna individer. 

(Sandström 2007:7) 

Vi ser det som intressanta att i analysen av vår undersökning spegla resultatet av 

enkätundersökningen, som handlar om hot, våld, kunskap och prevention, mot rådande 

lagstiftning. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1993:2 Våld och hot i  

Arbetsmiljön, gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld.3

 

 Arbetsgivaren 

skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder 

som kan föranledas av utredningen.  Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld 

så långt som det är möjligt förebyggs. Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och 

information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med 

tillfredsställande trygghet. Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om 

våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. Arbetsplatsen skall placeras, 

utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt det är möjligt förebyggs. 

Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.  

 

 

                                                 
2 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1993:2 
3 En förklarande anmärkning angående 1§ är att ”Arbetstagaren har eller uppfattas ha en makt- eller 
myndighetsfunktion gentemot angriparen, t.ex. kund, klient, patient, elev, intagen och har rätt att neka eller ändra 
på något som denne vill eller att kräva något som denne inte accepterar. Hotet riktas direkt mot arbetstagaren 
med avsikt att skada, skrämma eller hämnas. Det kan ske direkt eller mindre välplanerat. Denna risk kan 
föreligga i många klientinriktade arbeten som i socialtjänst, vården, rättsväsendet, kriminalvården och skola”. 
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf 
 
 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf�
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Arbetsgivaren skall se till att:  

 

• Det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten. 

• Det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall 

vidtas när larm utlösts. 

• Övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet.  

• Larmutrustning skall underhållas och kontrolleras.  

• Det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs.  

• Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras 

som ensamarbete.  

• Värdetransporter skall organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande 

säkerhet.  

• Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.  

• Arbetstagaren som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för 

att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha 

särskilda rutiner för detta. 

 

 

1.5 Syfte  
 

Vi har för avsikt att, genom en totalundersökning av ett antal kommuner i ett län, 

frågemässigt replikera och sedan jämföra våra data med den tidigare publicerade 

undersökningen ”Socialsekreterare om hot och våld i arbetet” (T-110192). 

 

Den undersökningen har: 

 

• undersökt om socialsekreterarna vet hur de skall agera om det uppstår 

problemsituationer med hot och våld 

• undersökt om det finns dokumenterade rutiner rörande hot och våld på det 

socialkontor där man arbetar 

• undersökt om socialsekreterarna har fått utbildning i hur de skall arbeta säkert och 

tryggt 
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• undersökt om säkerheten är ett prioriterat område på arbetsplatsen och om man kan 

tala öppet om frågor som rör detta 

• undersökt om arbetsplatsen är utformad och utrustad för att minska risken för hot och 

våld 

• undersökt om man som socialsekreterare är orolig för sin egen eller anhörigas säkerhet 

på grund av arbetet och övervägt att sluta på grund av detta 

• undersöka om det vid frågetillfället anses finns risk för att socialsekreteraren själv 

eller någon kollega skall utsättas för hot och våld  

• undersöka om socialsekreterarna känner att hjälpen är nära om det skulle uppstå 

problemsituationer 

• undersökt om det har förekommit hot och våldssituationen under de senaste 18 

månaderna samt hur många situationer som polisanmäls 

 

Vi vill försöka tolka resultaten med hjälp av sociologiska och socialpsykologiska teorier samt 

i mån av vår replikerade studies generaliserbarhet och begränsningar uttala oss om eventuella 

tendenser gällande våldet inom socialtjänsten. Vårt syfte är därför att övervägande deskriptivt 

jämföra resultaten, men vi vill även försöka att teoretiskt förklara uppkomsten av våld i mötet 

mellan socialsekreterare och klient. 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till ett mellansvenskt län, bestående av femton kommuner. Av dessa 

femton kommuner har fem valts ut av oss. I var och en av dessa fem kommuner finns ett 

socialkontor där personalen erbjudits att delta i vår undersökning. 

 
 
 
1.7 Variabler 
 
För att möjliggöra en jämförelse mellan den tidigare undersökningens resultat och vårt eget 

har vi varit tvungna att använda oss av samma variabler och frågeformuleringar som i 

originalundersökningen. Det är möjligt att originalet haft öppna frågor vad det gäller ålder 

samt yrkesverksamma år medan vi har valt att använda oss av fasta svarsalternativ där det inte 

går att räkna ut en medelålder. Arbetsortens storlek har tydligen inte påverkat svaren alltför 
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märkbart då det i det publicerade materialet inte påvisas så stora skillnader. I annat fall har 

forskarna valt att inte fokusera på detta av något skäl.  

 

 

1.7.1 Kritik av den tidigare undersökningsmetoden 
 

Svarsalternativen är svåra att få grepp om då de är formulerade på ett sådant sätt att 

respondenten måste göra en egen tolkning av vad exempelvis ”nästan alla”, ”de flesta” och 

”en del” står för. Det går därmed inte att säga något bestämt om antal våldssituationer och 

anmälda incidenter. I den tidigare genomförda undersökningen från 2004-05-07, 

Socialsekreterare om hot och våld i arbetet (T-110192, s.9), definieras begreppen hot och våld 

som: ”situationer med verbala hot, situationer som på annat sätt upplevs som hotfulla samt 

situationer där det förekommer våld” Detta lämnar ett stort utrymme för individuella 

tolkningar av dessa begrepp och ger ingen direkt bild av hoten och våldets karaktär. Det hade 

varit önskvärt att svarsalternativen varit mer precisa för att på så sätt möjliggöra en mer exakt 

sammanställning av resultatet. Reliabilitet samt validitet blir sämre av dessa vaga 

formuleringar och definitioner, anser vi. Det man möjligen kan uttyda är socialsekreterarnas 

subjektiva uppfattning. 
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2. METOD/ DESIGN 
 
2.1 Design 
 
Vår enkät innehåller de frågor som redovisades i den från 2004-05-07 publicerade 

undersökningen Socialsekreterare om hot och våld i arbetet (T-110192), utförd av Temo ab. 

Vi har valt att använda studien i mindre skala och då tagit kontakt med fem mellansvenska 

kommuner för att undersöka socialsekreterarnas upplevelser av hot och våld. Genom att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval och tvärsnittsdesign4

 

 har vi fått tillgång till data från 

56 personer. Vårt förfaringssätt vad det gäller urvalsprocessen skiljer sig således från den av 

Akademikerförbundet SSR och Temo ab tidigare utförda undersökningen, som skedde med 

hjälp av ett stratifierat urval där socialsekreterare inom kommunala förvaltningar, medlemmar 

i Akademikerförbundet SSR, delats in i storstadsregion (över 300 000 invånare), medelstor 

stad (50 000- 300 000 invånare) samt mindre stad/landsbygd (under 50 000 invånare).  Deras 

datainsamling skedde med hjälp av 401 telefonintervjuer, med 99 män och 302 kvinnor, under 

tidsperioden 2004-04-06 till och med 2004-04-20. Den redovisade svarsfrekvensen är på 86 

%. Den tidigare undersökningen är utförd med syftet att ge en bild av det hot och det våld som 

socialsekreterare inom kommunala socialtjänsten utsätts för i sin yrkesutövning. Resultatet 

redovisas under rubrikerna förebyggande åtgärder, trygghet och rädsla, uppföljning samt 

skillnader mellan olika grupper.(Se bilaga 3) 

Då vi inte har vare sig ekonomiska och tidsmässiga möjligheter att göra en lika stor 

datainsamling, som den tidigare publicerade undersökningen, har vi valt att distribuera 

enkäten till fem mellansvenska kommuners socialsekreterare. Kommunerna är storleksmässigt 

likvärdiga och passar in i den tidigare undersökningens kategori mindre stad/landsbygd 

(under 50 000 invånare). Vi inser att denna urvalsprocess inte är vetenskapligt korrekt vilket 

innebär att vi inte kan säga något generellt om socialsekreterarna i Sveriges små städer och 

landsbygder och inte heller om de två andra kategorierna, storstadsregion (över 300 000 

invånare) och medelstor stad (50 000- 300 000 invånare). Vi är väl medvetna om att ett 

bekvämlighetsurval gör resultatet omöjligt att generalisera, men att det är möjligt att jämföra 

                                                 
4 ”En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall (oftast många fler än ett) vid en 

viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två 

eller fler (ofta många fler än två) variabler som sedan granskas för att man ska kunna upptäcka mönster när det 

gäller olika slags samband.” (Bryman, 2002:56-57) 
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våra svar med den tidigare undersökningens resultat utan att dra några generaliserbara 

slutsatser från detta (Bryman 2002:114-115).  

