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Abstract  

Author: Sebastian Becke 

Title: The downside of authority exercising- A qualitative study of 

social workers experiences of threats, violations and disrespect in economic aid. (Translated 

title) 
 

Supervisor: Anna Tegunimataka 

Assessor: Carina Tigervall 

 

The purpose of this study is to examine how social workers of economic aid experience 

threats, violations and disrespect in their occupation and also how they experience their own 

safety as well as their organization’s support. In this study I use a qualitative method to 

investigate their experiences by doing semi-structural interviews. Previous research is used to 

explain and give further understanding of the social workers’ experiences. Theories of power 

and communication are applied to explain and give understanding to the empirical material. 

The study shows that social workers in economic aid experienced threats, violations and 

disrespect in their occupation. They are affected by their experiences in different ways and 

their experiences often go hand in hand with denying the client economic aid. Some of the 

interviewed social workers even accept these experiences as a part of their occupation. The 

study shows also that the received support from their respective organizations has an impact 

on how the individual social worker experiences threats, violations and disrespect and how 

they deal with it. 

 

Key-words: social work, social workers in economic aid, work environment, social work 

threat, violations and disrespect. 
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1. Problemformulering  

I media problematiseras socialsekreterarnas yrkesutövande med termer som hög 

personalomsättning, hot i tjänsten, stress och sjukskrivningar (Björking-Petersson 

2013; Andersson & Lindström 2014). Akademikerförbundet SSR gjorde 2012 en 

kartläggning om hur arbetssituationen såg ut för socialsekreterarna. Av 

kartläggningen framgår att var tredje socialsekreterare av de 48 % som svarade på 

enkäten ansåg sig ha en hög arbetsbelastning och mer än 50 % av 

socialsekreterarna har svårigheter att sova någon gång varje månad då de oroar sig 

över sitt arbete (Akademikerförbundet SSR, 2012). Trots att kartläggningen hade 

en låg svarsfrekvens då drygt hälften av de tillfrågade valde att inte svara på 

enkäten, leder resultatet ändå till fortsatta funderingar om hur arbetssituationen ser 

ut och vad som gör att socialsekreteraren oroar sig över sitt arbete eller har hög 

arbetsbelastning.  

 

I en människobehandlande organisation såsom socialförvaltningen möts 

socialsekreterare av många utmaningar i sitt arbete, till exempel att skapa en god 

klientrelation. Sarkisian och Portwood (2003) menar att socialarbetare ofta 

befinner sig i utsatta och farliga positioner när de försöker tillgodose klienter med 

hjälp och stöd. Deras forskning visar att 25 % av socialarbetarna som deltog i 

studien någon gång hade utsatts för hot eller kränkningar av klienterna och att 75 

% någon gång hade varit rädda på sin arbetsplats (ibid.). Pollack (2010) hävdar att 

det händer att man i sitt arbete som socialarbetare möter upprörda, icke 

samarbetsvilliga och våldsamma klienter. Zelnick et al. (2012) menar att utsatthet 

för våld och hot är en del av jobbet inom socialt arbete samt att det finns en rädsla 

bland socialarbetare att bli betraktad som en dålig anställd om incidenter anmäls. 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning påverkade också huruvida en anmälan gjordes 

eller inte. Finns det då en rådande acceptans bland socialsekreterarna om att hot, 

kränkningar och respektlöshet är en del av deras yrke och arbete? Kräver inte 

socialsekreteraren ett bra bemötande med samma villkor och krav som de själva 

har i sitt bemötande mot klienten? Enligt Jönsson (2004) skapas ett speciellt krav 

på att kunna acceptera att relationen med klienten inte är ömsesidig och jämlik. 

Yrkesutövning som styrs genom att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt 

som gagnar klienten, ska inte påverkas av den professionellas egna behov av 
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känslor och impulser (ibid.). Detta innebär att en professionell utövare inte kan 

ställa samma krav på klienten som klienten ställer på den professionella. Det 

gäller till exempel respekt, empati och medkänsla från den professionella 

utövarens bemötande gentemot klienten. Jönsson (ibid.) menar att det är en 

psykologisk orimlighet att kräva samma bemötande tillbaka av klienten, då denne 

är i en utsatt och hjälpbehövande situation. Finns det en problematik i 

socialsekreterarens förhållningssätt gentemot övertramp i form av hot, 

kränkningar eller respektlöshet? Hur förhåller sig organisationen gentemot sina 

anställda socialsekreterare som möter dessa övertramp i sina arbeten? Sarkisian 

och Portwood (2003) samt Pollack (2010) menar att organisationerna i socialt 

arbete har ett ansvar och ska kunna ta en mer aktiv roll för att kunna minska våld 

och hot på arbetsplatserna, där socialt arbete utförs. Till exempel rapporterade 

socialarbetarna om incidenter mot dem själva i större utsträckning om de fick stöd 

från organisationen (Sarkisian & Portwood 2003). 

 

Fackförbundet Vision (2013) gjorde en undersökning bland sina medlemmar som 

arbetar med myndighetsutövning inom den kommunala socialtjänsten. Rapporten 

visar att utav personalen som arbetat inom ekonomiskt bistånd hade hälften 

upplevt hot och våld under de senaste två åren. De som arbetade inom detta 

område var också den grupp som i största utsträckning var utsatta för hot och 

våld. I rapporten från Vision (ibid.) upplever också 78 % av de tillfrågade inom 

samma arbetsgrupp avsaknad av utarbetade rutiner angående hot och våld. I 

studien har jag därmed valt att undersöka socialsekreterares yrkesförhållande till 

hot, kränkningar och respektlöshet inom ekonomiskt bistånd. Detta utifrån en 

kvalitativ forskningsmetodik för att kunna undersöka deras subjektiva 

upplevelser.  Enligt Minas (2008) är också ekonomiskt bistånd ett område som är i 

behov av fortbildning och forskning.  
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd upplever och hanterar hot, kränkningar och respektlöshet i sitt 

yrkesutövande. 

 

 Hur upplevs hot, kränkningar och respektlöshet av socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd? 

 Hur upplever och hanterar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd sin 

egen säkerhet och trygghet gällande hot, kränkningar och respektlöshet 

utifrån sin arbetssituation? 

 Hur upplever socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd att den egna 

organisationen och arbetsplatsen hanterar och förhåller sig gentemot hot, 

kränkningar och respektlöshet? 

 

3.  Bakgrund 

I detta avsnitt är målet att ge en större förståelse för vad socialtjänsten och 

verksamheten ekonomiskt bistånd omfattas av och gör. Avsnittet ämnar också att 

ge en förståelse om hur hot, kränkningar och respektlöshet kan definieras och hur 

det ser ut i arbetslivet och på socialtjänsten.  

 

3.1  Socialtjänsten  

Socialtjänsten som beteckning är ett sammanfattande begrepp för arbete som 

utförs i kommunal förvaltning och de ansvarar för att arbetet utförs enligt 

socialtjänstlagen, praxis och politiska beslut (Bergmark & Lundström 2008). 

Inom socialtjänstens verksamheter arbetar socialarbetare utifrån grundläggande 

värderingar och övergripande målsättningar som till större delen formas av 

socialtjänstlagen (SFS 2001:435). I 1 kapitlet 1§ socialtjänstlagen ska 

socialtjänsten främja människors sociala och ekonomiska trygghet och jämlika 

levnadsvillkor (Socialstyrelsen 2013). Socialtjänsten ska också värna om och 

bygga på respekten för människors integritet och självbestämmande. 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:435) lägger också vikt vid att människor i första hand 

tar ansvar för sitt egna liv (Socialstyrelsen 2013). Uppgiften som socialtjänsten 
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bland annat har är att hjälpa människan att upprätthålla och leva ett självständigt 

liv genom att förstärka eller komplettera deras egna resurser (ibid.). Inom 

socialtjänsten finns olika ansvarsområden som till exempel individ- och 

familjeomsorg (Bergmark & Lundström 2008). I det samlade begreppet individ- 

och familjeomsorg arbetar socialsekreterare med socialbidrag, även kallat 

ekonomiskt bistånd, samt missbruk och familjefrågor (ibid.).  

 

3.1.1 Socialtjänsten - Ekonomiskt bistånd 

För att få en större förståelse om vad ekonomiskt bistånd är och för det som 

delges i analysen av respondenternas utsagor, beskrivs i detta stycke 

verksamheten ekonomiskt bistånds förhållningsätt, vilka lagar och regler som 

verksamhetsutövarna omfattas av i beslutfattande i de individuella 

behovsprövningarna som görs. 

 

I arbetet inom ekonomiskt bistånd möter socialsekreterarna människor som går 

under beteckningen klient (Minas 2008). Socialsekreterarnas huvuduppgift är att 

hjälpa klienterna att förstärka och komplettera deras ekonomiska resurser samt att 

hjälpa dem till självförsörjning och ett självständigt liv (Socialstyrelsen 2013). För 

att hjälp ska kunna fås inom ekonomiskt bistånd måste en individprövning 

säkerställa att klienten är i behov av kompletterande ekonomisk resurs (ibid.). 

Under 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen (2001:453) regleras vem som kan vara i 

behov av försörjningsstöd (Socialstyrelsen 2013). Detta genom att den som ”inte 

själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd” (Socialstyrelsen 2013:20). Ekonomiskt bistånd är dock en frivillig 

insats som den enskilde själv får bestämma om den vill ansöka om eller inte 

(ibid.).   

 

Vad klienten har rätt till om deras ansökan beviljas definieras av 4 kapitlet 1§ 

socialtjänstlagen (2001:453) där det står att den enskilde ska kunna uppnå en 

skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen 2013). För att uppnå eller upprätthålla en 

skälig levnadsnivå används en kostnadsberäkning som kallas för riksnorm, vilket 

inkluderar minimumkostnader för livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien för 

en person i Sverige (ibid.). Det finns också exempel på skäliga kostnader utanför 

riksnormen som kan inkludera boende, arbetsresor och hemförsäkring, hälso- och 
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sjukvård, tandvård eller glasögon till exempel (ibid.). I en individuell 

behovsprövning görs bedömningar om klienterna redan uppnår skälig levnadsnivå 

eller inte utifrån riksnormen samt om personen gör vad den kan för att bli 

självförsörjande. Ekonomiskt bistånd är därför knuten till klientens behov vilket 

innebär att ansökningarna individanpassas och att den enskildes behov kan 

förändras med tiden (ibid.). 

 

Ekonomiskt bistånd sammanfattas som ett socialförsäkringssystem vilket 

utformats med anledning av att människor ska kunna försörja sig och är samtidigt 

en kontroll på hur många som använder detta skyddsnät (Minas 2008). I arbetet 

med ekonomiskt bistånd som utgår ifrån socialtjänstlagen (2001:453) definieras 

denna lag som en ramlag. Denna ramlag innefattar grundläggande värderingar och 

riktlinjer för socialtjänstens verksamheter att förhålla sig till och är en lag som är 

tolkningsbar vid bedömningar av ekonomiskt bistånd (Minas 2008). I och med att 

socialtjänstlagen är en ramlag har också kommunerna vissa friheter att göra lokala 

anpassningar utifrån egna förutsättningar av insatser och tillvägagångsätt inom till 

exempel ekonomiskt bistånd (ibid.). Staten har dock ansvaret för tillsynen över 

socialtjänsterna i de olika kommunerna (ibid.). Att socialtjänstlagen är 

tolkningsbar gör att ekonomiskt bistånds bedömningar och beslut kan skilja sig åt 

mellan kommuner eller mellan enskilda biståndshandläggare (ibid.). Det bidrar till 

att klienter kan få olika bedömningar om de är i behov av ekonomiskt bistånd eller 

inte, på olika platser i Sverige (ibid.). Detta beror på de enskilda handläggarna och 

de olika socialtjänsternas tillämpning och tolkningar av socialtjänstlagen 

(2001:453) utifrån klienternas ansökningar. Vid besluten om att bevilja eller avslå 

ekonomiskt bistånd, kan vissa klienter som inte anses i behov av ekonomiskt 

bistånd uppvisa frustration och ifrågasätta socialsekreteraren på obehagliga eller 

otrevliga sätt.  

 

3.2   Definitionen av hot, kränkning och respektlöshet. 

I studien utforskas socialsekreterarnas egna upplevelser angående hot, 

kränkningar och respektlöshet. Det är därmed viktigt med en förståelse om hur 

orden hot, kränkningar och respektlöshet definieras. I nationalencyklopedin 

(2014) förklaras orden så här: 
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 Hot - en varning om att något kan ske i form av våld eller 

annan oacceptabel aktivitet om personen inte handlar utefter 

ett önskat sätt. 

 

 Kränkning/ kränka - genom att på ett 

nedsättande/förmjukande sätt behandla eller angripa en 

person genom ord eller handling. 

 

 Respektlöshet - en handling i ens uppträdande, ett hånande 

eller att vara på ett uppkäftigt vis mot auktoriteter. 

 

Ett annat ord som förkommer i den tidigare forskningen och även i denna 

undersökning är också trakasserier/trakassera vilket betyder att utsätta någon för 

obehag och som kan vara fortlöpande (ibid.). Trakasserier kan kopplas till 

kränkande beteende och därmed finns det med i studien för att ge bredare 

förståelse och perspektiv. 

 

3.3   Om hot, kränkningar, trakasserier och våld inom arbetslivet 

Stycket behandlar vad som regleras via arbetsmiljö och lagstiftning i Sverige samt 

ger en förståelse om hur det ser ut med hot, kränkningar/trakasserier och våld i det 

generella arbetslivet och inom socialt arbete. Inom våldsstudierna och begreppet 

våld är oftast hot en del av sammanhanget och därmed kommer våld att tas upp i 

stycket samt i den tidigare forskningen.  

 

I arbetslivet menar Lundälv (2007) att hot och våld är ett fenomen inom olika 

yrken, där hot blir allt mer vanligt. Lagstiftningens skyddsnät för tjänstemän som 

blivit utsatta för hot, trakasserier eller våld återfinns i brottsbalken (1962:700). 

För att förebygga hoten och våldet finns också arbetsmiljölagen (1977:1160) där 

det i 1 kapitlet 1§ och 2 kapitlet 2§ läggs tyngd på arbetsgivaren att uppnå god 

arbetsmiljö och att arbetet ska kunna utföras i en sund och säker miljö 

(Statskontoret 2012). Även om vi har lagar i Sverige om straffbarhet och krav på 

förbyggande arbetsmiljö, tog polisen emot 6 617 anmälningar om hot av 
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tjänstemän vid myndighetsutövning 2011 (ibid.). Lundälv (2010) menar att 

yrkeskategorin som är anställda inom socialtjänsten tillhör en kategori av högre 

utsatthet för våld och hot i sitt arbete än andra yrken. I arbetsmiljöverkets 

föreskrift angående hot och våld anser man att ”allt från mord till trakasserier i 

form av hot via brev eller telefon” ska kategoriseras som hot och våld 

(Arbetsmiljöverket 2010:7).  

