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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Hot och våld förekommer och påverkar arbetet med att skydda barn och stödja deras familjer 

(Littlechild, 2002).  Anledningen till att jag avgränsat området till att fokusera på arbetet med 

att skydda barn och stödja deras familjer är att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn 

som far illa. Om de sviker så är barnen utelämnade åt ödet och har ingen garanti för att få en 

värdig uppväxt. 

     

Inom yrkeskategorin socionom är risken för att bli utsatt för hot och våld påtaglig. De 

verksamheter som möter människor med sjukdomar, missbruk eller kriminalitet samt utövar 

makt eller myndighetsutövning är mest utsatta för hot och våld (Mähler, 2000). Samtliga sätt 

att hota socialsekreterare på har förmåga att påverka bedömningar och beslut (Littlechild, 

2002 & 2005, No.35). Hot och våld är genomgripande inom socialt arbete (Macdonald & 

Sirotich, 2005). Personliga hot har störst effekt och påverkar socialsekreteraren på ett 

moralistiskt plan. Det verkar som att klienter kan använda sig av hot och våld som strategi för 

att hindra socialsekreteraren om koncentrera sig på barnens säkerhet. Hur hot och våld 

påverkar socialsekreterare beror på vad de ska fatta beslut om och om de har varit med om en 

liknande händelse tidigare (Littlechild, 2005, No.5). 

 

1.2 Problemformulering 

Hot och våld förekommer inom socialtjänsten och kan påverka beslutsfattandet inom 

verksamheten, bland annat när det gäller barns säkerhet (Littlechild, 2002). Socialsekreterare 

måste när de blivit utsatta för hot eller våld ofta välja mellan sin egen och närståendes 

välmående och säkerhet eller att skydda och hjälpa ett utsatt barn till en värdig uppväxt. Barns 

rättssäkerhet sätts på spel om socialsekreterare av rädsla inte vågar utföra sitt 

arbete(Littlechild, 2005, No.5 & No.35). Det är ett dilemma som ofta glöms bort men är 

väldigt avgörande för att garantera barns säkerhet.   

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare inom barn- och familjestöd 

tror sig handlar när klienter med våld eller hot om våld mot socialsekreteraren och dennes 

familj försöker påverka socialsekreterares beslutsfattande. 
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1.4 Frågeställningar 

1. Hur socialsekreterarna tror sig hantera en hot- och våldssituation som är kopplad till 

beslutsfattandet? 

2. Vilket beslut tror socialsekreterarna att de skulle fatta när de blir utsatta för otillåten 

påverkan?  

3. Hur socialsekreterarna tror sig påverkas av en hot- och våldshändelse och vad har 

arbetsgivaren för ansvar när sådana händelser inträffar?  
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2. Tidigare forskning 

 

      2.1 Hot och våld 

Inom yrkeskategorin socionom är risken för att bli utsatt för hot och våld påtaglig. Mähler 

(2000) uppger i sin studie en definition av hot och våld som inte strider mot någon annan 

forskares definition.  Det vill säga att det är den individ som utsätts för hot och våld, oavsett 

om det är uppenbart eller dolt för andra, som avgör om händelsen ska betraktas som hot och 

våld. De verksamheter som möter människor med sjukdomar, missbruk eller kriminalitet samt 

utövar makt eller myndighetsutövning är mest utsatta för hot och våld (ibid.). Hot och verbal 

misshandel är väldigt vanligt inom den sociala sektorn. När det gäller hot och våld är 

socialsekreterare den näst mest utsatta yrkesgruppen efter polisen (Littlechild, 2005, No.5). 

Samtliga sätt att hota socialsekreterare på har förmåga att påverka bedömningar och beslut. 

Fysiskt våld är relativt ovanligt medan indirekt våld, såsom hotelser, är vanligt. Det kan dock 

se väldigt olika ut beroende på situation och de inblandade (Littlechild, 2002 & 2005, No.35). 

Detta motsäger sig Newhill & Wexler (1997) då de hävdar att fysiskt våld är vanligt 

förekommande. Antalet våldsincidenter har ökat markant (Scalera, 1995). Hot och våld är 

genomgripande inom socialt arbete (Macdonald & Sirotich, 2005). 

 

2.2 Otillåten påverkan 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har genomfört en undersökning om otillåten påverkan mot 

tjänstemän inom Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen inklusive 

Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten (Korsell, m.fl. 2005). Målgruppen för otillåten påverkan är 

tjänstemän som utför myndighetsutövning och därför går vissa resultat att generalisera även 

till socialsekreterare, trots att de inte ingått i studien.  

     

Begreppet otillåten påverkan kan definieras som trakasserier, hot, våld och korruption med 

syfte att påverka myndighetsutövning (Andersson m.fl. 2007). Otillåten påverkan är en 

samlingsbeteckning för olika former av kvalificerad påverkan. Detta innebär all form av hot, 

våld, korruption eller trakasserier mot den enskilde eller dennes egendom. Detta är ett 

allvarligt arbetsmiljöproblem som kan påverka tjänstemäns myndighetsutövning (Korsell, 

m.fl. 2005). 
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Hot, våld och trakasserier är metoder som används med avsikt att påverka en eller flera 

individer. De mest utsatta yrkesgrupperna är de som hanterar pengar, arbetar inom vården, är 

maktinnehavare eller arbetar inom tillsyns/kontrollmyndigheter eller rättsväsendet. De 

yrkeskategorier som är speciellt utsatta är de som fattar beslut eller vidtar åtgärder i 

situationer där en konfrontation kan uppstå, som kan uppfattas som eller är ett intrång i 

personens integritet. Själva situationen som innehåller otillåten påverkan är beroende av 

vilken yrkeskategori som utsätts och vem det är som utsätter den. Anledningarna till att man 

blir utsatt för en hotsituation kan vara förhållningssättet och bemötandet, samtidigt som det 

kan vara en slump att man befinner sig i fel position vid fel tillfälle Händelser som innehåller 

hot och våld går att skildra, hantera, bearbeta och vidta åtgärder mot. (Korsell, m.fl. 2005).  