 

I det tidigare publicerade materialet görs en liten redovisning av det som verkar skilja sig 

mellan de olika stora orterna. (se bilaga 3, s.25) För övrigt redovisas de flesta variabler 

sammanslagna. Vi anser dock att det ändå är intressant att undersöka om det finns likheter och 

skillnader mellan de av oss tillfrågade 56 socialsekreterarna i de fem mellansvenska 

kommunerna och det tidigare materialet. För att underlätta jämförelsen mellan den tidigare 

Socialsekreterare om hot och våld i arbetet (T-110192) och vår undersökning har vi valt att 

kalla dem för A2004 och B2009 med tanke på det år de utförts.  

 

 

2.2 Primär/sekundärdata  
 
Nackdelarna med att analysera sekundär data kan i vårt fall vara den tidigare genomförda 

undersökningen Socialsekreterare om hot och våld i arbetet (T-110192) eventuella icke 

redovisade variabler. Vi vet inte om fler frågor funnits med i deras enkät än de som framgår i 

den sammanställning som publicerades. Det är fullt möjligt att vi feltolkat den tillgängliga 

statistiken och det övriga materialet på ett för oss ändamålsenligt sätt (Bryman, 2002:207-

219). 

 

2.3 Generaliserbarhet 
 
Vi har inte haft ambitionen att göra en undersökning där resultatet går att generalisera och 

vara representativt för alla socialsekreterare i Sverige eller Dalarna. Vi vill endast belysa de 

56 tillfrågade socialsekreterarnas subjektiva uppfattningar gällande hot och våld i deras 

yrkesutövning (Bryman 2002:93). Vi anser att att vårt material är representativt för dessa 56 

respondenters subjektiva upplevelse av hot – och våldssituationer knutet till deras 

yrkesutövning. 
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2.4 Operationalisering 

I den tidigare genomförda undersökningen från 2004-05-07, Socialsekreterare om hot och 

våld i arbetet (T-110192, s.9), definieras begreppen hot och våld som: ”situationer med 

verbala hot, situationer som på annat sätt upplevs som hotfulla samt situationer där det 

förekommer våld” Detta lämnar ett stort utrymme för individuella tolkningar av dessa 

begrepp hos de i undersökningen tillfrågade socialsekreterarna. Detta gäller även för 

deltagarna i vår studie, då vi valt samma definition som originalundersökningen och inte 

heller närmare preciserat innebörden av hot och våld. Detta förfaringssätt har vi valt för att 

respondenterna i vår undersökning inte skall få en mer preciserad och eventuellt annorlunda 

definition av begreppen, vilket skulle kunna påverka respondenternas svar. Vi har därmed haft 

för avsikt att utsätta respondenterna för en situation, som förhoppningsvis i största möjligt 

mån, liknar förhållandena från den tidigare utförda undersökningen från 2004. I och med detta 

kan vi inte säga något om våldets och hotens karaktär utan får hålla oss till personalens 

upplevelser och egna kategoriseringar av detta. Vad som avses under variabeln ”utbildning” 

framgår heller inte. Våra respondenter kan därmed tolka detta som verbal eller skriftlig 

information om säkerheten på arbetsplatsen, externa kurser etc. Även i detta fall får 

personalens egen uppfattning av begreppet råda.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 
 
Eftersom materialet redan publicerats kan vi inte ändra i formuleringarna och endast hoppas 

på att de faktiskt är formulerade på ett för syftet konkret och användbart sätt. Då frågorna 

tidigare använts och resultatet publicerats, så har de tidigare forskarna Stina Andersson och 

Titti Fränkel, från Akademikerförbundet SSR, samt Arne Modig och Per Grenert, från Temo 

AB, bedömt dem ge validitet och reliabilitet åt undersökningen. Vi ifrågasätter dock om 

undersökningen är vetenskaplig med tanke på den bristfälliga definitionen av våld samt den 

bristande reliabilitet de vaga svarsalternativen möjligen ger. Genom det publicerade materialet 

har vi endast fått tillgång till de frågor de valt att visa resultatet av. Det har möjligtvis funnits 

fler frågor i originalenkäten, som valts bort i den statistiska redovisningen. För att göra det 

möjligt att jämföra de två undersökningarna väljer vi att använda oss av samma frågor som i 

ursprungsmaterialet och redovisningen sker i procentform med hjälp av diagram. (Bryman 

2002:171-172) 
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Då respondenterna själva fått fylla i enkäterna borde felkällorna vara färre än vad som skulle 

kunna vara fallet i exempelvis en telefonintervju, där intervjuaren kan höra eller tolka fel och 

därmed fylla i fel svarsalternativ. Respondenterna har haft möjlighet att svara på identiska 

frågor som vi sedan sammanställt med möjlighet till jämförelse(Bryman 2002:123). Andra 

felkällor skulle kunna vara frågor som är oklart formulerade, att respondenten förstår frågan 

på ett felaktigt sätt eller inte kommer ihåg korrekt . Detta är faktorer vi inte kan uttala oss om. 

Tonfall, som påverkar respondenten, och felaktigt ifyllda svar är inte aktuellt i vårt fall då 

respondenterna inte träffat oss personligen. De har själva läst och fyllt i frågorna vilket borde 

minska risken för dessa möjliga felkällor. Vi kan dock ha gjort misstag då vi sammanställt 

och använt oss av svaren vi erhållit (ibid. s.124). 

  

 

2.6 Population och urval 
 
Vår population består av 82 myndighetsutövande socialsekreterare inom den kommunala 

socialtjänsten i fem mellansvenska kommuner. Deras arbetsuppgifter innefattar 

myndighetsutövning, stöd och rådgivning. Socialsekreterarens arbetsuppgifter kan röra barn, 

ungdomar och familjer med behov av stöd, insatser för personer med missbruksproblem samt 

dem som behöver försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. Vi har gjort ett stratifierat urval 

och bestämt oss för dessa 5 kommuner av länets femton kommuner med tanken att de skall 

passa in i den tidigare utförda undersökningens kategori mindre stad/landsbygd (under 50 000 

invånare). Vi gör dock inga jämförelser dessa kommuner emellan utan behandlar svaren 

sammanslagna.  

 

De fem valda kommunernas respektive socialkontor har: 

1. 23 myndighetsutövande socialsekreterare varav 19 medverkade i vår undersökning 

2. 21 myndighetsutövande socialsekreterare varav 12 medverkade i vår undersökning 

3. 14 myndighetsutövande socialsekreterare varav 9 medverkade i vår undersökning 

4. 14  myndighetsutövande socialsekreterare varav 9 medverkade i vår undersökning 

5. 10  myndighetsutövande socialsekreterare varav 7 medverkade i vår undersökning 

 

Det sammanlagda antalet myndighetsutövande tjänstemän uppgår därmed till 82 individer 

varav 56 personer har valt att delta i vår undersökning. Vi bad vid vår kontakt med chefen på 

respektive socialtjänst att de skulle distribuera enkäterna till samtliga medarbetare med 
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myndighetsutövning i sin yrkesroll. Vi har därmed ambitionen att göra en totalundersökning 

av de fem valda kommunerna. Det totala bortfallet är 26 personer (32 %), vilket ger en 

svarsfrekvens på 68 %. Bortfallet varierar mellan kommunerna. Representativiteten får 

bedömas som delvis nöjaktig och de resultat vi fått är, med reservation, i alla fall 

representativt för personalen i respektive kommun, trots ett visst bortfall. 

 

 

2.7 Datainsamling 
 
Då vi vill få möjlighet att jämföra data från vår undersökning med det tidigare publicerade 

materialet Socialsekreterare om hot och våld i arbetet har vi valt samma frågeformuleringar. 

Dessa slutna frågor innefattar fasta svarsalternativ som gör det enkelt att bearbeta svaren.  

Våra respondenter har ringat in valt svarsalternativ i frågeformuläret. De slutna 

svarsalternativen gör det lättare att jämföra svaren och det krävs ingen tolkning av oss då 

svaret väljs direkt av respondenten. De färdiga svarsalternativen kan underlätta respondentens 

förståelse för frågeställningen samtidigt som det är enkelt och går snabbt att fylla i. (Bryman 

2002:159-160) Vid vissa svar har de tillfrågade skrivit personliga kommentarer, förutom de 

inringade svaren. Vi har valt att ta med ett av dessa i vår uppsats för att på så sätt visa en av 

respondenternas egen reflektion angående säkerheten på arbetsplatsen.  