 

4.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens 

undersökning. Den tidigare forskningen används som ett av två verktyg för att 

skapa förståelse och kunskap i analysen av det empiriska underlaget. Under 

studien har den tidigare forskningen tagits del av vid undersökningens början och 

i genomförandet. Forskningen tar upp våldsbegrepp som innefattar hot och även 

kränkningar. Våld kommer därmed nämnas i detta avsnitt på grund av att studiens 

undersökningskategorier innefattas i begreppet. Det samma gäller trakasserier där 

paralleller kan dras till kränkande beteende.  

 

Sarkisian och Portwood (2003) menar att socialarbetare befinner sig i riskfyllda 

situationer i sitt arbete och att hot och våld förkommer inom yrket. I mötena som 

är direkta med klienterna indikerades en större risk för fysiska attacker, verbala 

kränkningar och kroppsgester som antyddes att skada socialarbetaren. Det 

förekom även skadegörelse på socialarbetarens och myndighetens egendomar 

(ibid.). När hot om våld började öka och eskalera började socialarbetarna söka 

efter stöd hos den administrativa ledningen och myndigheternas politiker (ibid.). I 

de offentliga- och privatverksamheterna inom socialt arbetet upplevde 64 % att de 

blivit kränkta minst en gång under sin karriär (ibid.). När hot inträffar mot en 

socialarbetare ska det göras en rapportering om att incidenten har skett. Sarkisian 

och Portwood (ibid.) menar att det finns olika anledningar till om socialarbetaren 

rapporterade incidenterna eller inte. När socialarbetare rapporterade incidenterna 

var motiveringen att de fick stöd från organisationen, att det skulle leda till 

resultat, att det var förbyggande hjälp åt andra kollegor i framtiden eller att det var 

ett måste att rapportera incidenter som anställd (ibid.). När man inte rapporterade 

incidenterna fanns anledningar som att det inte ansågs leda till resultat, tron om att 
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hot var en del av arbetet, inget stöd från ledningen eller att socialarbetarens egen 

kompetens kunde ifrågasättas vid rapportering (ibid). Sarkisian och Portwoods 

(ibid.) menar att träning och utbildning i att rapportera och ta hand om våldsamma 

eller hotfulla klienter var bristfällig hos socialarbetaren (ibid.). Sarkisian och 

Portwoods (ibid.) forskningsresultat kom fram till olika steg som skulle kunna 

minska socialarbetarens risk för hot och våld. Två av dessa steg är att 

socialarbetarens ledning ska ta en mer aktiv roll i förutsättningar att skapa en rutin 

i att motverka våld på arbetsplatsen och att myndighetens policy om relaterat våld 

ska kommuniceras ut till alla arbetare. Även nya och säsongsarbetare ska veta 

myndighetens riktlinjer och förhållningsätt mot hot och våld (ibid.).  

 

Ringstad (2005) menar att socialarbetare är utsatta i sitt arbete genom olika 

former. Till exempel visade det sig att 85 % av socialarbetarna hade utsatts för 

psykologiska aggressioner någon gång under sin karriär och att 64 % hade utsatts 

de senaste 12 månaderna. Gällande klienters hot, kränkningar och trakasserier mot 

socialarbetarna var det 30 % av de som deltog i undersökningen som någon gång 

utsatts under karriären och ungefär 15 % det senaste året (ibid). De mest vanliga 

psykiska attackerna, (42 %) var kränkningar och svärord och, 40 %, att bli skriken 

och skälld på (ibid.). 

 

Koritsas, Coles och Boyle (2008) menar att slutsatser kan dras kring att våld i 

socialt arbete förekommer, särskilt gällande verbala kränkningar och hot. Koritsas 

et al. (ibid.) forskning genomfördes med fokus på sex olika teman som var verbala 

kränkningar, skadegörelse, stöld, hot, fysisk kränkning, sexuella trakasserier och 

sexuellt ofredande. Studien visar på att 67 % under det senaste året hade upplevt 

en av dessa sex saker i sitt arbete (ibid.). I deras forskning fann de till exempel att 

under de senaste 12 månaderna hade 57 % av socialarbetarna någon gång blivit 

verbalt kränkta, 47 % utsatta för hot och 9 % för en fysik kränkning (ibid.). 

Koritsas el al. (ibid.) menar att det troligtvis alltid kommer finnas våldsamma 

klienter i socialt arbete. Därför bör det uppmärksammas och utföras ett 

förbyggande arbete för att undvika de våldsamma situationerna med klienterna. 

Koritsas et al. (ibid.) menar att det finns förhållningsätt och strategier för att 

bemöta arga eller aggressiva klienter. En viktig åtgärd är att socialarbetarna får 

tillgång till extern handledning och ges möjlighet att prata ut om våldssituationen 
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om det sker (ibid.). Vidare är att ge utbildning om riskerna och öka kunskap om 

hur socialarbetaren kan förhindra situationer att uppstå. Detta uppnås genom att 

socialarbetaren ska kunna lära sig känna igen tidiga signaler vid utåtagerande 

beteende och även ges kunskap om hur man avväpnar aggressiva situationer 

(ibid.). När klienten blir arg ska socialarbetaren försöka var lugn, respektfull och 

ha en neutral hållning, där ursäktande och argumentering mot klienten ska 

undvikas (ibid.). Klienter som uppträder aggressivt ska man aldrig vända ryggen 

mot och försöka ha distans från klienten menar Koritsas et al. (ibid.). I samtalet 

ska socialarbetaren prata med låg och lugn röst och vid en ohållbar situation 

försöka larma kollegor, sätta igång larmet eller också ta sig ur situationen så fort 

som möjligt (ibid.). Arbetsplatsvåld kan också påverka socialarbetarens utförande 

och leda till hur man behandlar klienterna (ibid.). 

 

Zelnick et al. (2013) menar att arbetet inom vården och socialtjänsten är den 

sektorn i USA som rankas till ett av de farligaste arbetena man kan vara anställd i 

gällande hot och våld.  Deras forskning visar att 2009 var det 69 % som inte 

rapporterande in yrkesrelaterade arbetsskador inom vården och socialtjänsten 

(ibid.). En av anledningar till att man som arbetstagare inte rapporterade in sin 

skada var rädslan att som anställd bli beskylld att man själv hade gjort något fel, 

att rapporteringen inte skulle leda till något eller att man såg det som en del av 

arbetet (ibid.). Zelnick et al. (ibid.) menar att det är viktigt att cheferna 

uppmuntrar personalen att anmäla och rapportera hot- och våldsincidenter.  

Zelnick et al. (ibid.) påpekade dock att personalen upplevde en försämrad 

arbetssituation gentemot klienterna vid en förbättring av organisationens 

värdesättning av arbetsplatsens säkerhet. Detta berodde på en upplevd solidaritet 

bland socialarbetarna för klienterna och att våldsamheterna istället accepterades 

som en del av deras arbete.  

 

Estradas et al. (2010) visar att våld och hot har ökat i arbetslivet mellan åren 1984 

till 2001 i Sverige. I deras studie med reflektion kring offerundersökning i 

arbetslivet, fick de fram resultatet att åren 1984-85 var det inom den 

socialarbetande sektorn ungefär 8 % som blivit utsatt för våld eller hot, 1992/93 

var det 6 % och 2000/01 var det en markant ökning, då siffran låg på 13 % (ibid.). 

Estrada (ibid.) menar även att endast en liten del av alla våldsamma incidenter ses 
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som en kriminell handling, detta genom att det arbetsrelaterade våldet uppfattas 

som en daglig del i yrkesrollen bland vissa yrkesgrupper, till exempel 

socialarbetare. 

 

Enosh, Tzafrir och Gur (2012) menar att socialtjänsten utsätts för återupprepat 

aggressivt beteende från klienterna och påverkas av de aggressiva klienterna i 

arbetet. Detta på grund av att många socialarbetare levde under konstant utsatthet 

av verbala aggressioner på en lägre nivå, hot och mindre kränkningar (ibid.). 

Forskningens förklaring till klienternas aggressiva beteende är att de känner sig 

stressade eller inte är nöjda med servicen och att det hotar deras självidentitet och 

väcker en hotfull reaktion hos klienterna (ibid.). I Enoshs et al. (ibid.) forskning 

fann de att på individnivå påverkades socialarbetarna emotionellt och 

beteendemässigt. Det föranledde stress, upplevd förnedring och emotionell 

trötthet. De beteendemässiga konsekvenserna var utbrändhet, låg motivation och 

frånvaro från jobbet (ibid.). På organisationsnivå påverkades arbetsplatsen av låg 

moral och hög frånvaro som ledde till låg effektivitet i arbetet (ibid.).   

 

Macdonald och Sirotich (2004) menar att var femte socialarbetare hade 

erfarenheter av hot om fysiskt våld under de senaste två åren och att två 

tredjedelar hade erfarenheter av hot om fysiskt våld under sin karriär som 

socialarbetare. Macdonald och Sirotich (ibid.) menar att diskussionen om 

klientvåld kunde ses som ett förräderi i de skeende att socialarbetaren upplevde en 

svårighet att prata om klientvåld, genom att de kände att deras deltagande skulle 

ge fördelar till det förtryck som redan fanns mot klienterna (ibid.). Ungefär 19 % 

av socialarbetarna indikerade dock att de kände sig osäkra med klienterna och ca 

43 % att de var hyfsat säkra med klienterna (ibid.). Macdonald och Sirotich (ibid.) 

menar också att de socialarbetare som har erfarenhet av hot och kränkningar från 

klienter drabbas i högre grad av depression, ångest och utbrändhet än de som inte 

har den erfarenheten. De kände sig också mer inkompetenta, samvetsfyllda och 

maktlösa samt hade en större rädsla för kritik (ibid.). Macdonald och Sirotich 

(ibid.) menar att det är viktigt att socialarbetares säkerhet och välmående på 

arbetsplatsen ska ha samma prioritet som klientens säkerhet och välmående.  
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Pollack (2010) menar att incidenter med aggressiva och våldsamma klienter 

förekommer hos socialarbetarna och det finns en rädsla att dessa incidenter ska 

uppstå med klienterna. Vad Pollack (ibid.) klassificerar som ett våldsamt beteende 

hos en klient är när klienten är attackerande, kränkande eller har ett 

avpersonifierande beteenden som invaderar personliga områden hos personal eller 

andra klienter (ibid.). Andra beteende som Pollack (ibid.) menar klassificeras som 

ett våldsamt beteende är förnärmande gester, övergrepp, inte aktiv samarbetsvilja 

eller att försöka skrämma andra klienter eller personal. Pollack (ibid.) menar att 

socialarbetarna inte förväntas kunna förutsäga när en klient kan bli våldsam men 

socialarbetarna ska kunna tillämpa standarder i sitt socialarbete och arbetsmiljön 

(ibid.). I en organisation i socialt arbete är det en potentiell fara om den på 

oförsiktigt sätt underlåter sig att ge klienterna en trygg miljö eller inte försöker 

förhindra klienters övergrepp eller försummelse (ibid.). Många socialtjänster är 

skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder mot vissa klienter för att kunna förutse 

faror och för att bidra till en rimlig säker miljö skall uppnås (ibid.). I en 

organisation inom socialt arbete menar Pollack (ibid.) att organisationen bör 

utveckla effektiva övervaknings- och kvalitetssäkringsmetoder och kunna vidta 

åtgärder när rapporter görs om våldsamma incidenter. 

 

Wikman (2012:13) menar att hot och våld kan definieras som; ”Varje handling, 

incident eller uppträdande som härrör från ett begripligt beteende och leder till en 

person misshandlas, hotas eller skadas som en direkt eller indirekt konsekvens av 

hans eller hennes arbete”. De som utsätts för hot och kränkningar löper större risk 

att utveckla arbetsrelaterade besvär vilket kan leda till allvarliga problem som 

depression och sjukskrivningar (ibid.). I en säkerhetskultur menar Wikman (ibid.) 

att maktaspekten är viktig utifrån att skapa sig ett utrymme om hanterandet av en 

konstaterad uppfattning om säkerheten och kunna påverka den egna 

organisationens förmåga av lärandet i uppfattning om bristande säkerhet. Det är 

också fler människor i arbetslivet som uppger att de har blivit utsatta för hot sedan 

början av 1980-talet. Detta på grund av en ökad känslighet för vad som betraktas 

som våld och kombination med försämrade arbetsförhållanden (ibid.). Wikman 

(ibid.) menar att inom arbetslivet finns det specifika situationer som ökar risken 

för oro och aggressioner. De situationerna är till exempel att lämna negativa 

besked, nekad tillgång till service eller en stressad miljö. Även fysiska 
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omständigheter påverkas genom dålig luft, belysning och obekväma temperaturer 

som kan skapa frustration och aggressioner (ibid.).  

 

4.1    Forskningsdiskussion 

Relevansen av den tidigare forskningen till denna studie är att den belyser att hot, 

kränkningar, trakasserier, våld och aspekter av respektlöshet förekommer i olika 

länder där socialt arbete finns. Den forskning som presenteras ovan är av relevans 

till studien, då den tar upp diverse fenomen som uppkommer i samband med hot, 

kränkningar, trakasserier, våld och aspekter av respektlöshet som förekommer 

inom socialt arbete som kan appliceras till studien. Mycket av den tidigare 

forskningen har fokuserat mer på den allmänna yrkesgruppen socialarbetare. 

Kring socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd som en egen kategori 

och deras upplevelser om sin arbetssituation gentemot hot, kränkningar och 

respektlöshet i Sverige, finns ett kunskapsglapp och en svårighet att hitta tidigare 

forskning som har gjorts inom det specifika området som studien undersöker. 

 

Största delen av forskningen i studien består av ”Peer- Reviewed” internationella 

vetenskapliga artiklar. De utvalda vetenskapliga artiklarna ger ett utvidgat 

spektrum om olika fenomen och perspektiv av en social miljö som råder, dock har 

det varit en svårighet att hitta relevanta avhandlingar. Det har också varit en stor 

tillgång i undersökningen att det finns olika perspektiv i hur fenomen om klienters 

beteende kan åtgärdas och stävjas i socialt arbete och i arbetslivet. Relevansen i 

den tidigare forskningen till studien som sådan är att ge kunskap om fenomen hot, 

kränkningar och respektlöshet som kan användas som verktyg att analysera 

socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånds upplevelser av fenomenen.  

 

5.  Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie är det andra verktyget som används 

för att analysera empirin ifrån respondenternas utsagor. Dessa teoretiska 

utgångspunkter fungerar som ett hjälpmedel för att kunna värdera och skapa en 

större förståelse av empirin som samlats in under studiens gång. 
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 Den första teoretiska utgångspunkten är maktteorierna från Swärd och Starrin 

(2006) samt Lukas (2008). Anledningen till valet att använda två maktteorier är 

att få ett bredare perspektiv på makt samt att Lukas (ibid.) teori om makt kunde 

komplettera Swärd och Starrins (2006) maktteori i analysen ytterligare. 

Användningen av maktteorier bidrar till en förståelse av relationen mellan 

klienten och socialsekreteraren om tydliga maktaspekter. Socialsekreteraren 

beslutar om att bevilja eller avslå ansökningar om ekonomiskt bistånd från 

klienterna i sin yrkesutövning. På detta sätt hamnar klienterna som ansöker om 

ekonomiskt bistånd i en beroendeställning mot socialsekreteraren. Teorierna om 

makt skapar en teoretisk utgångspunkt som gör att yrkesutövningen blir mer 

lättförståelig kring samspelet mellan socialsekreterarna och klienterna. Efter att 

insamlad data av respondenternas utsagor kodades ner utifrån olika kategorier 

lämpades sig dessa två maktteorier att appliceras på undersökningen för att skapa 

en bättre förståelse och svara på studiens syfte. 