 
 
2.7.2 Procedur och praktiskt genomförande 
 
På fyra av de fem socialtjänsterna har chefen distribuerat enkäten efter att ha fått den via e-

post, medan den femte fått den utdelad personligen av oss. Efter ca en vecka hämtades 

materialet upp av oss personligen. Detta förfaringssätt bestämdes i samråd med chefen på 

respektive socialtjänst. Det har möjligen funnits bättre sätt att insamla data, då vår modell 

exempelvis inte tillåtit oss att påminna dem som tillföll bortfallet att delta i vår undersökning. 

Vi hade således endast en chans att lämna samt inhämta våra enkäter. 

 
 
2.7.3 Svarsfrekvens och bortfall vid enkäten 
 
Det totala antalet socialsekreterare med myndighetsutövning i sitt yrke i de av oss valda 

kommunerna uppgår till 82 stycken, varav 56 ingår i vår studie. Det totala bortfallet är därmed 

26 socialsekreterare som inte varit tillgängliga eller själva valt att inte delta då enkäten 

delades ut av oss eller vår kontakt på respektive socialkontor. En enkät tillfaller bortfallet då  
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respondenten glömt eller valt att inte fylla i en hel sida med frågor. Svarsprocenten är därmed 

totalt 68 %. (Bryman, 2002:113) 

 

 Svarsfrekvensen och bortfallet ser för varje kommun ut på detta sätt: 
 

1. 23 myndighetsutövande socialsekreterare varav 19 medverkade i vår undersökning 

Svarsfrekvens = 83 % 

Bortfall = 4 personer (17 %) 

 

2. 21 myndighetsutövande socialsekreterare varav 12 medverkade i vår undersökning 

Svarsfrekvens = 57 % 

Bortfall = 9 personer (43 %) 

 

3. 14 myndighetsutövande socialsekreterare varav 9 medverkade i vår undersökning 

Svarsfrekvens = 64 % 

Bortfall = 5 personer (36 %) 

 

4. 14  myndighetsutövande socialsekreterare varav 9 medverkade i vår undersökning 

Svarsfrekvens = 64 % 

Bortfall = 5 personer (36 %) 

 

5. 10  myndighetsutövande socialsekreterare varav 7 medverkade i vår undersökning 

Svarsfrekvens = 70 % 

Bortfall = 3 personer (30 %) 
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2.8 Etiska överväganden 
 
Vår undersökning vänder sig till socialsekreterarna, vilket medför att vi inte behöver etiska 

prövningsnämndens medgivande, vilket hade varit fallet om vi vänt oss till klienterna 

personligen. Vi anser heller inte att enkäten innehåller frågor av så känslig art att de 

framkallar obehag hos de tillfrågade socialsekreterarna. Vi följer de av Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, framtagna etiska regler och riktlinjer, som 

bland annat innefattat att vi bett om samtycke, att vi behandlat uppgifterna konfidentiellt och 

att vi anonymiserat data. Genom detta förfaringssätt går det inte att lista ut vilken kommuns 

socialtjänst som avses i resultatet och därmed utpekas heller ingen arbetsplats som mer 

drabbad av hot och våld eller som sämre rustad preventivt. 

(http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf ) 
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3. RESULTAT  
 
75 %, det vill säga 42 av de 56 tillfrågade socialsekreterarna i vår studie, B2009, uppgav att 

de upplever att det finns risk för att de själva eller någon kollega skall utsättas för 

problemsituationer avseende hot och våld (se bilaga 2, fråga 18). Som diagrammet nedan 

visar är denna siffra något lägre än för undersökningen A2004. 

 

1) Diagram för fråga 18. 
 
Upplever du att det idag på din arbetsplats finns risk för att du eller någon kollega till 
dig ska utsättas för problemsituationer avseende hot och våld? 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Ja Nej Tveksamt, vet ej

A2004 n=401
B2009 n=56

 

På samtliga orter i vår undersökning är ett antal av de tillfrågade handläggarna verksamma 

inom flera verksamhetsområden. 21 av de 56 respondenterna arbetar med fler än ett område. 

50 % av de tillfrågade arbetar med barn och familj, 41 % med ekonomiskt bistånd och 23 % 

med missbruk (se bilaga 2, fråga 7). Därmed kan vi inte tydliggöra om något område inom 

socialtjänsten är mer utsatt för hot- och våldssituationer.  
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2) Diagram för fråga 8. 
 
Vet du hur du skall agera om en sådan problemsituation med hot eller våld uppstår i 
ditt arbete?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 % av de tillfrågade i B2009 anser sig ha ganska bra kunskap om hur de skall agera i en 

hotfull situation (se bilaga 2, fråga 8) och 86 % har dokumenterade rutiner kring detta (se 

bilaga 2, fråga 9). Om man jämför med A2004 är svaren på samma frågor är 63 % respektive  

67 %. Att det finns rutiner gör att 87 % B2009 (se bilaga 2, fråga 10) fråga känner sig mycket 

eller något säkrare på arbetsplatsen medan tidigare A2004 visar att 58 % känner denna 

säkerhet.  

 

3) Diagram för fråga 11. 
 
Har du fått utbildning i hur du i ditt arbete ska kunna arbeta säkert och tryggt? 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ja, mycket bra Ja, ganska bra Ja, men dålig Ja, mycket
dålig

Nej, ingen alls

A2004 n=401
B2009 n=56

I vår undersökning B2009 säger sig 41 % inte ha fått någon utbildning i hur de skall kunna 

arbeta säkert och tryggt (se bilaga 2, fråga 11). 54 % av de tillfrågade svarar att detta område  

 

0
10
20
30

40
50
60
70

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Ingen kunskap

A2004 n=401
B2009 n=56
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är prioriterat på arbetsplatsen, men 46 % svarar nej eller att de inte vet (se bilaga 2, fråga 12). 

Något mycket positivt är att så gott som alla beskriver att de kan tala öppet om säkerheten på 

sin arbetsplats (se bilaga 2, fråga 13) . 59 % anser att deras arbetsplats har en bra utformning 

ur säkerhetssynpunkt men 21 % säger att de inte håller med (se bilaga 2, fråga 14) trots att alla 

har något av lås, larmknappar, speciella intervjurum eller överfallslarm. Det är möjligt att de 

tillfrågade som svarar nej reflekterar på reträttvägar och lokalernas beskaffenhet, vilket inte 

framgår av frågan gällande utrustning och utformning av arbetsplatsen.  

 

 

4) Diagram för fråga 16. 
 
Har du varit orolig för din egen eller anhörigas säkerhet på grund av ditt arbete? 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

Ja Nej Tveksam, vet ej

A2004 n=401
B2009 n=56

 
I B2009 är 43 % oroliga över den egna säkerheten eller att någon anhörig skall råka illa ut på 

grund av arbetet som socialsekreterare (se bilaga 2, fråga 16) . 75 % av de 56  tillfrågade tror 

att det finns risk för hot och våld på arbetsplatsen (se bilaga 2, fråga 18). Trots detta har 86 % 

aldrig övervägt att byta arbete (se bilaga 2, fråga 17). 71 % tror att hjälp skulle finnas nära 

tillhands om problemsituationer uppkommer (se bilaga 2, fråga 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 
 

5) Diagram för fråga 20. 
 
Har någon av dina kolleger varit utsatta för problemsituationer avseende hot och våld, 
på grund av sitt arbete som socialsekreterare eller chef, under de senaste 18 
månaderna? 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Ja Nej Tveksam, vet ej

A2004 n=401
B2009 n=56

De senaste arton månaderna svarar 75 % ja på frågan: Har någon av dina kollegor varit 

utsatta för problemsituationer avseende hot och våld, på grund av sitt arbete som 

socialsekreterare eller chef, under de senaste 18 månaderna? (se bilaga 2, fråga 20). 

 

 

6) Diagram för fråga 21. 
 