 

Den andra teoretiska utgångspunkten är utifrån Fred och Olssons (2002) 

kommunikationsteori för att kunna analysera hur människor mellan två eller fler 

parter kommunicerar, det vill säga vad som räknas till kommunikation och hur vi 

tolkar mottagna budskap som kommuniceras till oss. Appliceringen av denna 

teoretiska utgångspunkt är också att skapa större förståelse i respondenternas 

utsagor och tolkningar i sina upplevelser av kommunikationen mellan dem och 

klienterna. Denna teori är behjälplig för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Den tredje teoretiska utgångspunkten är Moss (2008) teori om 

kommunikationsfärdigheter. Teorin handlar om förståelsen i hur respondenter 

bemöter upplevelser av hot, kränkningar och respektlöshet. I Moss (ibid.) teori 

finns ett flertal kommunikationsfärdigheter. Fyra av dessa färdigheter har valts ut 

på grund av deras lämplighet till studiens syfte och för att svara på 

frågeställningarna. De som ansågs lämpligast utefter empirin var acceptans, 

barriärgränser, utmanade och konflikthantering. Dessa fyra olika 

kommunikationsfärdigheter är något som Moss (ibid.) menar är verktyg som 

människor som arbetar med människor använder i sitt arbete. 
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5.1    Swärd och Starrin – Maktteori 

Swärd och Starrin (2006) skriver att makt definieras utifrån handlingen av 

maktutövning, förmågan eller att ha tillgång till en maktresurs. Maktutövning 

definieras också som att få igenom sin egen vilja i en social relation, där 

motparten har motsättningar i egna intressen och vilja. En grund i maktutövandet 

är att ha tillgång till en resurs som en annan individ är i behov av, till exempel 

ekonomiskt bistånd, vilket förutsätter att maktutövning kan ske (ibid.). I 

kontrollen av en resurs som ekonomiskt bistånd innebär detta en makt som kan 

påverka människors livsföring (ibid.). Swärd och Starrin (2006) beskriver 

relationell makt som att det finns makt i varje relation. I relationer parter emellan 

kan de både vara utsatta för, använda sig av eller göra motstånd mot makt (ibid.). I 

socialt arbete är det inte i specifika situationer makt uppkommer utan det finns 

inbyggt inom alla yrkesrelationer och förekommer i yrkesutövandet samt i relation 

med klienter i arbetet (ibid.). De som arbetar inom socialt arbete i offentligt regi 

har också stöd i sin makt i form av lagar och regler. När klienten ansöker om 

ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten har myndigheten makten att gynna eller 

missgynna klienten. Vilka villkor som gäller och förutsättningen för att få hjälp 

utreds av socialarbetaren och rätten att kunna överklaga missgynnade beslut 

regleras utifrån lagar och förordningar (ibid.). I arbetet som tjänsteman inom 

socialarbete ger lagarna och förordningar otydliga besked om hur arbetet ska 

utföras. Detta medför att socialarbetaren har inflytande att påverka utförandet. 

Genom kunskap och utbildning inom området ger socialarbetaren en professionell 

ställning med expertis inom området kring vad som är bäst för klienten, vilket kan 

uppfattas som mikromakt (ibid.).  

 

5.2   Lukas - Maktteori 

Lukas (2008) menar att vår egen makt baseras på att undvika eller minska andras 

makt och att dra nytta av detta. Att kunna förutsäga och ha kontroll på 

händelseförlopp genom att få igenom våra egna intressen är ytterligare ett sätt att 

ha makt på (ibid.). Utövandet av makten fungerar på bästa sätt genom att kunna 

påverka och ha inflytande på andra intressen, men det betyder också att man bär 

ansvaret (ibid.). Lukas (ibid.) menar makt är baserat på värdeberoende att tillämpa 

utifrån empiriskt underlag. Lukas (ibid.) menar att en konflikt mellan två parter 
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genererar en förutsättning för att maktutövning kan förekomma. En sådan konflikt 

kan till exempel vara en intressekonflikt mellan två eller flera parter (ibid.). 

                                                                                             

5.3   Kommunikationsteori  

Fred och Olsson (2002) menar att kommunikation är allt som vi säger, inte säger, 

vad vi gör eller inte gör i mötet med andra människor, till exempel vid ett möte 

mellan två eller flera personer som kommunicerar med varandra. I den 

kommunikation som förs under ett samtal sker en inre dialog. Vad samtalet 

handlar om, ordens betydelse, tolkningar och upplevelser om det som sägs i 

samtalet har en känslomässig påverkan (ibid.). Då två människor möts i ett samtal 

menar Fred och Olsson (ibid.) att det förs tre dialoger, en yttre och två inre. Om A 

möter B och börjar sända ett budskap till B förutsätter det att B måste tolka 

budskapet som är sänt från A för att kunna förstå det. Tolkningen av budskapet 

görs i form av att B tar emot budskapet med sina sinnen. När det sker upplevs en 

känslomässig reaktion hos B om budskapet, vilket betyder att personen tänker 

något och känner något för att sedan skicka ett nytt budskap tillbaka till A (ibid.). 

Det finns en komplex situation i kommunikation, då mottagaren av det sända 

budskapet kan tolka budskapet på ett annat sätt än det sändaren förmedlat, därmed 

sker en känslomässig reaktion. Hur vi tar emot ett sänt budskap till oss är utifrån 

vår egen uppfattning och föreställningsvärld (ibid.). När till exempel A och B 

möts har båda sina egna generaliseringar, förhoppningar, fördomar, och 

önskningar (ibid.). Kommunikationen som sker mellan människor sker hela tiden 

på olika nivåer. En nivå är verbal nivå, dvs. vad som sägs i ord eller skrift (ibid.). 

En annan nivå är icke – verbal där kroppsspråk som gester, suckar, miner, blickar 

och rörelser kommuniceras. I denna nivå används inga ord att kommunicera men 

vi påverkas av våra tankar och känslor av kommuniceringen vi ser menar Fred 

och Olsson (ibid.) 

 

5.4  Kommunikationsfärdigheter 

Moss (2008) skriver om kommunikationens färdigheter som specifika färdigheter 

och tekniker för de som arbetar med människor. Man kan identifiera utövandet av 

denna färdighet genom att titta i arbetarnas verktygslåda i hur de använder sig av 

kommunikationsfärdigheterna (ibid.). Färdigheten beror på hur man är som person 
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i kontexten till ens arbete samt ens egna sociala värderingar (ibid.). Det som 

författas i kunskapen om kommunikationsfärdighet är förmågan att kunna se med 

djupare förståelse i personers problematik än att endast se det presenterade 

problemet. De olika kommunikationsfärdigheterna tar tid och kräver erfarenheter 

för att lära sig (ibid.). I sin teori om kommunikationsfärdigheter nämner Moss 

(ibid.) olika områden som han anser förekommer, däribland acceptans, 

barriärgränser, utmanande och konflikthantering, vilka tillämpas i studien.  

 

     5.4.1  Acceptans 

I klientrelationen måste klienten känna sig accepterad och inte dömd på förhand 

för att samarbetet skall kunna ledas framåt, vilket beskrivs som acceptans 

(Moss 2008). I mötet med professionella arbetaren ska varje individ kunna kräva 

att bli behandlad med respekt och integritet. Moss (ibid.) menar att en svårighet i 

den grundläggande värderingen är att den sätts på prov när de professionella 

möter människor som beter sig förtryckande, kränkande och skadar andra. De 

professionella som arbetar med människor kan dagligen möta personer som 

motsäger sig denna värdering att behandla andra med respekt och integritet. Att 

personer får förnedra eller skadar andra är dock ett beteende som inte ska 

accepteras (ibid.). I möten med individer finns det två aspekter, att kunna 

acceptera alla människor som unika och värdefulla men också att kunna skydda 

sig själv ifrån att kunna utsättas för kränkningar och förnedringar (ibid.).  

 

     5.4.2  Barriärgränser  

Barriärgränser menar Moss (2008) är en handling eller ett beteende som skapar en 

fysisk miljö som avskräcker andra människor och får dem känna sig obekväma i 

den. Det finns situationer där fysiska barriärer skapas som är förståeliga och 

nödvändiga för att skydda de som arbetar (ibid.). Ur ett säkerhetsperspektiv blir 

barriärgränser ett redskap för att avskräcka våld och hotfullt beteende från 

individer mot arbetarna på arbetsplatsen. En sådan barriärgräns kan till exempel 

vara en säkerhetsskärm som avgränsning mellan arbetaren och klienten (ibid.). 

Vissa tycker dock att barriärgränser kan ses som opersonliga, provocerande och 

med en inbyggd misstänksamhet mot personerna och skapar även en aggressiv 

respons i mötet med personer, enligt Moss (ibid.). Dessa professionella arbetare 
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skulle hellre skapa en öppen mänsklig miljö som respekterar individen och 

uppmanar denne att istället bete sig respektfullt mot arbetarna (ibid.).   

 

      5.4.3  Utmanade 

En förändring av ett oönskad och attackerande språkbruk eller beteende hos andra, 

är en av de svåraste kommunikationsfärdigheter som sätts på prov menar Moss 

(2008) och kallar detta för utmanande. Det är en situation som många som arbetar 

med människor känner sig obekväm i men det är viktigt att bemöta sådant språk 

och beteende. Moss (ibid.) menar att färdighet i utmanande bemötande är en 

grundläggande faktor i arbetet med människor för att kunna bemöta och 

upprätthålla integritet, respekt, social rättvisa och uppskatta olikheter i ens arbete. 

Det är viktigt som arbetare att visa vart gränserna går för vad som är ett 

acceptabelt beteende och gällande språket individerna sinsemellan (ibid.). Moss 

(ibid.) menar också att utmanande kommunikation är till för att sätta sin egen 

gräns i arbetet med individen. Om individen fortsätter med aggressivt beteende 

och språk är det viktigt ta in cheferna för få stöd i vidare arbete med individen. 

 

      5.4.4  Konflikthantering 

I professionellt socialt arbete är konflikter centralt, där det krävs en balansgång 

mellan individens rättigheter och frihet mot riskerna att utsätta andra för fara 

menar Moss (2008). Vid vissa beslut som fattas kan personer som är inblandade 

reagera med ett våldsamt motstånd (ibid.). Beslut som kan leda till konflikt menar 

Moss (ibid.) skapar en svårighet att ta de besluten. För att se till att de verkställs 

trots vetenskapen om att det kan komma att bli en konflikt med individen, krävs 

en del kunskap i konflikthantering. 

 

5.5 Teoridiskussion 

I valet av de tre olika teorierna om makt, kommunikation och 

kommunikationsfärdighet är syftet att få ett stort spektrum av perspektiv för att 

skapa förståelse i respondenternas upplevelser och deras hanterade av dessa 

upplevelser på olika sätt. Detta genom att få perspektiv på makten mellan klienten 

och socialsekreteraren, hur kommunikation kan förklaras (Fred & Olsson 2002) 

och hur vi använder våra färdigheter att kommunicera i olika situationer (Moss 
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2008). I valet av två maktteorier från Swärd och Starrin (2006) samt Lukas (2008) 

kan makt förklaras med olika perspektiv genom användningen av dessa två teorier 

om makt. Swärd och Starrin (2006) är mer inne på makten inom socialt arbete och 

Lukas (2008) syn på makt är i ett större generellt perspektiv. Detta skapar en 

tvådelad syn på makt och hur makten kan förklaras samt hur makt kan framställas 

utifrån respondenterna utsagor. Den tvådelade synen är en fördel eftersom det 

skapar en sund kritik gentemot att det endast skulle finnas en enda sann maktteori 

eller maktteoretiker. Appliceringen av de två maktperspektiven genererar också en 

större förståelse av maktens roll i studiens analys.  

 

I tillämpningen av dessa teorier kan det dock inte frångås att de har en påverkan 

på vad analysen och resultaten kommer fram till. Genom att tillämpa andra teorier 

hade kanske utfallet av analysen och resultatet gett andra svar och andra 

perspektiv av respondenternas upplevelser och hantering av upplevelserna. De 

utvalda teorierna, den tidigare forskningen och empirin som valts i studien anser 

jag dock besvarar studiens syfte och frågeställning på lämpligaste sätt.   

 

6. Metod 

I metodavsnittet presenteras den metodologiska ansatsen, förtjänster och 

begränsningar med metoden, förståelse, tillvägagångsätt och etiska överväganden 

som gjorts i studien. Metodavsnittets syfte är att ge en större helhet i hur 

undersökningsprocessen har gått tillväga. 

 

I genomförandet av studien har syftet inte varit att finna en objektiv sanning av en 

social verklighet. Studien ämnar ge kunskap om sociala företeelser som kan 

förekomma och upplevas av enskilda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. 

Studien genomfördes därmed i ett mer subjektivt syfte, för att ta reda på hur hot, 

kränkningar och respektlöshet upplevs och hanteras i olika sociala miljöer av 

socialsekreterare. 

  

6.1   Metodologisk ansats.  

För att undersöka hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd upplever hot, 

kränkningar och respektlöshet inom deras yrkesutövning, har jag använt mig av en 
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kvalitativ forskningsmetodik. Bryman (2008) menar att i en kvalitativ metod görs 

undersökningen utifrån respondenternas perspektiv och med utgångspunkt i vad 

de anser vara viktigt och betydelsefullt. Anledningen att inte välja en kvantitativ 

metod var att studien inte hade en förutfattad mening eller en hypotes som studien 

vill testa, då Bryman (ibid.) menar att i en kvantitativ metod styr forskaren 

undersökningen med sin hypotes på ett strukturerat sätt i studien för det som ska 

undersökas. Studiens fokus bygger inte heller på hur ofta hot, kränkningar eller 

respektlöshet förekommer vilket kan mätas genom siffror. Istället läggs fokus på 

ifall det skulle förekomma, hur socialsekreterarna upplever att situationerna 

påverkar dem och hur de ser på dem. Kvalitativ metod tillåter också att 

undersökningen svarar på studiens syfte genom ett framställande av 

respondenternas ord om sina upplevelser i analysen (ibid.). I valet av konkret 

metod för insamlandet av data till studien utfördes semistrukturerade intervjuer 

med fem socialsekreterare i fyra olika kommuner. Valet av semistrukturella 

intervjuer gav möjligheten till en tematisk uppbyggnad på mina intervjufrågor 

samt tillät en friare intervjuform än strukturerade intervjuer (May 2001). De 

semistrukturella intervjuerna gav också förutsättningar att få fördjupande 

beskrivning av deltagarnas upplevelser och uppfattning samt också kunna ställa 

relevanta följdfrågor till respondenterna i insamlandet av data (ibid.). 