Har du själv eller någon dig närstående, varit utsatt för våld eller hot om våld på grund 
av ditt arbete som socialsekreterare eller chef under de senaste 18 månaderna? 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Ja, någon gång
per månad

Ja, någon gång
då och då

Ja någon
enstaka gång

Nej

A2004 n=401
B2009 n=56

 
 

Under de senaste 18 månaderna uppger 38 % de själva eller närstående varit utsatta för våld 

eller hot om våld (se bilaga 2, fråga 21). 40 % har tidigare varit utsatta för våld och hot 

relaterat till arbetet (se bilaga 2, fråga 22).  
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7) Diagram för fråga 15. 
 
Har ni något av följande på arbetsplatsen? 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Lås

Larm
 i r

um

Inter
vju

ru
m

Bärb
art

 la
rm

Annat 
lar

m

Inget 
av

 dett
a

A2004 n=401
B2009 n=56

 

Trots att samtliga arbetsplatser har förebyggande åtgärder i form av lås och larmanordningar i 

varierande form (se bilaga 2, fråga 15) är ett stort antal ändå oroliga för säkerheten och 

upplever att det finns risk för uppkomst av hot- och våldssituationer i arbetet. Vår 

undersökning B2009 visar förekomsten av exempelvis bärbara larm, men ger ingen egentlig 

bild av socialsekreterarnas användning av dem. En av våra respondenter har kommenterat sitt 

svar på frågan: Upplever du att det idag på din arbetsplats finns risk för att du eller någon 

kollega till dig skall utsättas för problemsituationer avseende hot och våld? Denne skriver att 

risken att utsättas för hot och/ eller våld beror på personligt slarv. 
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4. ANALYS 
 
4.1 Jämförande analys 
 
Vi har vid analysen av data från vår egen replikerade undersökning upptäckt viss 

överensstämmelse med Socialsekreterare om hot och våld i arbetet (T-110192) från 2004-05-

07. Vi har inte gjort ett statistiskt T-test för att fastställa en eventuell statistisk signifikant 

skillnad då vi inte, på grund av våra datas begränsningar, säkert kan uttala oss om huruvida 

våldet har ökat eller minskat. Vår undersökning B2009, likväl som den tidigare genomförda 

A2004, visar att en stor andel anställda inom socialtjänsten anser sig sakna utbildning i hur de 

skall kunna arbeta säkert och tryggt (se diagram 3, s.26). Detta kan te sig lite motsägelsefullt 

då den tidigare undersökningen A2004 visar att 86 % anser sig veta hur de skall agera om en 

problemsituation uppstår. Siffran för detta i B2009 är 85 %. (se diagram 2, s.26) Troligtvis är 

kunskapen om hur de skall agera i en problemsituation baserad på de dokumenterade rutiner 

som finns på arbetsplatserna och som 15 % inte har eller inte känner till 2009 (se bilaga 2, 

fråga 9) och 31 % var ovetandes om 2004. Möjligen kan okunskapen om säkerhetsrutinerna 

bero på stor personalomsättning, där introduktionen på arbetsplatsen möjligen fokuserar mest 

på övriga arbetsrutiner. Om säkerhetsrutinerna presenteras i form av ett skrivet kompendium 

är det kanske så att detta försvinner i mängden information för den nyanställde. I vår 

undersökning är 28 av de 56 tillfrågade socialsekreterarna relativt nyanställda och har endast 

arbetat 0-4 år (se bilaga 2, fråga 3) För de med längre anställningstid skulle bristen på 

utbildning kunna bero på att arbetsplatsen inte kontinuerligt friskar upp minnet angående de 

föreskrifter som finns på arbetsplatsen. Den utbildning som så många tillfrågade anser sig 

sakna skulle kunna vara externa kurser i exempelvis självförsvar, samtalsteknik samt kunskap 

om människans beteende i trängda situationer, som möjligen sällan prioriteras i 

verksamhetens budget.  

 

De skillnader vi kan urskilja är att ett större antal i vår undersökning svarar att de är 

tveksamma eller inte vet på frågan: Har någon av dina kollegor varit utsatta för 

problemsituationer avseende hot och våld, på grund av sitt arbete som socialsekreterare eller 

chef, under de senaste 18 månaderna? Den tidigare undersökningen A2004 visar att endast 5 

% inte vet detta medan vårt resultat i B2009 ger en siffra på 20 % (se diagram 5, s.28). 

 

Andelen förebyggande åtgärder i form av lås och larmanordningar i varierande form är högre 

i vår undersökning än vad den tidigare studien visar. (se diagram 7, s.29) visar på att det 2004  
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ansågs finnas större risker för att utsättas för hot och våld än vad vårt resultat 2009 visar. (se 

diagram 1, s.25) Detta skulle kunna knytas till att det i vår undersökning B2009 visade sig 

finnas säkerhetsutrustning tillgänglig för alla tillfrågade medan det i A2004 fanns de 

tillfrågade som helt saknade förebyggande åtgärder, såsom exempelvis lås och larm (se 

diagram 7, s.29). Det är möjligen så att lås, larm och säkra intervjurum ger socialsekreterarna 

en känsla av säkerhet och trygghet. Dock visar inte den högre andelen förebyggande åtgärder 

någon effekt på problemsituationerna då antalet som menar att kollegor varit utsatta för hot 

eller våld i båda undersökningarna är likartade (se diagram 5, s.28).  

  

A2004 visar på en större andel socialsekreterare som är oroliga för den egna eller anhörigas 

säkerhet på grund av sitt arbete än vad resultatet i vår undersökning visar (se diagram 4, s.27).  

 

 

4.2 Analys knuten till våldet  
 
Dokumenterade rutiner för hur socialsekreterarna bör arbeta och agera då hotfulla och 

våldsamma situationer uppstår finns i 86 % av fallen i B2009, men oroande är det faktum att 

13 % faktiskt inte vet om det finns dokumenterade rutiner angående ett för verksamheten 

vanligt fenomen (se bilaga 2, fråga 9). 3§ AFS poängterar att verksamheten skall följa upp 

och hålla säkerhetsrutinerna aktuella. Socialsekreterarnas egen uppfattning angående den egna 

utbildningen, gällande hur de skall arbeta säkert, visar att hela 41 % inte anser sig ha fått 

någon utbildning alls angående detta. (se bilaga 2, fråga 11). 

 

 Detta visar att det finns stora kunskapsmässiga brister att fylla för arbetsgivarna, som bär 

ansvaret för att detta sker. Det krav som 4§ AFS:2 ställer angående tillräcklig utbildning och 

information för att arbetstagaren skall kunna arbeta säkert och tryggt kan vara både 

psykologisk våldshantering och fysiskt självförsvar (Sandström 2007:153).  

 

Av vår undersökning B2009 framgår att det på samtliga arbetsplatser finns förebyggande 

åtgärder i form av lås och larmanordningar i varierande form (se bilaga 2, fråga 15). Detta är i 

enlighet med 7§ AFS 1993:2 där arbetstagaren skall kunna påkalla snar hjälp om hotfulla 

situationer uppstår och våld befaras. Lås och larmknappar på rummen är vanligast 

förekommande. Det framgår däremot inte om man med lås avser att klienten måste släppas in 

av socialsekreteraren efter att ha anmält sig i receptionen eller om varje kontorsdörr är möjlig 
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att låsa. Larmövningar skall ske och det då viktigt att det även klargörs vad som bör ske då 

larmet går på riktigt så att det inte finns oklarheter i hur många som går in i rummet och vad 

de och de kvarvarande faktiskt förväntas göra. I enlighet med 2§ AFS 1993:2 skall 

arbetsgivaren utreda risken för våld eller hot om våld och sedan rätta till de brister som 

eventuellt framkommer. Med exempelvis en enkätundersökning skulle arbetsgivaren få 

möjlighet att skapa sig en bild av andelen hot och våld på arbetsplatsen. Utifrån detta skulle 

denne sedan tillsammans med sin personalgrupp diskutera i vilka situationer klienterna 

reagerar som de gör vid kontakten med just deras myndighet. På det sättet kan maktaspekterna 

i det sociala arbetet tydliggöras och tillsammans går det att komma fram till ett gemensamt 

arbetssätt som minimerar klientens ibland våldsamma yttringarna komna av maktutövning. 

Detta är viktigt att synliggöra då socialarbetare som yrkesgrupp generellt inte anser sig vara 

maktutövare i samhället utan ser sin yrkesroll som stödjande och hjälpande (Järvinen, 

2002:254). 

 

Det är intressant att det finns en så stor oro (se bilaga 2, fråga 16) och en så hög andel faktiska 

incidenter (se bilaga 2, fråga 20 & 21) som socialsekreteraren har kännedom om när det 

endast är 21 % som tror att alla fall av hot och våld utreds och dokumenteras (se bilaga 2, 

fråga 23), 

7 % som tror att alla hot polisanmäls (se bilaga 2, fråga 24) och 48 % som inte har aning om 

antalet som leder till rättegång (se bilaga 2, fråga 25). Här verkar öppenheten för hot- och 

våldsituationer vara begränsad och detta verkar stämma med antagandet om att ett stort antal 

incidenter aldrig kommer vare sig chefer eller rättsväsendet till kännedom. Då det gäller 

frågan: Har någon av dina kollegor varit utsatta för problemsituationer avseende hot och 

våld, på grund av sitt arbete som socialsekreterare eller chef, under de senaste 18 

månaderna?, är det möjligt att de tillfrågade svarat ja med kollegor på andra socialkontor i 

åtanke. Det är även möjligt att det, på den egna arbetsplatsen, florerat rykten om hot- och 

våldssituationer där den tillfrågade i vår undersökning inte säkert vet vad som har inträffat, 

men ändå valt att tolka som verklig incident. 

 

Det är extra viktigt att det finns handledning och liknande för att hjälpa personalen att hantera 
de av vanmakt och angrepp uppkomna situationerna (Johansson, 2006:162-163).  

Att stor del av personalen inte känner sig helt säker i sin arbetssituation och även funderar 

över det civila livet visas då 24 av de 56 tillfrågade har upplevt oro för egen eller anhörigas 
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säkerhet på grund av arbetet som socialsekreterare (se bilaga 2, fråga 16).  Upplevelsen av hot 

och våld de senaste 18 månaderna åskådliggörs då 42 av 56 respondenter uppger att någon av 

dennes kollegor varit utsatta (se bilaga 2, fråga 20).  

 

Vi tror att våldet mot socialsekreterarna är strukturellt orsakat samt ligger i den specifika 

ojämlika figurationen mellan hjälpsökande och myndighetsutövare. Strukturella faktorer, som 

skulle kunna öka mängden våldsamma möten, kan vara de ekonomiska åtstramningarna, hög 

arbetsbörda på grund av neddragningar i personalstyrkan samt personal som saknar för 

sysslan adekvat utbildning. Även lagstiftning, som tvingar individen till anpassning, samt 

upplevd känsla av utanförskap och maktlöshet kan generera den frustration som i 

förlängningen kan resultera i aggressiva handlingar. Handlingar i mötet mellan 

socialsekreterare och klient kan därmed vara sammansatta och påverkade av faktorer som 

ligger utanför den konkreta situationen där våldet utspelas.  

 

B2009 visar att endast 4 av 56 tillfrågade socialsekreterare är av uppfattningen att alla 

problemsituationer polisanmäls (se bilaga 2, fråga 24). Med tanke på tung lagstiftning på 

området5

                                                 
5 17 kap. ”Om brott mot allmän verksamhet m.m.” i brottsbalken, samt föreskrifter såsom AFS 1993:2 ”Våld och 
hot i arbetsmiljön” 

 borde siffran vara mycket högre, anser vi.  Tidigare forskning (Macdonald & 

Sirotich, 2001) visar att detta är ett vanligt förekommande problem. De pekar på att endast en 

fjärdedel av upplevda hot- och våldssituationer rapporteras vidare till socialsekreterarnas 

chefer. En förklaring till detta skulle kunna vara att den drabbade socialarbetaren tolkar det 

inträffade som ett tecken på att denne själv inte varit professionell nog att hantera situationen 

och därför väljer att inte anmäla det som skett. Det är vanligt att det på arbetsplatsen inte finns 

någon att tala med då det inträffar händelser av hot och våldskaraktär (Johansson, 2006:163). 

En annan förklaring till varför man väljer att inte anmäla hot och våld skulle kanske kunna 

vara att den enskilde socialsekreteraren faktiskt inte vet om den har blivit utsatt för hot eller 

ej. Definieringen av begreppen är ganska vag i lagstiftningen. I 17 kap. Om brott mot allmän 

verksamhet m.m. Brottsbalken Lag (1975:667) finns ingen närmare förklaring till vad 

”lidande, skada eller annan olägenhet” innebär. Det är således den enskilde tjänstemannens, i 

vårt fall socialsekreterarens, subjektiva upplevelse som avgör huruvida situationen bedöms 

som hotfull eller våldsam. Det framkommer att 53 av 56 tillfrågade socialsekreterare i B2009, 
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känner att de till stor del kan tala med sina kollegor och chefer om säkerheten på arbetsplatsen 

(se bilaga 2, fråga 13).  Vi kan dock inte uttala oss om huruvida arbetsgivaren tillhandahåller  

stödsamtal och hjälp att bearbeta svåra upplevelser, vilket Arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter6

 

 säger.  En annan förklaring till att våra svaranden inte har vetskap om 

kollegornas eventuella upplevelser skulle kunna bero på att arbetsklimatet är sådant att man 

kollegor emellan inte delar förtroenden och ventilerar incidenter med varandra.  

Enligt Sandström (2007) visar statistiken på att yngre personer löper större risker än äldre att 

drabbas av våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Detta kan möjligtvis förklaras av att de 

äldre har en större vana av att möta och hantera olika problematiska situationer (Sandström 

2007:9). I vår egen undersökning B2009 framkom det faktum att 27 % är under 30 år och 57 

% är inte fyllda 40 år (se bilaga 2, fråga 2). Av de tillfrågade har hälften varit 

yrkesverksamma som socialsekreterare endast 0-4 år (se bilaga 2, fråga 3), vilket skulle kunna 

förklara att hela 41 % saknar utbildning i hur de skall kunna arbeta säkert och tryggt (se bilaga 

2, fråga 11).  De av oss tillfrågade socialsekreterarna är till största delen kvinnor (se bilaga 2, 

fråga 1). Enligt Sandström (2007:9) är två tredjedelar av dem som utsätts för hot och 

våldssituationer i yrkeslivet kvinnor, detta på grund av att kvinnor i högre utsträckning arbetar 

inom yrken där högre risker föreligger. Som högriskyrken räknas exempelvis yrken där man 

möter missbrukare, kriminella, senildementa samt psykiskt instabila individer. Vore 

könsfördelningen på arbetsplatser så som socialkontor, behandlingshem och liknande jämnare 

skulle antagligen lika många män som kvinnor utsättas för hot och/ eller våld (ibid. s.9).   

 

Vi ser det som möjligt att arbetsplatsernas förebyggande åtgärder, exempelvis låsta dörrar, 

skulle kunna bidra till att klienten uppfattar sig som något socialsekreterarna behöver skydda 

sig emot. Även socialtjänstens dokumentation, kontroll och övervakning av klienten genererar 

maktskillnader. Outsidern, dvs. klienten, hamnar i en underlägsen position där spänningar kan 

uppstå mellan denne och myndighetspersonen, i detta fall socialsekreteraren. Frustrations- och 

aggressionsteorin (Helkama m.fl. 2000:200-202) stämmer väl överens med det scenario som 

kan uppstå i hjälpsökarsituationen, menar vi. Klienten nekas exempelvis försörjningsstöd, en 

rättighet som denne anser sig ha rätt till och är i stort behov av. Det som hindrar klienten att få 

sitt behov tillfredställt är lagstiftning och riktlinjer, men det är inte möjligt att leva ut 

                                                 
6 AFS 1993:2 11§ Arbetstagare som utsätts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att 
förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.  
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frustrationen, i form av aggressioner, på beslutande politiker. I stället får socialsekreteraren 

rollen som syndabock och aggressionerna riktas mot denne.   I en hjälpsökarsituation är det 

möjligt att klienten känner stort obehag inför den granskning den utsätts för av 

socialsekreteraren. Miljön på socialkontoret kan vara mindre lämplig samtidigt som klienten 

kanske känner sig underlägsen myndighetspersonen och tolkar socialsekreterarens bemötande 

som respektlös och överlägset.  De säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder, som finns på 

socialkontoret, kan av klienten förknippas med våld och hot och därmed det som genererar ett 

aggressivt beteende. (Helkama m.fl. 2000:200-202) 

 

Det finns flera möjliga förklaringar till att hot uppkommer i mötet mellan socialsekreterare 

och klient. Socialsekreterarens arbete sker ofta som ensamarbete i laddade situationer där 

ärendena är svåra. Arbetet innefattar att ge avslag eller avvisa människor som befinner sig i en 

svår situation. Konflikten mellan socialsekreterare och klient kan röra pengar, mediciner, 

bostad och så vidare. De klienter som är drogpåverkade löper större risk för att missuppfatta 

situationen och de konflikter som då uppstår kan leda till aggressivitet. (Helkama m.fl. 