 

6.2   Metodens förtjänster  

Den kvalitativa metodens förtjänst var att den skapade en förståelse kring de 

värderingar och åsikter respondenten uppfattade och upplevde i kontext till 

studiens syfte (Bryman 2008). Fördelen med kvalitativa, semistrukturella 

intervjuer var att frågorna kunde anpassas till intervjusituationerna för att få 

relevanta svar på intervjufrågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Den 

kvalitativa metodens förtjänst i denna studie har varit att respondenternas 

uppfattning och upplevelser hamnat i centrum, vilket var centralt för studiens 

syfte (Bryman 2008). Respondenterna har utifrån dem själva kunnat svara på 

frågorna och tillåtits ta upp det som varit viktigt i deras upplevelser av hot, 

kränkningar och respektlöshet. Detta har skapat en större förståelse för hur och 

varför de olika respondenterna upplever hot, kränkningar och respektlöshet på 

olika sätt. En annan förtjänst med genomförandet av semistrukturella intervjuer 
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var att respondenterna kunde utge detaljerad beskrivning av sina upplevelser och 

tilläts att utveckla sina resonemang (ibid.). Detta genom att intervjuformen 

möjliggjorde att respondenten kunde delge sina upplevelser och erfarenheter av ett 

fenomen samt hur respondenten utför saker i praktiken (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011).  

  

6.3   Metodens begränsningar 

En svaghet med intervjuformen som metod är att en påverkan mellan intervjuare 

och intervjuperson kan ske menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Detta 

eftersom att respondenten kan försöka imponera på intervjuaren genom att delge 

förfinade utsagor (ibid.). I de semistrukturella intervjuerna kan det inte uteslutas 

att någon av respondenten kan ha påverkas på detta sätt. För att i någon mån 

minska risken av påverkan, används i studien de olika respondenternas utsagor 

varierat i analysen och resultatet. I intervjutillfällena kan också misstolkningar av 

ord och meningar av respondentens utsaga förekomma (ibid.).  

 

Begränsningar i genomförandet av en kvalitativ metod är svårigheten att göra den 

lika generaliserbar som den kvantitativa metoden vilken samlar in en stor mängd 

data ifrån respondenter inom yrket (Bryman 2008). Empirin genererad utifrån ett 

fåtal respondenter istället för ett större antal gör att det blir det svårare att få 

studien generaliserbar. Det är dock inte studiens syfte att få den generaliserbar 

utan istället att försöka lyfta en specifik kunskap ifrån socialsekreterarna inom 

ekonomiskt bistånd. I och med fokusering på att lyfta denna kunskap ges studien 

en möjlighet att kunna skapa en djupare förståelse av upplevelserna som 

socialsekreterarna möter i sin yrkesutövning.   

 

6.4  Urval 

Urvalet i studien har varit målstyrt för att hitta intervjupersoner som är 

verksamma socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som kan kopplas till 

studiens syfte. Bryman (2008) menar att det målinriktade urvalet är en strategisk 

plan för att kunna skapa ett överensstämmande med problemformuleringen och 

studiens forskningsfrågor. Lokalisering av respondenter till studien gjordes via 

telefon och e-post. För att effektivisera inflödet av intervjupersoner tog jag 
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kontakt med enhetschefer inom ekonomiskt bistånd bland Skånes kommuner. 

Efter svårigheter att få tag i enhetschefer via telefon bestämde jag mig istället att 

försöka via e-post. Detta mejl kunde i sin tur enhetscheferna skicka vidare till sina 

socialsekreterare (se bilaga 1). När jag skickade ut mejlet till enhetscheferna fanns 

det en begränsning i att de valde vilka av sina medarbetare som tillfrågades att 

delta i studien. Tillvägagångsättet valdes ändå för att öka möjligheterna att få 

respondenter utifrån det målinriktade urvalet till studien.  Därmed gick det 

målriktande urvalet in i någon sorts av snöbollsurval som Bryman (ibid.) menar är 

ett generellt angreppsätt för att få kontakt med en grupp personer igenom någon 

annan. I snöbollsurvalet var det en begränsning att inte kunna kräva en viss 

urvalsram av socialsekreterare eller valet av socialsekreterare. Ett större antal av 

enhetscheferna hörde av sig och meddela att de vidarebefordrat mejlet till sina 

socialsekreterare. Vissa enhetschefer svarade på mejlet för att informera om att 

socialsekreterarna inte hade någon tid att ställa upp i studien på grund av hög 

arbetsbelastning och några svarade inte alls på mejlet som skickades ut. Det är 

svårt att veta om det var själva ämnet som gjorde att socialsekreterarna inte ville 

delta eller om de inte hade möjlighet på grund av till exempel arbetsbelastning. 

Via snöbollsurvalet fick jag tre intervjupersoner till studien och två via direkt 

telefonkontakt genom kommunens växlar.  

 

Ur urvalet genomfördes fem intervjuer, respondenterna tillhörde fyra olika 

kommuner. Att urvalsprocessen stannade vid fem respondenter var på grund av 

svårigheter i att hitta respondenter villiga att delta i studien samt att det till slut 

blev tidsbrist och studien var tvungen att slutföras. Urvalet tillät ändå tillräcklig 

information för en teoretisk mättnad för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman (ibid.) menar att teoretisk mättnad beror på urvalens 

storlek i antal intervjuer som kan anses behövas för att svara på en undersöknings 

syfte och frågeställningar. Intervjupersoner intervjuades en och en, i genomsnitt 

tog det 50 minuter per respondent. Samtliga respondenter inom studien var 

yrkesverksamma socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd när intervjuerna 

utfördes. Respondenterna hade också varit yrkesamma som socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd mellan 3,5- 12 år.  
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6.5  Tillvägagångssätt 

Innan inbokandet av de semistrukturella intervjuerna, gjordes ett frågeformulär 

med tematisk uppbyggnad för att kunna tillåta fördjupningar inom studien (May 

2001). Detta frågeformulär skickades till handledaren som fick chans att 

undersöka ifall frågorna var lämpliga utifrån den kvalitativa metoden och utifrån 

studiens syfte. Under inspektionen från handledaren tillkom och modifierades 

vissa frågor. Efter frågeformuläret modifierats gjordes en pilotstudie på två 

intervjupersoner som tidigare haft erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd, för att testa och se hur frågorna tolkades. Utförandet 

och deltagarna i pilotstudien delgav modifieringar till frågorna och gav saker att 

tänka på under intervjutillfällena. Frågeformuläret utformades med de sista 

modifikationerna och i uppbyggnaden av frågeformuläret fanns där också 

följdfrågor i åtanke med en (*) framför frågan (se bilaga 2). Detta för att påminna 

mig själv och vara förberedda med vissa följdfrågor. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2011) menar att det är viktigt att vara noga förberedd vid intervjuer för att 

på detta sätt effektivast få fram kunskap. Tillvägagångsättet med att ha tillgång till 

ett frågeformulär vars relevans hade testats innan det utfördes på respondenterna i 

studien, var en trygghet vid genomförandet av studien. Det skapade också en 

förutsättning att ställa relevanta frågor utöver frågeformuläret så att 

respondenterna kunde utveckla sina resonemang.  

 

Några dagar innan intervjun skickades ett mejl ut till respondenterna med 

information om etiska överväganden och mer information om intervjun (se bilaga 

3). Alla intervjuerna utfördes på respondenternas respektive arbetsplatser. Alla 

intervjuer spelades in via inspelningsprogram på mobiltelefon. Jag försäkrade alla 

respondenter i studien om att ljudfilerna sedan direkt skulle överföras till min 

egen dator med lösenord och raderas från mobiltelefonen, vilket också 

genomfördes. Inspelningen av den insamlande datan från respondenterna 

transkriberades under samma vecka som intervjun ägt rum. I transkriberingarna 

har alla intervjuer skrivits ut i sin helhet och avidentifierats. I 

avidentifieringsprocessen tilldelades alla respondenter en bokstav från A till E. 

Efter att alla transkriberingar var gjorda påbörjades kodning av den insamlade 

datan. Anledningen till genomförandet av kodningen var att kategorisera den 
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insamlade datan och hjälpa mig att anse vad som representerar företeelser av den 

sociala verkligheten (Bryman 2008). Kodningen skedde också utifrån relevansen 

av studiens syfte och frågeställningar. Bearbetning av kodningen av materialet 

utfördes flera gånger och de kategorier som användes var hot, kränkningar, 

respektlöshet, säkerhet och organisationens åtgärder. När kodningen kändes klar 

granskades den kritiskt ytterligare en gång (ibid.). Vid färdigställande av 

kodningen användes den empiri som framkommit för att finna en koppling till 

befintlig litteratur och teori. I undersökningen hade ingen fast teoretisk 

utgångspunkt valts ut innan studien. Detta på grund av att inte låta teoretiska 

utgångspunkter styra eller påverka empirins framtagande i undersökningen. Tre 

teorier applicerades sedan utifrån empirin och studiens syfte, Swärd och Starrins 

(2006) och Lukas (2008) maktteori, Fred och Olssons (2002) 

kommunikationsteori och Moss (2008) teori om kommunikationsfärdighet. I 

fastställandet av studiens teoretiska utgångspunkter genomfördes kopplingarna 

med den kodningsframtagna empirin, studiens syfte och frågeställningar för att se 

lämpligheten i teorierna (Bryman 2008). Vid analysen av studiens empiri 

användes tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna som verktyg i 

analysen för att skapa större förståelse och kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

I intervjuerna från respondenterna har jag tagit bort hummande och 

återupprepningar av samma ord i respondenternas utsagor samt gjort tillägg av 

punkt och komma för att göra dem mer läsvänliga. De saker som justeras ska inte 

ha påverkat respondentens utsagor i vad de säger eller menar.  Jag valde att inte 

skriva om respondenternas utsagor till skrivspråk, för att minska risken att tolka 

utsagorna fel och att det inte är respondenternas egna ord. Vid borttagande av 

enstaka ord i utsagorna skrivs de på följande sätt; (…) och om det är en mening 

eller flera meningar som har tagits bort så här; (---).  

 

6.6   Tillförlitlighet  

För att uppnå tillförlitlighet i studien används fyra kriterium i kvalitativ metod; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka och 

konfirmera (Bryman 2008). För att skapa trovärdighet i studien som Bryman 
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(ibid.) menar är intern validitet, har jag i studien använt mig av tidigare forskning. 

Den tidigare forskningen delger olika perspektiv av den sociala verkligenheten 

inom undersökningsområdet som har tagits del av i tidigt skede och under studien. 

Bryman (2008) menar att det är viktigt att ta del av flera olika beskrivningar av 

den sociala verkligheten för att uppnå trovärdighet i undersökningen. För att 

stärka studiens trovärdighet har även undersökningens insamlade empiri använts 

för att göra starka kopplingar till teori i framtagandet av analysen och resultatet.  

 

Studiens undersökning måste också kunna påvisa transparens som förutsätts att 

delge tillgängliga redogörelser om hur studiens process har gått till väga (ibid.). I 

studien förhåller jag mig till att försöka att göra beskrivningar av 

undersökningsprocessen, val av metod och beskrivningar vid eventuella brister 

under studien. Detta genom att beskriva och förklara valet av den kvalitativa 

metoden samt vad studien konkret haft för tillvägagångsätt. Bryman (ibid.) menar 

att täta beskrivningar kan göras under en undersökningsprocess, för att delge 

andra personer i hur en studie har utförts. Täta beskrivningar beskrivs som en 

redogörelse av fylligare information i den kvalitativa undersökningen. En 

svårighet med kvalitativa undersökningar är att göra beskrivningar av studiens 

genomförande täta nog att den uppnår en tillräcklig transparens. Bryman (ibid.) 

menar att i undersökningar som utförs med hjälp av en kvalitativ metod kan det 

vara svårare att uppnå konkreta och heltäckande redogörelser i till exempel hur 

analysen genomförts och utförts. I frågan om överförbarheten som beskrivs av 

Bryman (ibid.) som extern validitet, det vill säga om studien kan generaliseras och 

utföras till en annan miljö eller på en annan yrkesgrupp är denna också mer 

begränsat i den kvalitativa metoden. Det är svårt att få denna studie exakt 

replikerbar, det vill säga att en annan forskare skulle kunna utföra liknande studie 

och få samma resultat (ibid.). Detta då ett byte av respondenter eller tidpunkt kan 

generera helt andra svar på samma frågor. Trots svårigheten att göra studien 

generaliserbar utifrån överförbarheten (extern validitet) förhåller sig studien 

starkare i frågan om trovärdighet (intern validitet) i min ambition om att uppnå 

transparens med hjälp av täta beskrivningar av undersökningsprocessen. 

 

Att försöka ge täta beskrivningarna under studien är också ett tillvägagångsätt för 

att kunna försöka uppnå pålitlighet i studien, genom beskrivningar och tillgänglig 
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redogörelse av undersökningsprocessens faser. Pålitligheten som beskrivs som 

reliabilitet i kvalitativ metod, anges som mätinstrument och har följaktigt 

undersökt hur validiteten har upprätthållits i studien (Bryman 2008). I försök att 

styrka pålitlighet i studien har beskrivningar och användning av en intervjuguide, 

inspelning av intervjuer, transkribering och kodning gjorts i tillvägagångsättet, för 

att få fram studiens empiri.  

 

Genomförandet av styrka och konfirmering i studien kan säkerställa att studien 

upprätthåller etiska förhållningssätt och verkställer en god tro (ibid.). Personliga 

värderingar används inte heller medvetet i studien för att inte påverka utförandet 

och slutsatserna i undersökningen. I studien har jag försökt upprätthålla mig 

självkritiskt och neutralt under undersökningsprocessen samt göra redogörelser 

om studiens tillvägagångsätt för att personliga värderingar ska undvikas. Det kan 

dock inte uteslutas att omedvetna värderingar gjorts och påverkat studien. 

 

6.7   Förförståelse 

Genom mina tidigare erfarenheter som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

har jag förförståelse i studien. Denna förförståelse kan ses både som en fördel och 

nackdel. En fördel är att funderingar resulterat i viljan att undersöka mer om 

socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd, samt förståelse av yrket och dess 

yrkesomfattning. En nackdel på grund av min förförståelse är eventuella 

förutfattande värderingar under själva forskningsprocessen, då Bryman (2008) 

menar att det är omöjligt att fullständigt ha kontroll på sina värderingar. Den 

förförståelse som jag haft innan studien har alltid funnits i åtanke för att inte 

användas i ett eget syfte för att få bekräftelse av mina egna upplevelser. Detta 

förhållningsätt har under studien varit av största vikt, då personliga värderingar 

och insamling av data kan påverka utförandet och slutsatsen i en kvalitativ 

undersökning (ibid.).  