2000:200-202) 

 

Kulturkrockar kan lätt uppstå då synen på exempelvis arbete, barnuppfostran och äktenskap 

skiljer sig åt. Både klient och socialsekreterare gör kognitiva moraliska bedömningar av 

varandras handlande och dessa bedömningar är kopplade till moraliska emotioner såsom 

osäkerhet, skam, skuld och stolthet. Sociala normer och det egna beteendet ställs då i relation 

till varandra.  Känslor, rolltagningsemotioner, skapas då individen bedömer det egna 

agerandet utifrån sociala normer ( Helkama m.fl. 2000:148). I mötet mellan socialsekreterare 

och klient kan således moralisk ilska, i form av vrede och indignation, uppstå. Den moraliska 

vreden är en del av den sociala kontroll människor utövar mot varandra och är därmed viktig 

för att upprätthålla den sociala ordningen i samhället. Då man bedömt sig vara utsatt för en 

oförrätt kan moralisk indignation uppstå och man anser sig då vara i sin fulla rätt att agera 

aggressivt. Den moraliska indignationen ger styrka att strida för de rättigheter man anser sig 

vara förtjänt av och resulterar i konstruktiva handlingar. (ibid.s.149) 

 

Den som känner skam förlorar sin känsla av att ha kontroll och även sin förmåga att handla. 

Det aggressiva beteendet, mot sig själv och andra, ökar. För att återfå den förlorade känslan 

av att ha kontroll tenderar individen att skylla på andra och försöka straffa dem. Känslan av 

skam kan generera, både direkta och indirekta, fientliga och aggressiva reaktioner. De kan 
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vara kroppsliga, muntliga och bildliga. Den som känner skam har svårt att vara positivt 

inställda till andra människor, då deras empati riktas inåt med fokus på egna känslor och 

upplevelser (Helkama m.fl. 2000:150-151). Detta kan ses hos båda parterna i mötet mellan 

socialsekreterare och klient, menar vi. Socialsekreterarens känsla av att inte ha möjligheten att 

hjälpa klienten på ett bra sätt kan upplevas som frustrerande och känslan av att göra ett dåligt 

arbete kan generera känslor av skam. För att återfå känslan av att kontrollera situationen kan 

besluten rörande klienten medvetet eller omedvetet tas med avsikt att straffa klienten och även 

lägga skulden för den uppkomna situationen på denne. Socialsekreteraren kan inte sätta sig in 

i klientens upplevelser och klienten upplevs som påfrestande och besvärlig. På omvänt sätt 

kan klienten uppleva skam av att inte ha kontroll över sitt liv. Klienten skyller livets orättvisor 

på socialsekreteraren och ser både dem och socialtjänsten som något allt igenom negativt.  

 

I de fall där det finns familjekonflikter kan det ibland bli så att den socialsekreterare som 

exempelvis handlägger den misshandlade kvinnans ärende ses som dennes bundsförvant och 

därmed får agera syndabock och utsätts för hot och ibland även fysiskt våld. En annan risk är 

att klienten tar ut sina aggressioner på ställföreträdande objekt i sin närhet när socialtjänsten 

är för inflytelserik. Barn, familj och andra anhöriga måste därmed tas med i den 

riskbedömningen socialarbetaren gör i arbetet med klienten. Det gäller för socialsekreteraren 

att tänka på de reaktioner det egna arbetet och de beslut som tas kan generera hos klienten och 

vad detta kan få för följder för den egna personen likväl som för klientens närmaste 

omgivning (Helkama m.fl. 2000:200,257).  

 

Socialsekreterarens bemötande gentemot klienten i konfliktsituationer kan vara avgörande för 

hur situationen artar sig. Socialsekreterarens fysiska och psykiska avspändhet samt avsaknad 

av påvisad ilska eller rädsla visar sig i kroppsspråket vilket påverkar klienten positivt. Det är 

bättre att backa i de lägen där klienten konfronteras med fakta som visar sig generera ett 

aggressivt beteende och klienten bör ges möjlighet att rädda sitt ansikte och inte förlora all sin 

stolthet. (Helkama m.fl. 2000:210) 

 

Norbert Elias figurationsbegrepp (Olofsson, 2007:322, 320) illustrerar den maktobalans som 

finns mellan socialsekreteraren och klienten. Socialsekreteraren har makt att styra över 

klientens ekonomi, livsföring och familjebild. Genom att inte ge order, utan att informera och 

ge valmöjligheter, kan maktobalansen minskas. Socialsekreteraren skall orka lyssna, ta 

klienten på allvar och visa att så är fallet. Klienten skall inte bestraffas av socialsekreteraren 
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för sina tillkortakommanden. Detta kan vara problematiskt då systemet i sig innefattar krav på 

medverkan och i förlängningen avslag gällande bistånd om klienten inte fullföljer sina 

åtaganden. Socialtjänsten utövar genom denna tvångsmakt därmed institutionaliserat våld mot 

klienten. Med stöd i lagstiftningen omhändertas barn, klienter nekas bistånd och människor 

tvingas till vård för alkohol och drogberoende. Foucaults pastoralmakt (Järvinen, 2002) 

beskriver den makt socialsekreterarens arbete innefattar och hur detta påverkar klientens. Den 

ofta negativt laddade bild det samhälleliga systemet skapar av klienten kan även bli klientens 

egen uppfattning om sig själv (Elias, 1999:154). 

 

Klienten själv upplever sig göra rätt val i livet, men tvingas ändå att följa socialsekreterarens 

beslut. Detta kan kännas ytterst frustrerande för klienten och kan resultera i någon form av 

aggression. Aggressionerna kan användas som ett sätt att få eller återta makt. Klienten kan i 

sin tur inte använda sig av instrumentell aggressivitet (Helkama m.fl. 2000:197) på grund av 

den asymmetriska maktsituation de befinner sig i. Om klienten försöker att återfå makt genom 

hot så riskerar denne att straffas ytterligare då faran att exempelvis missta vårdnaden om 

barnen ökar. Klienten riskerar även att få ett fängelsestraff utdömt för sitt hot mot den 

myndighetsutövande socialsekreteraren. Här visar sig den maktobalans Elias (1999) beskriver 

med hjälp av sin samhällsteori om maktskillnader. 
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5. DISKUSSION  
 
Vår undersökning har fått oss att vilja utforska ämnet hot och våld inom socialtjänsten 

ytterligare för att få svar på frågor om: Hur många nyanställda som fått information om att 

den tunga ljusstaken på skrivbordet visserligen är en hemtrevlig prydnad på kontoret men lätt 

kan användas som ett vapen? Hur många som har ställt möbler framför reträttdörren eller 

som lagt undan sitt larm i alltför ”säkert förvar” i en låda? Att detta är viktigt framgår i 3§ 

AFS 1993:2 som säger att arbetet skall ske på ett säkert sätt i en trygg och säker miljö. Där 

sägs även att speciella säkerhetsrutiner skall finnas för arbeten där det föreligger risk för hot 

eller hot om våld och att dessa rutiner kontinuerligt skall följas upp och aktualiseras.  

 
Det skulle även vara intressant att se om det finns skillnader i antalet hot – och 

våldssituationer mellan de mer slutna vanligt förekommande socialkontoren och de få som 

valt att arbeta i en mer öppen miljö, utan lås. Göran Obratt och JH Engström skildrar i sin 

dokumentärfilm Socialkontoret det socialtjänstens myndighetsutövande sociala arbete i Sala, 

Västmanland. Där har man valt att arbeta med olåsta entrédörrar för att på så sätt göra 

arbetsmiljön bättre. Till skillnad från de flesta andra socialtjänster i Sverige har man även 

beslutat att ta bort receptionen och genom detta vara mer öppet för det samhälle man faktiskt 

skall arbeta för. Denna dokumentär visades första gången 2008-09-21 i SVT och ville visa på 

socialtjänstens vardag, där fokus inte ligger på de ofta negativa rubrikerna och vinklingen i 

media samt den allmänna, ibland mindre smickrande bilden av socialtjänsten och dess 

medarbetare. Kan det möjligen vara så att det är vår iver att ur arbetsmiljösynpunkt arbeta 

säkert i själva verket är det som generar de hotfulla situationerna? Skulle hot- och 

våldssituationerna minska om tecknen (de låsta dörrarna, larmen m.m.) på maktobalansen 

mellan klienterna, ”outsiders”, och de ”etablerade”, i det här fallet de myndighetsutövande 

socialtjänstemännen, inte framträdde så tydligt?  

 

Genom att anställa personer, som genom sin utbildning fått kunskap om egna och andras 

reaktioner i pressade lägen och en förståelse för samhällets uppbyggnad och de 

bakomliggande ideologierna till detta kan många obehagliga situationer faktiskt undvikas. 

Ännu en intressant fråga att ställa är hur många som har kunskap om hur man som utsatt för 

angrepp skall handla. Kurt Durewall (Sandström, 2007) beskriver enkla rörelsemönster för att 

exempelvis undfly att bli träffad av ett slag eller dylikt angrepp. Med rötter i jiujitsun har 

denna man utvecklat ”Durewallmetoden” för att på ett humant vis bland annat undvika att  
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människor skadas eller dödas i arbetet med att ombesörja klienters behov. Vi tror att man 

genom att utbilda socialsekreterarna i denna metod skulle kunna bidra till att deras arbetsmiljö 

upplevs som tryggare. Arbetet som socialsekreterare innebär en nära kontakt med klienterna 

där man i rollen som myndighetsperson vill hjälpa och göra gott. Emellertid får man inte 

glömma att denna närhet till klienten i realiteten innefattar en stor del pastoralmakt (Järvinen, 

2002).  

 

Vi tror att det är viktigt att diskutera och synliggöra de maktsituationer och den 

maktfördelning, som finns inom all socialtjänst. Detta för att belysa att just dessa fenomen 

skulle kunna vara en bidragande faktor till det hot och våld som socialsekreterare utsätts för i 

sin yrkesutövning. 
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BILAGA 1 

 
Institutionen för hälsa och samhälle 

Examensarbete ht 2009 

Socialarbetarprogrammet  

 

 

”En bild av det hot och våld som socialsekreterare inom den kommunala 

socialtjänsten utsätts för i sin yrkesutövning” 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som nu gör vårt examensarbete. Vi har valt att titta 

på det hot och våld som socialsekreterare inom den kommunala socialtjänsten utsätts för i sin 

yrkesutövning. Alla uppgifter är konfidentiella och inget i vårt publicerade material kan spåras till 

vare sig enskild tjänsteman eller specifik socialtjänst. Enkäten innehåller 25 frågor där du ringar 

in ditt svarsalternativ. Vi är mycket tacksamma för er medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Sandberg & Annelie Nygårds 

 

Vid frågor kontakta oss: 

Malin Sandberg 

0708-43 22 04 

malin.sandberg@smedjebacken.se 

Annelie Nygårds 

0701-153 171 

0243-86828 

felina@hem.utfors.se 

 

 

 

 

mailto:malin.sandberg@smedjebacken.se�


  

1. Kön 

• Man 

• Kvinna 

 

 

    2. Ålder 

• 20 – 29 år 

• 30 – 39år  

• 40 – 49 år 

• 50 - 59 år 

• 60 – 69 år 

 

 

3. Yrkesverksamma år som socialsekreterare eller chef inom socialtjänsten 

• 0 – 4 år 

• 5 – 9 år 

• 10 – 14 år 

• 15 – 19 år 

• 20 – 24 år 

• 25 år eller mer 

 

 

4. Position  

• Socialsekreterare 

• Chef inom socialtjänsten 

 

 

 

 

   



  

 

 

  5.  Orten där du arbetar är det en: 

• Storstadsregion med mer än 300,000 innevånare 

• Medelstor stad med 50,000 – 300,000 innevånare 

• Småstad med mindre än 50,000 innevånare/ landsbyggd 

 

. 

6. Har du klientkontakt i ditt arbete? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

7. Inom vilket område är du verksam? 

• Utredning 

• Barn och familj 

• Missbruk 

• Behandling 

• Ekonomiskt bistånd 

• Annat 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

Med sådana situationer menar vi… 

- Situationer med verbala hot. 

- Situationer som på annat sätt upplevs som hotfulla. 

- Situationer där det förekommer våld. 

 

 

8. Vet du hur du ska agera om en sådan problemsituation med hot eller våld 

uppstår i ditt arbete? 

• Mycket bra    

• Ganska bra 

• Ganska dåligt 

• Inga kunskaper alls 

 

 

 

 

 

9. Har ni på din arbetsplats DOKUMENTERADE rutiner kring hur ni bör arbeta och 

agera vid denna typ av problemsituationer med hot och våld? 

• Ja  

• Nej 

• Tveksam, vet ej 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

10. Följdfråga till dem som har rutiner: I vilken utsträckning tycker du att dessa rutiner 

gör att du känner dig säkrare på din arbetsplats? 

• Har dokumenterade rutiner som gör att man känner sig mycket säkrare. 

• Har dokumenterade rutiner som gör att man känner sig något säkrare. 

• Har dokumenterade rutiner som ej gör att man känner sig säkrare. 

• Har ej eller vet ej om de har dokumenterade rutiner. 

 

 

11. Har du fått utbildning i hur du i ditt arbete ska kunna arbeta säkert och tryggt? 

• Ja, mycket bra utbildning. 

• Ja, ganska bra utbildning. 

• Ja, men ganska dålig utbildning. 

• Ja, men mycket dålig utbildning. 

• Nej, ingen utbildning alls. 

 

 

12. Upplever du att säkerheten på ditt arbete är ett tillräckligt prioriterat område på din 

arbetsplats, d v s att ni i tillräcklig utsträckning tänker på säkerheten, diskuterar den, 

arbetar med och förbättrar den? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksam, vet ej. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

13. Känner du att du kan tala öppet med dina kollegor och din chef om dessa frågor? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksam, vet ej. 

 

 

14. Anser du att din arbetsplats har utformats och utrustats så att risken för 

problemsituationer avseende hot och våld minskar? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

15. Har ni något av följande på arbetsplatsen? 

• Lås 

• Larmknappar i olika rum 

• Speciella intervjurum som är säkerhetsanpassade 

• Personligt överfallslarm som du bär med dig 

• Annan typ av överfallslarm 

• Inget av detta 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

16. Har du varit orolig för din egen eller anhörigas säkerhet på grund av ditt arbete? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

17. Har du någon gång övervägt att sluta ditt arbete som socialsekreterare eller chef 

inom socialtjänsten på grund av problemsituationer med hot våld? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksam, vet ej 

 

18. Upplever du att det idag på din arbetsplats finns risk för att du eller någon kollega till 

dig ska utsättas för problemsituationer avseende hot och våld? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

19. Om det skulle uppstå en problemsituation, känner du då att hjälpen är nära, det vill 

säga att du snabbt skulle få hjälp? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

 

 

 



  

 

 

20. Har någon av dina kollegor varit utsatta för problemsituationer avseende hot och 

våld, på grund av sitt arbete som socialsekreterare eller chef, under se senaste 18 

månaderna? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

21. Har du själv, eller någon dig närstående, varit utsatt för våld eller hot om våld på 

grund av ditt arbete som socialsekreterare eller chef under de senaste 18 månaderna? 

• Ja, någon gång per månad eller oftare 

• Ja, någon gång då och då 

• Ja, någon enstaka gång 

• Nej, ej utsatts för våld eller hot 

 

 

 

22. Om nej på föregående fråga: Har du själv tidigare under ditt yrkesverksamma liv 

varit utsatt för våld eller hot om våld på grund av ditt arbete som socialsekreterare eller 

chef? 

• Ja 

• Nej 

• Tveksamt, vet ej 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

23. Hur många av de problemsituationer avseende hot och våld som uppstår på din 

arbetsplats utreds och dokumenteras inom verksamheten? Skulle du säga att det är…? 

• Alla 

• Nästan alla 

• De flesta 

• En del 

• Inga 

• Har ej haft sådana situationer 

• Vet ej 

      

 

24. Hur många av de problemsituationer avseende hot och våld som uppstår på din 

arbetsplats polisanmäls? Skulle du säga att det är…?  