 

6.8  Etiska övervägande och avidentifiering  

Till studiens urval har jag valt socialsekreterare som är yrkesverksamma inom 

ekonomiskt bistånd, vilket gjordes utifrån studiens syfte och för att stärka urvalets 

pålitlighet i undersökningen. En jämförelse mellan klienters upplevelser kontra 
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socialsekreterares hade definitivt gett studien ett intressant perspektiv, men med 

Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer i åtanke valde jag endast 

socialsekreterarna. Detta då jag vill minimera risken för att förhålla mig oetiskt till 

studiens respondenter, då socialsekreterare inte är i en lika utsatt situation eller i 

en beroendeställning som klienterna. I studien är de etiska övervägandena 

utformade och tillämpade utefter vetenskapsrådets (2002) informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I genomförandet av 

studien som jag nämnde tidigare (i stycket tillvägagångsätt) skickades några dagar 

innan intervjuerna ett mejl med information till respondenterna om de etiska 

övervägandena (se bilaga 3). Detta för att förhålla mig till informationskravet 

samt ge mer information om studien och de andra etiska övervägandena innan 

respondenterna deltog i studien. I intervjuerna frågade jag respondenterna om 

mejlet hade kommit fram och om det var några oklarheter i de etiska 

övervägandena. Ingen av respondenterna hade några övriga funderingar på de 

etiska övervägandena. Jag klargjorde ändå för respondenterna vid intervjutillfället 

om deras samtycke att delta i studien, rätten till att kunna avbryta sin medverkan i 

studien när de vill, att det som sägs i intervjun endast kommer användas i 

undersökningen och att de kommer avidentifieras i texten (Vetenskapliga rådet 

2002). Efter intervjuernas slut informerade jag alla respondenter att de kommer 

delges studien när den har blivit godkänd vid examination. 

 

Avidentifieringen av respondenterna gjordes direkt i samband med 

transkriberingen av insamlade data och respondenterna tilldelades slumpmässigt 

en bokstav som gör att de tillskrivs som socialsekreterare A, B, C, D och E. För 

att avidentifiera ytterligare har jag skrivit bokstaven x i utsagor där det 

framkommer uppgifter som kan röja respondenternas identitet eller som är 

känsliga som till exempel speciella samverkanspartners, kvinnlig respektive 

manlig chef (ibid.). Jag har försökt säkerhetsställa att ingen utomstående kan 

identifiera respondenterna och anser att jag har gjort vad jag kunnat för att bevara 

respondenternas anonymitet.  
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7. Analys och Resultat 

Enligt den tidigare forskningen är det oftast ett antal procent av socialarbetarna 

som någon gång har blivit utsatta för hot, kränkningar, trakasserier och otrevligt 

bemötande. I analysdelen är det viktigt att först klargöra om de tre aspekterna hot, 

kränkningar och respektlöshet upplevs förekomma hos respondenterna, för att 

sedan ta reda på hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd upplever och 

hanterar dessa aspekter utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta resulterar 

i att respondenternas utsagor kommer vara i fokus och tillåtas ett flertal långa 

utdrag ifrån deras upplevelser. I tolkningen av respondenternas utsagor kommer 

de analytiska verktygen tidigare forskning och teorierna att tillämpas.  

 

7.1   Upplevelser av hot  

Macdonald och Sirotich (2004) menar att två tredjedelar av socialarbetarna har 

upplevt hot mot sig själva. Att hot förekommer i socialt arbete är som nämnt ovan 

ett välkänt fenomen enligt Koritsas et al. (2008), Estrada el at. (2010) samt 

Sarkisian och Portwood (2003). På frågan om upplevelser om förekomsten av hot 

och om det var vanligt att de upplevde hot fanns en variation hos respondenterna 

svar. Tre av respondenterna upplevde ett överensstämmande med att det sällan 

sker och två av respondenterna menar att det är vanligt förekommande i yrket som 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare B säger så här om 

förekomsten och hur vanligt det är att man upplever hot: 

 

 (…) inte mycket som man skulle kunna tänka sig faktiskt, det gör det inte. De 

x år jag har vatt här så tror jag inte det har varit mer än två tre ärenden som har 

gått till rättegång så har det varit ett par incidenter(…). Det är inte speciellt 

mycket på x år men det ska ju inte vara någonting alls ju, sen är det ju en sak 

att man beroende på vad man har för erfarenhet själv tror jag har en egen 

tolerans av (…) vad som är hot (…) det är inte säkert att de jag uppfattar som 

hot gör kanske inte min kollega eller tvärtom. (Socialsekreterare B) 

 

Två av de andra respondenternas upplevelser av hot förhåller sig likt 

socialsekreterare Bs svar att det är väldigt sällan att det sker hot och att det är en 

tolkningsfråga i vad man själv upplever som hot. Vilket en respondent ger 

exempel på genom säga så här: 
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(---) det inte alltid lätt att definiera hot vid ett tillfälle var det en som inte fick 

som vad han ville och reste sig och kasta ett glas vatten på mig (…) är det ett 

hot eller är det inte ett hot och den definitionen kring de å lite så.  

(Socialsekreterare E) 

 

Wikman (2012:13) menar att hot och våld kan definieras som ”Varje handling, 

incident eller uppträdande som härrör från ett begripligt beteende och leder till att 

en person misshandlas, hotas eller skadas som en direkt eller indirekt konsekvens 

av hans eller hennes arbete”. Om socialsekreterare E upplever och uppfattar 

situationen som en hotfull gest när vattnet kastas mot hen och det nu sker på 

grund av en konsekvens av hens arbete, hade det kunnat rubriceras som hot utifrån 

utsagan. Hur och om varje respondent upplevde en incident som ett hot eller inte 

var olika utifrån den personliga tolkningen av vad ett hot är för just den 

respondenten. Fred och Olsson (2002) menar att budskapen som sänds till oss 

antingen är verbala eller icke verbala och hur vi tolkar dem beror på vår egen 

uppfattning och föreställningsvärld. För en annan respondent är den upplevda 

förekomsten av hot en annan. Faktum är att socialsekreterare C anser att det ofta 

är förekommande och säger så här: 

 

(…) dagligt förekommande e det va det är på något vis soc (…) det ingår i 

arbetsbeskrivningen och det är ju lite trist egentligen att man ska behöva säga 

så men så är det, (…) jag vilja påstå att det är mer legitimt att svina till. 

(Socialsekreterare C) 

 

Socialsekreterare C upplever att det råder en värdering hos personer att det är 

acceptabelt att vara hotande mot socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. 

Respondenten är av uppfattningen, och lever i föreställningsvärlden, att 

upplevelsen av hot är en del i att arbeta som socialsekreterare. Alla respondenter 

upplever att hot förkommer inom sitt yrke. Det är dock en variation om hur hoten 

kan upplevas och tolkas samt hur vanligt det är i sitt arbete. 

 

Respondenternas upplevelse av hot skedde oftast i samband med ett delgivande av 

ett negativt beslut för klienten. Swärd och Starrin (2006) beskriver att makt kan 

förutsättas i en resurs. För socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är 
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ekonomin, eller enklare utryckt pengarna, deras maktresurs. Det innebär att 

maktutövning kan ske genom att ha tillgång till en resurs som en annan individ är 

i behov av. Socialsekreterare E:s svar på förekomsten av hot inom yrket och den 

upplevda situation som kan generera hotfulla incidenter kan tydligt kopplas till 

Swärd och Starrins (ibid.) maktteori, formulerar sig på följande sätt: 

 

Absolut pengar ä pengar (…), kan var en källa till frustration om inte klienten 

får det x vill ha så att säga och det kan ju generera en stress situation som jag 

har en full förståelse för, å de tillsammans med kanske andra komponenter om 

man har droger i kroppen eller (…) funktionsnedsättning som också kan skapa 

en frustration (…) att en individ som har funktionsnedsättning känner ska ha 

en viss del och så försöker jag förklara att det inte finns möjlighet till det. Kan 

också generera en form av hotsituation när den här frustrationen växer helt 

enkelt. (Socialsekreterare E)  

 

Maktresursen pengar som socialsekreteraren E sitter inne på, skapar en grund 

både för att maktutövning kan ske samt risken att få uppleva hotfulla situationer. 

Socialarbetarens makt i beslutsprocessens om en klient ska få ekonomiskt bistånd 

eller inte, skapar också en balansgång om det ska bli en konflikt eller inte. Swärd 

och Starrin (2006) menar att kontrollen av en resurs som ekonomiskt bistånd 

innebär en makt som kan påverka människors livsföring. Socialsekreterare E:s 

upplevelse av att hotsituationer kan uppstå vid missgynnande beslut var 

förekommande i respondenternas svar. I frågan till respondenterna om de 

upplever att de påverkas av hot i sin arbetssituation, svarar en av respondenterna 

på följande sätt: 

 

Det gör den ju, kommer det ett hot så gör det naturligtvis det. Det kan komma 

ett mail nån som inte har fått vad den har velat och nu kommer jag inte till att 

ta ansvar om vad som händer och sådana grejer, men då har vi chefer som 

direkt tar tag i det svara både och ber dem att återkomma för att få en dialog 

med chefen om det är någonting de är missnöjda med. (Socialsekreterare A)

  

Makten finns i beslutet om en resurs som en individ är i behov av. Nekas denna 

resurs blir det mer påtagligt att hot förkommer och upplevelser av hot påverkas i 

makten som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har. Lukas (2008) menar 

att när makt utövas kan en konflikt ligga till grund i en maktutövning. En sådan 



  
 

34 
 

konflikt kan vara en intressekonflikt mellan två parter (ibid.). Vid en 

intressekonflikt kan klienten befinna sig i ett stadium av missnöje och frustration, 

på grund av ett negativt beslut, som enligt Moss (2008) kan leda till våldsamt 

motstånd. I ett beslut som kan leda till en konflikt menar Moss (ibid.) att det krävs 

att kunna konflikthantering i sin kommunikation för att se till att besluten ändå 

verkställs trots ett visat motstånd. Denna form av konflikthantering i sin 

kommunikation är att organisationens chef blir konflikthanterare när klienten gör 

hotande motstånd. En annan respondent upplever att hot påverkar det praktiska 

arbetet och tankesättet i mötet med klienter: 

 

Ja det gör man ju det beror ju på vad dem säger och hur dem säger de (…) de 

klart man påverkas och e det så att det kommer nån som jag inte vet vem det 

e, dem i receptionen säger att x är arg att någon som är upprörd. Då går jag inte 

ut i receptionen och pratar med dem utan då står jag bakom den här glasväggen 

det är säkert väldigt provocerande men det är för min säkerhets skull. (---). 

(Socialsekreterare D) 

 

Alla respondenter är överens med A och D om att de påverkas vid de tillfällena 

hot sker. Märkbart är dock att både socialsekreterare A och D har olika strategier i 

att möta de hotfulla situationerna eller i sin konflikthantering enligt Moss (2008). 

Socialsekreterare A går till chefen och socialsekreterare D möter klienten bakom 

en glasvägg. Sarkisian och Portwood (2003) menar att socialarbetare befinner sig i 

situationer som är riskfyllda i sitt arbete. I mötet med klienter finns det också en 

större risk att utsättas för fysisk eller psykiska attacker. Socialsekreterare A och D 

använder olika strategier som kan det tolkas som det Moss (2008) menar är 

barriärgränser för att skydda sig själv i ett utsatt läge istället för att värna om ett 

öppet klimat mot klienten. Moss (ibid.) tar konkret upp användningen av 

skyddsskärmar i möte med individer som ett exempel av barriärgräns som 

socialsekreterare D gör. Användningen av barriärgränser i sin kommunikation, vid 

beteenden som inte är acceptabelt från klientens sida, är ett sätt att avskräcka 

klienten ifrån att använda sådant beteende (ibid.). Socialsekreterare D visar ändå 

en medvetenhet om att beslutet att stå bakom en glasvägg direkt kan öka 

sannolikheten för att få ta emot hot då klienten kan känna sig distanserad från den 

mänskliga kontakten, alltså att individen snarare hotar själva barriären än 

socialsekreterare D. Det kan alltså upplevas hos klienten som provocerande och 
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inte för att värna om klientrelationen, detta för att socialsekreteraren vill värna om 

sin egen säkerhet. Socialsekreterare E använder sig av en annan metod vid sina 

upplevelser för att hantera påverkan av hot i arbetssituationer: 

 

(…) de e ju det att jag har ju larm på mig ibland (…) larm till polisen att jag i 

mellan åt är jag på min vakt när jag träffar vissa individer och ibland träffar jag 

dem nere i receptionen för att de ska ha nära ut helt enkelt.  (Socialsekreterare 

E)  

 

Respondenten är vaksam och vidtar vissa försiktighetsåtgärder med särskilda 

individer och har vid de tillfällena tillgång till larm som går direkt till polisen. 

Utifrån Moss (2008) färdighet att kommunicera barriärgränser, använder sig 

socialsekreterare E, precis som både A och D gör, av samma metod fast i annan 

form i ”valet av mötesplats”. Socialsekreterare E signalerar även till individerna 

att hen är bärandes av larm vilket Moss (ibid.) menar som tidigare nämns att 

barriärgränser kan fylla en funktion i att avskräcka ifrån att hota anställda på en 

arbetsplats. Eftersom respondenterna påverkas och reagerar mot hot direkt via 

tillvägagångssättet blir också makten påverkad i relationen. Lukas menar (2008) 

att vi vill använda makten som redskap för att kunna förutsäga och ha kontroll på 

de händelseförlopp som kan ske. Påbörjas användningen av organisationens 

tillgångar kan detta ses som ett sorts maktmedel för att på ett beskyddande sätt 

återfå och känna sig i kontroll av situationen och sin egen säkerhet. 

Respondenterna beskriver att de upplever att hot förekommer och att de också 

påverkas av hoten. Zelnick et al. (2013) som tidigare nämns visar på att förekomst 

av hot i socialt arbete kan upplevas vara en del utav ens arbetsuppgift. 

Respondenterna fick frågan om de upplever att hot är något som man får 

acceptera i sitt yrkesval. En respondent säger så här: 

 

(…) jo man får nog acceptera att det finns men (…) aldrig godkänna det, man 

ska aldrig låta det vara men jag tror aldrig man kommer ifrån att det inte 

kommer finnas, för folk är olika. Får du besked att du inte får några pengar och 

inte kan betala din hyra och hyresvärden säger att du åker ut till exempel, då 

är det klart att du blir förbannad att du tycker att det inte är ditt fel att du inte 

får pengar. Så jag har en viss förståelse att folk reagerar med, e man då riktigt 

verbal kanske alltid så är det lätt att ta till hot (---). (Socialsekreterare B) 
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Socialsekreterare B menar att man får acceptera att hot kan förkomma i yrket och 

att det är svårt att komma ifrån. Utifrån Swärd och Starrin (2006), om makten i en 

resurs som en annan individ är i behov av, är det svårt som respondenten menar 

att besluten som tas inte påverkar klienten vid ett missgynnade beslut och att den 

reagerar med hot.  Det som dock inte ska göras är att vara godkännande av ett 

upplevt hot. Däremot är det viktigt att ha en förståelse för att människor kan 

reagerar som de gör, utifrån den professionellas sätt att visa acceptans mot 

individer i en sorts form av kommunikationsfärdighet (Moss 2008). 

Socialsekreterare B använder sig av en bit mer acceptans i sitt förhållande till 

klienter, för att ha förståelse för att individen har ett unikt sätt att reagera på ett 

negativt besked. Moss (ibid.) menar att i acceptans finns det två viktiga aspekter 

som den professionella kan använda sig av, att visa förståelse för att klienten har 

ett unikt förhållningssätt men att samtidigt kunna visa att beteendet inte accepteras 

om det är skadligt för andra. I de två aspekterna menar Moss (ibid.) också på att 

det finns en problematik och motsättning mot varandra i acceptans som färdighet i 

att utföra sitt arbete. Att som professionell acceptera att det förekommer men inte 

godkänna beteendet kan tolkas som att visa på acceptans mot klienten. Ett 

förtydligande av problematiken kring acceptans mot klienters beteende och att 

förhålla sig till det som professionell gällande hot i arbetet, upplevde en annan 

respondent det så här: 

 

Ja egentligen borde man inte göra det, för det låter ju helt galen ju det är väl de 

känslorna som man slåss med varje dag men samtidigt så är det nog ändå så. 

Ska man jobba på det här stället så är det en del av det (---). (Socialsekreterare 

C) 

 

Socialsekreterare C upplever att hot inte bör accepteras men att det ändå är en del 

av arbetet som man får acceptera. Respondentens upplevelser av en accepterad 

hotbild är ytterligare ett exempel på att balansen på vad som ska accepteras utifrån 

Moss (2008) kommunikationsfärdighet är problematisk. Utifrån de andra tre 

respondenterna finns en mer entydig bild som sammanfattas på ett bra sätt av 

socialsekreterare E i frågan om acceptansen om hot i yrket: 

 

Nää jag tycker inte man ska acceptera hot överhuvudtaget i hela samhället, (…) 

de e ett samhällsproblem det e ett elände (…) som jag inte tycker finns ingen 
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anledning att gå runt och hot folk å utan då får man ju använda systemet om 

man inte är nöjd med det och påverka eller överklaga eller så vida (…). 

(Socialsekreterare E).  

 

De övriga två respondenterna är överens med socialsekreterare E om att hot inte 

ska accepteras eller upplevas i yrket. Socialsekreterare E tar det ytterligare ett steg 

längre i sin utsaga och menar på att det finns ett system att använda sig av då man 

inte är nöjd som klient. Klienten har alltså makt att påverka ett beslut som inte går 

klientens väg genom att beslut kan överklagas. Swärd och Starrin (2006) menar 

att klienterna har en makt att påverka besluten på laglig väg, genom att de kan 

överklaga beslut som är missgynnade mot dem själva. Det socialsekreterare E 

menar är att det finns lagar och förordningar att förhålla sig till och rättigheter för 

klienterna att på laglig väg att bestrida ett beslut i ekonomiskt bistånd och därmed  

borde inte hot förekomma ifrån klienten.  

 

Alla respondenterna hade direkt (mot dem själva) eller indirekt (mot andra 

medarbetare) upplevt hot i sitt yrke någon gång som socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd. Utifrån Swärd och Starrins (2006) maktteori innehar 

socialsekreterarna en maktresurs i form av ekonomiskt bistånd som ger dem 

möjligheten att utöva makt. I förhållandet till ett negativt eller missgynnande 

beslut för klienten upplevde respondenterna att de kunde utsättas för hot eller 

hotfulla situationer. Utifrån Moss (2008) barriärgränser använde sig 

respondenterna av denna kommunikation när de upplevde att de behövde sätta sin 

egen säkerhet först.  Lukas (2008) menar att vid en maktutövning kan en konflikt 

uppstå. Respondenten upplevde att konflikten som uppstod vid ett missgynnade 

beslut till klienten kunde utveckla sig till en hotfull situation. Respondenterna kan 

tolkas använda Moss (2008) konflikthantering för att lösa eller behandla ärenden 

för att berätta för klienten vad som inte upplevs vara ett accepterat beteende.  

 

7.2   Upplevelser av kränkningar 

Inom den tidigare forskningen menar Sarkisian och Portwood (2003) att 64 % av 

socialarbetarna någon gång under karriären har blivit kränkta. Annan forskning 

menar också på att kränkningar är förekommande i socialt arbete till exempel 

Koritsas el al. (2008) samt Enosh et al. (2012). Enligt Pollack (2010) är dessutom 
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en kränkande klient argument på ett våldsamt beteende. I respondenternas 

upplevelser om förekomsten av kränkningar svarade samtliga att det någon gång 

hade förekommit och vissa respondenter ansåg att det skedde ofta i deras arbete. I 

förekomsten och bemötandet av kränkningar säger en respondenterna så här:  

 

Mm inte mycket men det händer (…) jag har precis haft en x (…) där x på långt 

brev (…) skrivit bara med vartannat ord kränkande, vartannat mening med 

kränkande ord om mig som person, men det är ingenting man kan göra så 

mycket åt, mer än att man har ett samtal, att min chef hade ett samtal med x att 

det här kan inte accepteras. (Socialsekreterare B) 

 

Gällande en annan form av förekomst och bemötande av kränkningar, säger en 

respondent så här: 

 

De gör det säkert (…) när klienter provocerar eller kränker så försöker jag inte 

ta det personligt utan att det är en del i situationen och att jag inte tar det åt mig 

så att säga. Utan att det är en del i det hela så man i så fall får jobba med, för 

att få den enskilde att förstå att det kanske inte är så smart eller smidigt att prata 

på ett sånt sätt så andra människor känner sig kränkta. (Socialsekreterare E) 

 

Socialsekreterare B och socialsekreterare E har olika tillvägagångssätt att bemöta 

upplevd kränkande beteendet från klienterna. Genom att utmana upplevd 

oönskade beteenden eller bemötanden av kränkningar använder sig 

respondenterna ovan av organisationens chef eller av möjligheten att arbeta för en 

förändring hos den enskilde på egen hand. Moss (2008) menar att utmanandet av 

individer för att få förändring av ett beteende eller språk är en av de svåraste 

kommunikationsfärdigheter man kan bemästra. Det som menas är att utmanande 

kommunicering av den professionella är att visa vart gränserna går för vad som 

kan accepterat för att kunna arbeta med personen (ibid.). I socialsekreterare B:s 

utsaga ligger delegeringen på organisations chef att sköta kommunikationen med 

klienten för att berätta vad som inte är accepterat mot socialsekreterare B. Pollack 

(2010) menar att många socialtjänster är skyldiga gällande vissa klienter att vidta 

försiktighetsåtgärder och förutse faror samt skapa en säker arbetsmiljö. I 

socialsekreterare E:s fall görs den utmanande kontakten på egen hand mot 

klienten för en förändring i den enskildes beteende. Detta för att försöka skapa en 
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förståelse hos klienten att det inte är ett lämpligt beteende som den använder sig 

av. Vid frågan om de påverkas av kränkningarna i sitt arbete upplevde fyra av 

respondenterna att de påverkas. En av respondenterna svarade så här: 

 

Det är ju också litegrann det här också, att nån dag så blir glaset fullt (…) lite 

den här ruggiga delen också i att man på nåt vis flyttar gränserna. Jag hade en 

x som följde med mig en eftermiddag får några års sen och x gick (…) stor 

gråtande hem och började väl fundera (…), om x skulle jobba här eller om x 

skulle jobba med det här överhuvudtaget och jag fatta ingenting för mig var 

det bara en vanlig eftermiddag och det fick mig att fundera på gränserna hur 

man flyttar gränserna de som man såg som ett hot eller kränkning när man 

börja gör man kanske inte idag (…) att jobbet gör någonting med en, så det är 

just det här med gränser (---) att det påverkar en väldigt mycket (…). För det 

är ju aldrig okej dem här grejerna (…). (Socialsekreterare C) . 

 

Respondenten ovan berättar hur hen har påverkats av yrket och dennes syn på 

kränkningar, vilket får respondenten att flytta gränserna om vad som accepteras i 

arbetet. Moss (2008) menar att för att kunna leda arbetet med människor framåt 

måste klienten kunna känna sig accepterad. Respondentens sätt att flytta sina 

gränser för vad som upplevs som kränkningar är utifrån Moss (ibid.) färdigheten 

att kommunicera acceptans. Respondenten har flyttat sina gränser i vad hens 

upplevelse är av accepterat beteende för att kunna utföra sitt arbete framåt. 

Respondenten upplever själv att under arbetet som socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd har gränserna flyttas i vad som upplevs acceptabelt gällande 

kränkningar och hot, vilket hen upplever är obehagligt. En av respondenterna 

upplever att kränkningar påverkar en personligen och inte professionellt och säger 

istället såhär: 

 

Nää inte arbetssituation, påverkar mig som person att jag tycker att det är 

obehagligt och blir ledsen men det är en kort tid. Tänker sen får man ta väck 

det från och bli lite professionell igen och inse att den här personen mår så 

himla dåligt, så att x egentligen inte vet vad x säger å gör å då får man kanske 

ha en annan tolerans just för det, även om jag inte accepterar det x skriver och 

säger (…). (Socialsekreterare B)  
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Som socialsekreterare B är inne på kan det finnas en annan sorts tolerans mot 

vissa klienter och därmed utifrån Moss (2008) ett förhållningssätt av acceptans 

gentemot vissa klienters beteende som förståelig. I upplevelserna från 

respondenterna angående accepterandet av kränkningar i yrket är respondenterna 

ovan överens om att det finns en flyttad gräns eller annan tolerans mot klientens 

kränkande beteende och därmed en förståelse. På frågan om respondenterna 

upplever att kränkningar är något accepterat i yrket, enligt de två respondenterna 

B och C, upplever de att de får acceptera kränkningar som en del av yrket. Två av 

de andra respondenterna upplever att de istället måste förhålla sig till 

kränkningarna än att acceptera beteendet i sitt arbete och en av dem formulerar sig 

så här: 

 

(…) accepterar vet jag inte men att man får förhålla sig till det och ha det som 

en del i ett tänk hur man ska, kommer åt individen att förändra sig (…) få den 

att inse att beteendet inte är acceptabelt (---). (Socialsekreterare E) 

 

Istället för att välja att acceptera arbetsmiljön menar respondenten att man bör 

göra en markering till klienten om att den ska behandla socialsekreteraren med 

respekt. Utifrån Moss (2008) väljer respondenten mer utmanande förhållningssätt 

gentemot upplevda kränkningar från klienten i sin kommunikation. Detta för att få 

till en förändring hos klientens språk och beteende samt att visa vart ens gräns går 

(ibid.). En respondent delar inte de andras synsätt på att förhålla sig eller 

acceptera upplevda kränkningar och menar så här: 

 

 Nej det finns ingen som ska acceptera det i nått arbete (…) överhuvudtaget 

tänker jag att man ska alltid markera (...). (Socialsekreterare D) 

 

Vissa respondenter upplever mer att kränkningar förekommer jämfört med andra 

respondenter. I bemötandet användes organisationen som stöd och hjälpmedel och 

andra fall gjordes det direkt av respondenten själv. Hur respondenterna väljer att 

tolka upplevda kränkning och hur de förhåller sig till kränkningar från klienterna 

skiljer sig dock. Vissa respondenter anser att upplevda kränkningar är en del av 

arbetet, vilket enligt Zelnick et al. (2013) sker i socialt arbete.  Andra respondenter 

använder sina kommunikationsfärdigheter enligt Moss (2008) för att utmana 



  
 

41 
 

klientens beteende om det upplevda kränkandet för att få en ändring i klientens 

sätt bete sig. 

 

7.3    Upplevelser av respektlöshet  

Enosh et al. (2012) menar att många socialarbetare levde under konstant utsatthet 

för låg nivå av verbala aggressioner. Ringstad (2005) menar att 40 % av 

socialarbetarna någon gång hade blivit skriken och skälld på av sina klienter. I 

upplevelser av förekomsten av respektlöshet säger en respondent så här: 

 

Ja det kan det göra men inte jätte ofta, de är ungefär samma personer som blir 

arga som skäller och skriker då är det respektlöshet, det är rätt viktigt begrepp. 

(Socialsekreterare D)  

 

Respondenten upplever respektlöshet när klienter uppvisar verbala aggressioner 

och skriker och skäller, vilket kan kopplas till Enosh et al. (2012) samt Ringstad 

(2005). De andra respondenterna är inne på samma upplevelser angående 

respektlöshet, förutom en respondent som upplever respektlösheten från klienter 

mer dagligen.  

 

Vid upplevelser hur respektlöshet påverkar respondenterna utifrån 

arbetssituationen säger en respondent så här: 

 

(…) ibland kan jag nästan se det som stimulerande utifrån att det blir en 

utmaning det blir inte det här vanliga (…) det blir som en utmaning att försöka 

få till det och få den enskilde att förstå och en sån utmaning kan ju också sporra 

en att försöka få till bättre situation. (Socialsekreterare E) 

 

Utifrån Moss (2008) använder sig respondenten av en utmanande kommunikation 

för att komma tillrätta med vad respondenten anser är ett oacceptabelt beteende i 

arbetet med klienten. När det gäller att förbättra situationen sinsemellan upplevs 

respektlöshet mer stimulerande av respondenten och att det kräver arbete att ändra 

klientens förhållningssätt. Respondenten uttrycker sig så här kring hur 

kommunikationen går till i ett utmanade av klienterna respektlösa beteende när 

det upplevs: 
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(…) de tillfällena där jag känner av det så försöker jag litegrann markera (…) 

så att de förstår det att det inte är okej att bete sig på det sättet (…) ibland måste 

man höja rösten och ibland måste man bli mer bestämd mot vissa individer för 

att det ska hända någonting om man känner respektlöshet (…). 

(Socialsekreterare E) 

 

Swärd och Starrin (2006) menar att när det gäller arbetet som tjänsteman inom 

socialt arbete ger inte lagar och förordningar tydliga besked i hur arbetet ska 

utföras. Snarare tolkas det som att socialarbetaren har ett inflytande att påverka 

utförandet och att själv minska upplevelsen av respektlöshet. Detta genom att 

utmana klientens beteende och därmed ge respondenten en makt att bestämma vad 

som gäller i uppförandet och processen att leda människor framåt. Genom att 

socialsekreterare har en expertisroll får de en outtalad roll i avgörande av vad som 

är bäst för klienten (ibid.). Därmed kan utmanande kommunikation mot klienten, 

vara det som anses vara bäst för klienten i samarbetet med socialsekreteraren. 

Klienten lär sig att vara respektfull och tydligare gränser dras gällande vad 

respondenten tycker är acceptabelt utifrån upplevelser om sin egen arbetsmiljö. 

Respondenterna menar att deras upplevelser påverkas av att de provoceras i 

respektlöst bemötande och får tänka på att hålla sin egen professionalitet intakt. 

En respondent säger så här:  

 

Ja om man skulle ha någon som bär sig så där åt, då är respektlös så får man ju 

försöka jobba med att visa respekt själv. Det är kanske där, det kan vara lite 

svårt att man kanske blir lite respektlös själv. (Socialsekreterare A). 