• Alla 

• Nästan alla 

• De flesta 

• En del 

• Inga 

• Har ej haft sådana situationer 

• Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

25. Hur många av de polisanmälda händelserna har lett till rättegång? Skulle du säga att 

det är…? 

• Alla 

• Nästan alla 

• De flesta 

• En del 

• Inga 

• Har ej haft sådana situationer 

• Vet ej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

BILAGA 2 
                                                                                                                        Antal                                                                                                   
1. Kön  
       (n= 56)  
Man       4 7% 
Kvinna       52   93% 
         
 
 
         
2. Ålder 
       (n= 56)  
20-29 år       16 29% 
30-39 år       16 29% 
40-49 år       12 21% 
50-59 år       10 18% 
60-69 år       2 4% 
 
 
         
3. Yrkesverksamma år som socialsekreterare eller chef inom socialtjänsten? (n= 56) 
  
0-4 år       28 50% 
5-9 år       12 21% 
10-14 år       8 14% 
15-19 år       4 7% 
20-24 år       1 2% 
25 år eller mer      3 5% 
 
 
         
4. Position  
      (n= 56)  
Socialsekreterare      51 91% 
Chef       5 9% 
 
 
         
5. Orten där du arbetar är det en:  
    (n= 56)  
Storstadsregion med mer än 300,000 innevånare   0 0% 
Medelstor stad med 50,000 - 300,000 innevånare   0 0% 
Småstad med mindre än 50,000 innevånare/ landsbygd  56 100% 
 
 
         
6. Har du klientkontakt i ditt arbete? 
    (n= 56)  
Ja       55 98% 
Nej       1 2% 
Tveksam, vet ej      0 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        



  

 
7. Inom vilket område är du verksam?  
 
    (n= 56)  
Utredning       19 34% 
Barn och familj      28 50% 
Missbruk       13 23% 
Behandling      4 7% 
Ekonomiskt bistånd      23 41% 
Annat       3 5% 
 
 
         
8. Vet du hur du skall agera om en sådan problemsituation med hot eller våld  
    uppstår i ditt arbete?  
     (n= 56)  
Mycket bra      12 21% 
Ganska bra      37 64% 
Ganska dåligt      7 14% 
Inga kunskaper alls      0 0% 
 
 
         
9. Har ni på din arbetsplats DOKUMENTERADE rutiner kring hur ni bör arbeta  
    och agera vid denna typ av problemsituationer med hot och våld?  
 (n= 56)  
Ja       48 86% 
Nej       1 2% 
Tveksam, vet ej      7 13% 
         
         
 
 
         
10. Följdfråga till de som har rutiner: I vilken utsträckning tycker du att dessa   
     rutiner gör att du känner dig säkrare på din arbetsplats? 
  (n= 52)  
Har dokumenterade rutiner som gör att man känner sig mycket säkrare 8 15% 
Har dokumenterade rutiner som gör att man känner sig något säkrare 37 72% 
Har dokumenterade rutiner som ej gör att man känner sig säkrare  4 8% 
Har ej eller vet ej om de har dokumenterade rutiner   3 5% 
 
 
 
 
 
         
11. Har du fått utbildning i hur du i ditt arbete ska kunna arbeta säkert och tryggt? 
                                                                                                                                    (n= 56) 
Ja, mycket bra utbildning     2 4% 
Ja, ganska bra utbildning     25 45% 
Ja, men ganska dålig utbildning     6 11% 
Ja, men mycket dålig utbildning     0 0% 
Nej, ingen utbildning alls     23 41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



  

12. Upplever du att säkerheten på ditt arbete är ett tillräckligt prioriterat område  
     på din arbetsplats, d v s att ni i tillräcklig utsträckning tänker på säkerheten,  
     diskuterar den, arbetar med och förbättrar den?  
   

(n= 56) 
  

Ja       30 54% 
Nej       13 23% 
Tveksam, vet ej      13 23% 
 
 
         
13. Känner du att du kan tala öppet med dina kollegor och din chef om  
     dessa frågor?  
      

(n= 56) 
  

Ja       53 95% 
Nej       0 0% 
Tveksam, vet ej      3 5% 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
      

14. Anser du att din arbetsplats har utformats och utrustats så att risken för  
     problemsituationer avseende hot och våld minskar?  
  

(n= 56) 
  

Ja       33 59% 
Nej       12 21% 
Tveksam, vet ej 
 
      11 20% 

 

 
 
        

15. Har ni något av följande på arbetsplatsen?  
   

(n= 56) 
  

Lås       48 86% 
Larmknappar i olika rum     43 77% 
Speciella intervjurum som är säkerhetsanpassade   29 52% 
Personligt överfallslarm som du bär med dig   27 48% 
Annan typ av överfallslarm     5 9% 
Inget av detta      0 0% 
 
 
         
16. Har du varit orolig för din egen eller anhörigas säkerhet på grund av ditt   
     arbete?  
      

(n= 56) 
  

Ja       24 43% 
Nej       29 52% 
Tveksam, vet ej      3 5% 
         
         
         
         

 

 
 
        

         
         
         
         
         



  

17. Har du någon gång övervägt att sluta ditt arbete som socialsekreterare eller  
     chef inom socialtjänsten på grund av problemsituationer med hot eller våld? 
                                                                                                                                   (n= 56) 
  
Ja       6 11% 
Nej       48 86% 
Tveksam, vet ej      2 4% 
 
 
 
         
18. Upplever du att det idag på din arbetsplats finns risk för att du eller någon  
     kollega till dig ska utsättas för problemsituationer avseende hot och 
våld?  
 

(n= 56) 
  

Ja       42 75% 
Nej       6 11% 
Tveksam, vet ej      8 14% 
 
 
 
 
         
19. Om det skulle uppstå en problemsituation, känner du då att hjälpen är nära,  
     det vill säga att du snabbt skulle få hjälp?  
   

(n= 56) 
  

Ja       40 71% 
Nej       4 7% 
Tveksam, vet ej      12 21% 
 
 
 
 
 
         
20. Har någon av dina kollegor varit utsatta för problemsituationer avseende hot  
     och våld, på grund av sitt arbete som socialsekreterare eller chef, under de  
     senaste 18 månaderna?  
 
     

(n= 56) 
  

Ja       42 75% 
Nej       3 5% 
Tveksam, vet ej      11 20% 
 
 
 
 
         
21. Har du själv, eller någon dig närstående, varit utsatt för våld eller hot om  
     våld på grund av ditt arbete som socialsekreterare eller chef under de  
     senaste 18 månaderna? 
     

(n= 56) 
  

Ja, någon gång per månad eller oftare    1 2% 
Ja, någon gång då och då     4 7% 
Ja, någon enstaka gång     16 29% 
Nej, ej utsatts för våld eller hot     35 63% 
 
 
 
 
 
 
         



  

 
22. Om nej på föregående fråga: Har du själv tidigare under ditt yrkesverksamma  
      liv varit utsatt för våld eller hot om våld på grund av ditt arbete som   
      socialsekreterare eller  
chef?  
      

(n= 37) 
  

Ja       15 40% 
Nej       21 57% 
Tveksam, vet ej      1 3% 
 
 
         
23. Hur många av de problemsituationer avseende hot och våld som uppstår på  
     din arbetsplats utreds och dokumenteras inom verksamheten?   
     Skulle du säga att det är…?  
    

(n= 56) 
  

Alla       12 21% 
Nästan alla      17 30% 
De flesta       9 16% 
En del       7 13% 
Inga       0 0% 
Har ej haft sådana situationer     0 0% 
Vet ej       11 20% 
         
         
         
         

 

 
 
 
 
  

 
 
      

 
         
24. Hur många av de problemsituationer avseende hot och våld som uppstår på   
     din arbetsplats polisanmäls? Skulle du säga att det är…?  
 

(n= 56) 
  

Alla       4 7% 
Nästan alla      16 29% 
De flesta       7 13% 
En del       17 30% 
Inga       2 4% 
Har ej haft sådana situationer     0 0% 
Vet ej       10 18% 
 
         
25. Hur många av de polisanmälda händelserna har lett till rättegång?  
     Skulle du säga att det är…?  
    

(n= 56) 
  

Alla       4 7% 
Nästan alla      4 7% 
De flesta       2 4% 
En del       16 29% 
Inga       2 4% 
Har ej haft sådana situationer     1 2% 
Vet ej       27 48% 

 

 



  

 

BILAGA 3 
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