 

Moss (2008) menar att i mötet med professionella arbetare ska varje individ kunna 

kräva att bli behandlade med respekt och integritet. Respondenterna upplever att 

det ibland är svårt att uppträda och upprätthålla professionalitet utifrån att klienter 

är respektlösa. Om den upplevda respektlösheten accepteras inom yrket som 

socialsekreterare vid ekonomiskt bistånd råder det oenighet om ifrån 

respondenterna. Vissa respondenter menar att det inte ska accepteras och två 

respondenter menar att det får accepteras. Att det är en del av yrket formulerar en 

respondent på följande sätt:  
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Ja egentligen borde det inte vara del av samhället ju men det är bara inse att 

det är så och i en del fall så beror ju respektlösheten på att den enskilde kanske 

har känt sig förorättad i andra sammanhang med andra myndigheter. (---) så 

kan det bli ett myndighetsförakt som leder till respektlöshet och för vissa 

individer kan det sitta rätt djupt faktiskt. (Socialsekreterare E) 

 

Enosh el at. (2012) menar att aggressiva klienters beteende bygger på att de inte 

har varit nöjda med servicen, eller myndighetsutövningen. I fallet ovan hotas 

klientens självidentitet vilket kan skapa en reaktion av klienten. Respondenten är 

förstående att vissa klienter har svårt med myndigheter och kan känna en form av 

förakt som utlöser själva respektlösheten. Den upplevda respektlösheten bottnar i 

en reaktion till myndighetsutövning, där någon myndighet tidigare har haft ett 

dåligt förhållande med klienten.   

 

7.4    Upplevelser av säkerhet och bemötande av klienter 

Macdonald och Sirotich (2004) menar att det är viktigt att socialarbetares säkerhet 

och välmående på arbetsplatsen ska ha samma prioritet som klientens säkerhet 

och välmående. På frågan om respondenterna har några speciella åtgärder, extra 

förberedelser eller säkerhetsstrategier i möten med utåtagerande klienter i sitt 

arbete, svarar en respondent så här:  

 

Ja då kan vi kalla på dem eller kan vi ta mötet någon annanstans, man kan ha 

möten på polisen också om det så att man vet att det är väldigt utåtagerande 

personer (…) har mycket nytta av sina kolleger också om jag vet att det 

kommer någon som inte kommer bli så glad eller vet reagerar på olika sätt så 

kan man säga till att om ni hör någonting så har jag x nu och så då sitter de och 

lyssnar i sina rum, för vi är ju rätt så nära ju så att de är beredda (…) vet jag 

om att det här är en sån person (…) tar man med sig en kollega på möte.  

(Socialsekreterare A) 

  

Utifrån Fred och Olsson (2002) är respondenten medveten om att när ett negativt 

budskap förmedlas till klienten om ekonomiskt bistånd kommer det tolkas 

negativt av klienten samt ge en känslomässig reaktion. Respondenten upplever att 

det finns risk att det kan gå utöver en själv i förmedlandet av budskapet, genom att 

veta om att klienten är utåtagerande och sannolikt reagerar på ett hotfullt sätt på 

grund av beskedet som lämnas. Fred och Olsson (ibid.) menar att budskapet går 
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från sändaren till mottagaren som sedan tolkar och får en känslomässig reaktion 

innan de sänder tillbaka ett budskap till avsändare. Respondenten är i detta fall 

medveten om att en obehaglig negativ reaktion kan inträffa och Wikman (2012) 

menar att en av de kända risksituationerna i arbetslivet är att ge negativa besked. 

Respondenten förbereder sig och kan ta med en kollega i mötet eller säger till 

kollegorna inför riskfyllda möten för att öka sin egen säkerhet och trygghet i 

mötet. Respondenterna har alla olika specifika säkerhetstänk för att uppleva sig 

säker och trygg. En annan respondent säger så här om strategier och extra 

förberedelser med utåtagerande klienter: 

 

Socialsekreterare D: (…) att jag inte stänger min dörr och jag säger till 

kollegorna det är nog den strategin jag har och märker jag, att jag själv känner 

mig rädd (…) då är det ju mitt larm och att jag kan gå ut igenom dörren, så jag 

sitter alltid där du sitter nu för att kunna gå ut kvickt, fast det gör jag i alla 

besök om jag har dörren stängd speciellt (…). 

 

Intervjuaren: (…) då sitter jag närmast dörren just nu (…). 

 

Socialsekreterare D: mm(---) det är ett säkerhetstänk man har hela tiden att 

man ska inte ha massa grejer här som jag kan få i huvudet på mitt bord eller så 

inga saxar som syns ingenting sånt det säkerhetstänket har jag haft ganska 

länge (…). 

 

Respondenten är medveten innan ett samtal med en klient hur den ska agera och 

förbereda sig. Koritsas et al. (2008) menar att det är viktigt med säkerhetstänk och 

att ha strategier med sig, såsom att larma kollegor eller sätta igång larmet eller 

också ta sig ur situationen så fort som möjligt om klienten blir hotfull (ibid.). 

Respondenten har stolen närmast dörren samt lämnar dörren öppen under vissa 

samtal för att kunna ta sig ut ifall det händer att klienten skulle bli hotfull. Pollack 

(2010) menar att incidenter med aggressiva klienter förekommer och inom 

socialarbetarna finns en rädsla för dessa incidenter med klienter. I frågor om hur 

respondenter bemöter klienter som upplevs använda sig av ett hotande, kränkande 

eller respektlöst beteende, svarade en respondent på följande sätt: 

 

Att behålla sitt lugn tror jag är viktigt att man är lugn samtidigt som att tala om 

att detta accepterar jag inte så då att vi avbryter mötet och om du inte kan lugna 
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ner dig (…) jag tror att man är lugn helt enkelt att man inte backar att man inte 

visar sig rädd för då får de övertaget direkt. (Socialsekreterare B) 

  

I upplevelsen av ett sådant möte menar respondenten att det är viktigt att inte visa 

sig rädd när det sker för att inte ge övertaget till klienten. Likt respondenten menar 

Koritsas el at. (2008) att ett viktigt förhållningssätt är att vara lugn. Respondenten 

ovan använder sig av ett sätt att utmana klienterna för att lösa eller behandla 

situationen (Moss 2008). Detta genom att tala om för klienten vad som inte 

upplevs vara okej och om inte klienten lugnar ner sig så avbryts mötet. I 

upplevelser hos respondenterna om de känner sig extra utsatta på grund av sitt 

yrkesval, är de oeniga i sina upplevelser. En respondent säger så här: 

 

Ja egentligen så tycker jag dagligen, för om man ser det här att påverkan som 

man får varje dag, dels har av sina egna upplevelser och däremot av andra (---

). (Socialsekreterare C)  

 

Upplevelsen hos de andra respondenterna skiljer sig genom att de inte känner sig 

extra utsatta eller inte utsatta i samma omfattning som respondenten ovan. 

Upplevelserna hos respondenterna skiljer sig också i hur deras säkerhetstänk 

tillämpas med utåtagerande klienter. Pollack (2010) menar att socialarbetare inte 

kan förutsäga när en klient blir hotfull. Det finns därför en möjlighet att tillämpa 

vissa förberedelser och moment i det sociala arbetet och arbetsmiljön för att höja 

sin egen säkerhet. Detta genom att tillämpa olika säkerhetshjälpmedel i form av 

larm, kollegor och flyktdörrar. Vid till exempel hot och hotfulla situationer på 

arbetsplatsen menar Koritsas el at. (2008) att det påverkar socialarbetares 

utförande och hur de behandlar klienter. Hos de olika respondenterna finns en 

medvetenhet om att riskfyllda situationer som kan uppstå i samband med negativa 

besked och hur de kan förhindras samt att vid mötet använda säkerhetsaspekter 

och säkerhetstänkande.  

 

7.5   Upplevelser om organisationens stöd och hjälp 

När hot ökar i socialarbetarens arbete söker de stöd inom organisationen menar 

Sarkisian och Portwoods (2003). Pollack (2010) menar att organisationer i socialt 

arbete ska försöka förhindra övergrepp och försummelse från klienterna för att 

undvika potentiell fara och skapa en trygg miljö för socialarbetaren och 
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klienterna. I frågan till respondenterna om deras upplevelser av stöd och hjälp från 

organisationens chefer i situationer av hot, kränkningar och respektlöshet, 

upplevde fyra respondenterna att cheferna gav stöd och hjälp och en respondent 

säger så här:  

 

(…) det rätt så bra att ha noll tolerans därför att då blir det aldrig någon 

tveksamhet, sen börjar man kanske att luckra på det så kanske (…) kan vara 

väldigt mycket hot och våld till slut. (Socialsekreterare A) 

 

Zelnick et al. (2013) samt Sarkisian och Portwood (2003) menar att stöd från 

organisationer leder till flera rapporteringar om hot. En åtgärd som organisationen 

bör göra är att ledningen ska ta en aktiv roll i att skapa rutiner för att till exempel 

motverka att hot förekommer på arbetsplatsen (ibid.). Respondentens upplevelse 

av en rutin med nolltolerans skapade mindre tveksamheter om hot skulle 

rapporteras. Därmed skapades också stöd till socialarbetaren från organisationen i 

form av att de inte tolererar hot mot sina anställda. En annan respondent upplever 

stödet från organisationen och cheferna gällande hot, kränkningar och 

respektlöshet så här: 

 

Inte tillräckligt vill jag påstå (…) det krävs in princip att okej att när polisen 

står här då e det klart att det blir en reaktion. Just det här vardagliga (…) det är 

ett ganska ensamt jobb faktiskt (…) vi träffar oftast klienterna ensamma (…) 

med allt det innebär att då sitter man där själv va så de e tungt (…). 

(Socialsekreterare C)  

 

Respondenten fick också en fråga om hot, kränkningar och respektlöshet kunde 

upplevas som ens eget fel om man inte fick stöd ifrån organisationen och 

cheferna, och svarade på följande sätt:  

 

Ja om det inte tas på fullt allvar sånt vilket det kan ha hänt några gånger så till 

slut så slutar man gå dit (...) det är väl snarare att man tänker att ja det var 

tydligen inte så märkvärdigt (---). (Socialsekreterare C)  

 

Respondenten kände inget större stöd och hjälp från organisationen och cheferna, 

genom att hot, kränkningar och respektlöshet inte togs på allvar. Det gjorde att 

respondenten slutade att uppmärksamma organisationen om incidenter och satt 
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med upplevelsen själv med känslan av att det var ens eget fel. Respondenten 

upplevde inget tydligt förhållningssätt mot hot från organisationens sida. Wikman 

(2012) menar att säkerhetskulturen är en maktaspekt utifrån vad organisationen 

väljer att hantera och uppfatta om sina egna säkerhetsbrister. Det förutsetts att 

organisationen har förmågan av att ta till sig uppfattningen av organisationens 

säkerhet och ser till att förbättra de brister som uppkommit (ibid.). Pollack (2010) 

menar att det är viktigt att organisationen effektivt kvalitetssäkrar sin verksamhet 

för att åtgärda säkerhetsbrister. Vid frånvaro av stöd och hjälp från cheferna i 

organisationen visar också att upplevelsen av hoten börjar accepteras. Sarkisian 

och Portwood (2003) menar att anledningen till att inte rapportera hot kan vara att 

inte känna något stöd från ledningen och istället få sin kompetens ifrågasatt, 

därmed kan hot bli en del av arbetet som accepteras.  

 

I frågan till respondenterna om organisationen har riktlinjer och policy angående 

hot, kränkningar och respektlöshet menade samtliga respondenter på att policy 

kring hot och våld fanns. En respondent svarade så här: 

 

Inte om respektlöshet och kränkningar men hot finns det säkert en policy här 

vi har ganska många policy så att det finns säkert en hot också. 

(Socialsekreterare E) 

 

Respondenternas svar är likartat socialsekreterare E:s svar förutom en av 

respondenterna som var insatta i policyn om hot och våld. Sarkisian och Portwood 

(2003) menar att ett viktigt steg för att motverkar utsatthet för hot och kränkningar 

är till exempel att från organisationens sida kommunicera ut policy, riktlinjer och 

förhållningssätt till sina anställda. Intrycket som respondenterna gav var att 

organisationerna inte kommunicerat ut vad policyn innehåller och riktlinjer från 

organisationen sida ifall hot inträffar. Ingen av respondenterna upplevde att det 

fanns någon policy eller riktlinje mot kränkningar eller respektlöshet i 

organisationen. 

 

8.  Diskussion 

I analysen framkommer det att respondenterna i studien omedvetet eller medvetet 

har valt att distansera sig i vissa frågor, genom att till exempel använda sig av 
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ordet ”man” i sina utsagor. De semistrukturerade intervjuerna delger ett forum för 

att komma nära inpå respondenterna och skapar ett utrymme för att kunna prata 

friare samt att de ska kunna anförtro mer detaljerad information. Kanske kan 

ämnet som sådant göra att respondenten försöker normalisera sina egna utsagor 

vid användningen av ordet ”man”. Deras egna upplevelser riskerar att förskönas 

och det blir svårt att få det djup som de semistrukturella intervjuerna utlovar. I och 

med att respondenterna inte känner mig sedan tidigare kan det vara en svårighet 

att öppna upp sig under en timmes intervju. I mina försök att komma åt deras egna 

subjektiva upplevelser av hot, kränkningar och respektlöshet finns det därmed en 

risk att deras utsagor blir mer av en norm eller en normativ beskrivning i 

intervjun. Det kan tolkas att det finns svårigheter att uppnå den närhet som krävs 

för att kunna prata eller tala om sina egna känslor och upplevelser till en okänd 

individ. Respondenterna har också ett arbete och lojalitet att sköta deras 

arbetsuppgifter därmed kan upplevelsernas roll förminskas av att använda ordet 

”man” i en beskrivande mening. Ett exempel skulle kunna vara respondenten som 

pratar om att flytta sina egna gränser i sitt arbete. Det finns kanske därmed en 

gräns för att överleva yrket genom att ge upplevelser som inte är positiva ett mer 

normativ eller generell betydelse i sina egna tolkningar. Distansen i att använda 

ordet ”man” gör att djupet inte kommer fram i deras egna upplevelser lika tydligt 

som om de skulle använt sig av orden ”jag” eller ”mina”. Detta kan utifrån studien 

kritiseras i efterhand för att inte kunna leverera djupet i respondenternas egna 

subjektiva upplevelser som metoden utlovat.   

 

9. Avslutande diskussion 

Den här studien visar på att upplevelser av hot, kränkningar och respektlöshet hos 

yrkesverksamma socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd förkommer och att 

de påverkar deras yrkesutövning. Socialsekreterarnas tolkningar av upplevda hot, 

kränkningar och respektlöshet är varierande gällande förekomsterna av hur vanligt 

det upplevs. De flesta respondenter menar att upplevelserna inte är vanligt 

förekommande i yrket och en enstaka menar tvärtom. När företeelserna om hot, 

kränkningar och respektlöshet upplevs förekomma mot dem, menar 

socialsekreterarna att de påverkas i sitt yrke. Det kan till exempel vara genom att 

de tar upplevelsen personligt, att de flyttar sina gränser av acceptans eller att de är 
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mer medvetna om sin egen säkerhet. Upplevelserna av hot, kränkningar och 

respektlöshet som finns hos socialsekreterarna tycks vara oundvikliga. 

Socialsekreterarna har makt i sina beslut om vem som får ekonomiskt bistånd eller 

inte, vilket någonstans är skapande för att upplevelserna förekommer utifrån deras 

utsagor. I klientens reaktion och frustration av att bli nekad ekonomiskt bistånd 

går det över till att socialsekreterarna blir tvungna att möta detta och därmed 

upplever hot, kränkningar och respektlöshet i sin yrkesutövning.  

 

Hur dessa upplevelser bemöts eller accepteras skiljer sig bland socialsekreterarna 

inom ekonomiskt bistånd. Vid hot och hotfulla situationer kan medel som 

organisationens chef eller tillämpning av organisationens resurser spela roll i 

bemötandet. Upplevelsen av acceptansen av hot är att socialsekreterarna anser att 

det inte är något som borde förekomma, dock är det en av socialsekreterarna som 

upplever att det är en del av hens yrke. 

 

Vid bemötandet av upplevda kränkningar från klienter förlitar sig 

socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd på sina kommunikationsfärdigheter i 

att försöka ändra klientens beteende, samt organisationens resurser. Acceptansen 

av att uppleva kränkningar inom yrket råder det en oenighet om. Vissa menar att 

upplevelserna förkommer och att detta är något man bara får acceptera, medan 

andra upplever att det inte ska accepteras.  

 

Upplevelserna av respektlöst beteende ifrån klienterna bemöter socialsekreterarna 

med hjälp av sina kommunikationsfärdigheter. Detta för att få till en förändring av 

klientens beteende och förbättring av deras bemötande med socialsekreteraren. 

Det framhålls också av en socialsekreterare som upplever att det är stimulerande 

att arbeta med denna förändring hos klienterna. Acceptansen i den upplevda 

respektlösheten är också splittrad bland socialsekreterarna. Vissa upplever att det 

är något man får acceptera i yrket och andra upplever att det inte ska vara 

acceptabelt.  

 

Det finns därmed skillnader i hur socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd 

tolkar de olika begreppen i sin yrkesutövning, samt hur de bemöter och upplever 

hot, kränkningar och respektlöshet. En medvetenhet som socialsekreterarna har är 
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att begreppen är svårtolkade och kan bara göras utifrån en själv. Hur 

socialsekreterarna upplever hot, kränkningar och respektlöshet finns det ingen 

objektiv sanning utan flera olika subjektiva sanningar beroende på den sociala 

miljö de befinner sig i.  

 

I och med att socialsekreterarna i sina subjektiva verkligheter menar att hot, 

kränkningar och respektlöshet upplevs, är de också medvetna om deras egen 

säkerhet och har egna sätt att förbereda sig för möten där de känner att det finns 

en risksituation utifrån förutsättningarna. Socialsekreterarna upplever sin egen 

säkerhet utifrån materiella ting såsom larm, flyktdörrar och bestämmande av 

mötesplatser samt att använda kollegor som stöd och hjälp. Användningen av 

dessa saker är också en makttillämpning för att de ska uppleva och ha kontroll vid 

det händelsebelopp som kan ske. En medvetenhet om riskerna vid att ge negativa 

besked ökar också säkerhetstänk bland socialsekreterarna. Upplevelserna om att 

ge ett avslagsbesked i ekonomiskt bistånd innebär till exempel att förberedelse 

kan göras innan mötet i vetskapen om att en frustration och ett motstånd från 

klienterna kan uppstå. Att ge utbildning om riskerna och ökad kunskapen i hur 

man kan förhindra hotfulla situationer att uppstå kan göra att socialarbetaren 

känner igen tidiga signaler vid utåtagerande beteende och ger kunskap om hur 

man avväpnar aggressiva situationer (Koritsas et al. 2008). 

 

Upplevelsen i förhållande till organisations förhållningssätt gentemot hot, 

kränkningar och respektlöshet påverkar socialsekreterarnas tillvägagångssätt i 

bemötandet och behandlandet av detta. Den upplevelsen är framförallt vid hot 

men också vid kränkningar. Socialsekreterarna som får stöd och hjälp från 

cheferna upplever att det finns ett tydligare förhållningssätt mot hot, kränkningar 

och respektlöshet vid hanterandet. Vid oklarheter gällande tydligheten från 

organisationen kan detta påverka upplevelsens betydelse och upplevas som att det 

ska vara en del av ens arbete. I organisationens åtgärder för att förhindra och 

förebygga risker för hot, kränkningar och respektlöshet kan ledningen ta en mer 

aktiv roll för förutsättningar att skapa en rutin i att motverka detta på arbetsplatsen 

(Sarkisian & Portwood 2003). I organisationen upplever alla socialsekreterarna att 

policy finns för hot men policyns innehåll är de inte insatta i. En viktig del i att 

förhindra hot är genom att organisationen kommunicerar sina riktlinjer och 
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förhållningssätt mot hot till alla sina arbetare (ibid.). Detta kan ge 

socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd tydligare förhållningssätt och 

riktlinjer i sitt arbete vid upplevelser om hot, kränkningar och respektlöshet.  

 

I studien har upplevelser av kränkningar och respektlöshet undersöks. Dessa två 

begrepp kan ses ha liknade innebörd på förhand. Av socialsekreterarnas 

upplevelser finns det dock skillnader, där kränkningar ses som grövre och mer 

personliga påhopp och upplevd respektlöshet kan tolkas mer invävd i deras 

profession och en mildare form att arbeta kring med vissa klienter de möter. 

Användningen av begreppen hot, kränkningar och respektlöshet i studien kan 

förklaras som tre olika nivåer om vad socialsekreterarna kan möta verbalt. Vid hot 

och kränkningar finns det en upplevd balansgång hos socialsekreterarna vad som 

är det ena eller det andra beroende på deras tolkningar av vad som kommuniceras 

till dem samt deras toleransnivå. Upplevelserna av hot, kränkningar och 

respektlöshet hanterar socialsekreterarna på olika sätt till exempel att hot och 

kränkningar hanteras med hjälp av kollegor, chefen, och materiella ting. Mot 

respektlöshet var upplevelsen att de hanterade förändringsarbetet själva med 

klienterna. En jämförelse mellan respektlöshet och hot samt kränkningar är att 

upplevelsen av respektlöshet är mer provocerande och att en själv som 

socialsekreterare kan vara respektlös tillbaka i mötet med klienterna.  

 

Studiens resultat om upplevelser av hot, kränkningar och respektlöshet belyser att 

företeelser sker inom den sociala miljön som socialsekreterarna inom ekonomiskt 

bistånd befinner sig i och bemöter i sin yrkesutövning. Eftersom varje 

socialsekreterares upplevelser är subjektivt utifrån dennes tolkningar av hot, 

kränkningar och respektlöshet, borde organisationerna i socialt arbete ta en mer 

aktiv roll i och ansvar om vad som gäller på deras arbetsplats. Även vad det gäller 

arbetsmiljön borde detta ske för att minska utsattheten av hot, kränkningar och 

respektlöshet. 

 

Förhoppningen är att genom studien frambringa mer forskning om 

socialsekreterarnas arbetsförhållande och skapandet av djupare kunskap inom 

undersökningens område samt att leda fram till ytterligare forskningsfrågor. En 

sak som kan problematiseras eller kritiseras i studien är att genus har uteblivit, en 
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aspekt som kan ses som en del av maktdimensionen. Att ett genusperspektiv inte 

är medtaget i studien är för att ha ett specifikt fokus på den professionella rollen 

som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd snarare än genus. Utifrån den 

kunskap som lyfts fram i studien kan förhoppningsvis framtida forskning ta med 

ett genusperspektiv som en ytterligare dimension och därmed undersöka 

skillnader mellan socialsekreterares upplevelser utifrån genus. 
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11.  Bilaga 1: E-post till enhetschefer och socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd 

Hej! 

Mitt namn är Sebastian Becke och studerar till socionom vid Lunds Universitet. 

Jag skriver på en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka hur socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd ser på/upplever sin yrkesroll, arbetssituation och om 

toleransnivån kring hot, kränkning och respektlöshet. Jag tar kontakt med dig 

angående möjligheten att förmedla detta vidare till socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd på er socialförvaltning. 

Intervjutiden kommer att max ta 1 timme. 

Nedan finns den information jag skulle vilja förmedla till socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd. Om du skulle ha möjlighet att maila ut detta till dina 

medarbetare, hade jag varit ytterst tacksam. 

Tack på förhand! 

Mvh 

Sebastian Becke - Student vid Lunds Universitet 

Kontaktuppgifter: 

Mail: xxxx  

Telefonnummer: xxxx 

 

Information till socialsekreterare 

Hej socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd! 

Mitt namn är Sebastian Becke och jag studerar till socionom vid Lunds 

Universitet. Jag skriver på en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka hur 

handläggare inom ekonomiskt bistånd ser på/upplever sin yrkesroll, 

arbetssituation och om toleransnivån kring hot, kränkning och respektlöshet. 

För att göra denna kandidatuppsats söker jag intervjupersoner, där intervjuerna 

max kommer att ta en timme. I studien kommer du som deltar att avidentifieras 

och innan intervjun genomförs kommer du att få ett mail med mer information. 

Nedan har jag eventuella datum som du kan välja mellan, om inte något av datum 

skulle passa kan vi vid kontakt försöka hitta en annan tid. 

13-14/11 Förmiddag eller eftermiddag. 

17-19/11 Förmiddag eller eftermiddag. 

mailto:Sebastian.Becke.340@student.lu.se
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20/11 Förmiddag 

21/11 Förmiddag och eftermiddag. 

Mvh 

Sebastian Becke - Student vid Lunds Universitet 

Kontaktuppgifter: 

Mail: xxxx 

 Telefonnummer: xxxx 
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12.  Bilaga 2: Intervjufrågeformulär 

 

Kom ihåg tecknet * står för möjliga följdfråga.  

Temat Yrkesroll  

Tänker vi ska börja och prata om din yrkesroll. När jag menar yrkesroll menar 

jag din roll som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.  

Hur kom det sig att du började arbete på ekonomiskt bistånd?  

Hur länge har du arbetat inom ekonomiskt bistånd?  

Hur upplever du din egen yrkesroll utifrån organisationen?  

Hur upplever du din egen yrkesroll utifrån socialt arbete?  

Hur tror du andra upplever din yrkesroll inom socialförvaltningen?  

Hur tror du allmänheten ser på ditt yrke?  

*Vad tror du det beror på?  

Har du funderingar på att göra något annat socialt arbete i framtiden?  

 

Teman Arbetssituation och arbetsbelastning  

Tänker vi ska prata lite kring din arbetssituation och arbetsbelastning.  

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för dig?  

Hur tycker du om din arbetsbelastning?  

*Vad gör den balanserad eller att det är för mycket?  

 

Hur är det med variationen i arbete?  

Hur tar man hand om krav och stress i arbetet?  

Känner du att organisationen är förstående i de krav som ställs på ditt arbete?  

Upplever du att organisationen är lyhörda ifall det skulle bli för hög 

arbetsbelastning? 

Hur upplever du din arbetsbelastning utifrån andra grupper inom 

socialförvaltningen? 

Hur tror du andra grupper inom socialförvaltningen ser på din arbetsbelastning?  
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kränkningar 

Temat Toleransnivå mot Hot, kränkningar och respektlöshet.  

I olika arbeten i Sverige kan det hända att man utsätts för Hot kränkningar och 

respektlöshet. Därmed tänker jag fråga om det upplevs på din arbetsplats i ditt 

yrke.  

Vilka åsikter har man på jobbet när det gäller hot, kränkningar och 

respektlöshet? 

Förkommer det några hot på din arbetsplats?  

Kan upplevelser av hot förkomma i klientkontakt?  

*eller i klientmöten?  

*Hur upplever du att hot påverkar din arbetssituation?  

*Hur vanligt skulle du säga att du upplever hot i ditt yrke?  

*Upplever du att det är något man får acceptera i yrkesvalet?  

Kan upplevelser av kränkningar förkomma i klientkontakt?  

*Hur upplever du att kränkningar påverkar din arbetssituation?  

*Hur vanligt skulle du säga att du upplever kränkningar i ditt yrke?  

*Upplever du att det är något man får acceptera i yrkesvalet?  

Kan upplevelser av respektlöshet i klientkontakt?  

*Hur upplever du att respektlöshet påverkar din arbetssituation?  

*Hur vanligt skulle du säga att du upplever respektlöshet i ditt yrke?  

*Upplever du att det är något man får acceptera i yrkesvalet?  

Har du någon gång utsatts för hot kränkningar och respektlöshet?  

*Har du lust att utveckla?  

Hur upplever du din toleransnivå gällande hot kränkningar och respektlöshet 

gentemot klienter? 

Hur upplever du den generella toleransnivån kring hot kränkningar och 

respektlöshet från klienten inom din enhet?  

Tror du det ser annorlunda ut på andra enheter kring hot, kränkningar och 

respektlöshet? 
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Finns det riktlinjer eller policy inom enheten om detta inträffar?  

Känner du att det kräver extra förberedelser med utåtagerande klienter?  

Känner du en ökat stress eller krav i mötet med utåtagerande klienter?  

Har du någon speciell strategi för ett klientmöte?  

Har ni några speciella riktlinjer eller policy inför sådant möte?  

Har du någon gång upplevt dig extra utsatt på grund av det yrket du har?  

Upplever du att något kan förbättras arbetsmiljömässigt kring att motverka hot 

kränkningar och respektlöshet?  

Hur upplever du att man ska upprätta en professionell hållning i en klient möte? 

Hur gör du för att upprätta en professionell hållning med klienter, där hot, 

kränkningar eller respektlöshet förekommer?  

Är det rimligt att kunna ställa samma krav på klienten som klienten ställer på dig 

angående bemötande? 
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13.  Bilaga 3: Information om etiska övervägande och information om studien 

 

Information till dig som deltar i studien.     

Inför intervjun vill jag här ytterligare upplysa dig om etiska överväganden och 

mer information gällande studiens syfte. Vid etiska övervägandet förhåller jag 

mig till fyra krav, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det menas att innan intervjun vill jag att du ska veta att delta i 

studien är frivillig och ge dig information om vad studien handlar om. Att du har 

rätten att avbryta din medverkan om du vill under studiens pågående arbete. Jag 

vill också informera dig om att du har ett självbestämmande och rätten till att delta 

på dina villkor, vilket betyder att du själv kan välja att inte svara på vissa frågor 

om du inte vill. I studien kommer jag också att avidentifiera alla deltagare och 

vart man arbetar. Uppgifterna du lämnar under intervjun kommer också endast att 

användas till studiens syfte och inte utlånas i kommersiellt syfte.  

 

Studiens syfte handlar om hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

upplever sin yrkesroll, arbetssituation och gällande hot, kränkningar och 

respektlöshet i sin arbetssituation. När det kommer till genomförandet av 

intervjun kommer det max ta 1 timme. Intervjun kommer att spelas in för att 

sedan transkriberas (skrivas ut i pappers form). Vid transkriberingens skede 

kommer avidentifiering göras direkt och när transkriberingen är klar kommer den 

inspelade ljudfilen att raderas. Om du vill ta del av slutresultatet av studien 

kommer den att skickas ut till dig när studien är färdig. Vad som också är bra att 

veta är att intervjun är indelad i tre olika teman, yrkesroll, arbetssituation & 

arbetsbelastning och kring hot, kränkningar och respektlöshet.   

Vid frågor eller funderingar kan du gärna ta kontakt med mig via 

Mejl: xxxx  

Telefon: xxxx 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Sebastian Becke 

 

  