     

Otillåten påverkan påverkar såväl arbetsmiljön som myndighetens funktion. En speciellt utsatt 

situation är när tjänstemän ska lämna ett negativt beslut eller besked. Det är i kombinationen 

av situationer och individer som otillåten påverkan uppstår (Andersson m.fl. 2007). 

Framförandet av otillåten påverkan kan göras riktat mot tjänstemannen eller via omvägar av 

personer som är bekanta eller obekanta med tjänstemannen, såväl på arbetet som på fritiden. 

Konsekvenser av otillåten påverkan kan uppenbara sig på många olika nivåer, till exempel på 

samhällsnivå eller på ett privat plan (Korsell, m.fl. 2005). 

     

Ett av de vanligare motiven bakom otillåten påverkan är att myndighetspersoner fattar beslut 

som går tvärt emot personens egna vilja eller önskan. Syftet med otillåten påverkan kan vara 

att göra tjänstemannen rädd för att utföra en viss åtgärd eller ta ett visst beslut, men det kan 

även vara att göra tjänstemannen passiv. Om otillåten påverkan sker efter ett beslut fattats kan 

det vara ett uttryck för att personen inte håller med om beslutet. Men det kan ändå sätta spår i 

beslutsfattaren som kommer att påverka dennes beslut i framtiden. Övrig personal kan även 

påverkas av att någon inom personalgruppen blivit otillåtet påverkad då rädslan för att själv 

utsättas är påtaglig (ibid.). 

      

Tjänstemän betraktar hot olika när det gäller allvaret i dem. De hot som uppstår vid konflikter 

som sker här och nu betraktas som mindre allvarliga och man släpper händelsen relativt 

snabbt och går vidare. Medan utstuderade hot med syftet att påverka tjänstemannen betraktas 

som mycket allvarliga och obehagliga. Om en individ vill påverka en tjänsteman till att handla 

eller fatta beslut för att det ska gagna individen används trakasserier oftare än uttalade hot 

eller våldsaktioner (ibid.). 
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Det kan även vara så att otillåten påverkan som riktas mot privatpersonen upplevs som mer 

obehaglig än om samma sak skulle ske i tjänsten. Trots att det är sällsynt med trakasserier mot 

anhöriga inom den privata sfären, är detta något som har stor inverkan på tjänstemannen. 

Trakasserier mot anhöriga kan leda till att tjänstemannen blir passiv i sin yrkesutövning. 

Intervjupersonerna i Brås studie uppger även att de när de har utsatts för trakasserier upplevt 

en rädsla och otrygghet som de aldrig upplevt tidigare (Korsell, m.fl. 2005). 

 

2.3 Socialtjänstens ansvar 

”Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden verka för att barn och ungdomar 

växer upp under trygga och goda förhållanden” (SOU 2006:65, sid. 173).  

     

Om ett barn far illa eller riskerar att göra det ska socialtjänsten ta ett särskilt ansvar för och 

skydda barnet. Socialtjänsten ska också ansvara för att samverkan mellan berörda aktörer 

fungerar (SOU 2006:65). Socialsekreterare måste följa lagar och regler som är skapade för att 

skydda både dem själva och andra människor, det vill säga klienterna, mot hot och våld. 

Socialsekreterare måste försöka förhindra att klienter skadar antingen sig själva eller andra. 

De får inte utsätta sig själva eller andra människor för onödig risk (Littlechild, 2005, No.35). 

Hot och våld mot socialsekreterare påverkar socialtjänstens förmåga att skydda barn och unga 

negativt. Littlechild (2002) anser att en ökad tilltro till modeller om riskbedömningar och 

ingripanden skulle leda till ökat skydd för både personal och barn. 

   

 Med tanke på alla riskfaktorer som socialsekreterare möter i sitt arbete borde det finnas 

någon systematisk övervakning, vilket det i dagsläget inte gör. När socialsekreteraren blivit 

hotad eller utsatt för våld och är rädd för föräldern är det inte förvånande att barn som har 

behov av skydd från en våldsam förälder inte får det skydd som behövs. Våldet föräldern kan 

använda sig av är till för att upprätthålla den makt och kontroll de har över familjen och dess 

nätverk. I detta nätverk kan även socialsekreteraren ingå. Övervakning är ett sätt att garantera 

barns rättigheter till skydd. Det är även ett sätt för chefer att kontrollera hur hög prestanda 

socialsekreterare har. Övervakningen skulle få socialsekreterare att koncentrera sig på arbetet 

och inte påverkas av den stress de utsätts för, enligt Littlechild (2002). Socialsekreterare bör 

enligt Littlechild (2005, No.35) bli övervakade och handledda för att kunna stödja arbetet och 

utveckla sin profession. Cheferna ska uppmärksamma om någons yrkesutförande förändras 

samt tydliggöra för klienter att hot och våld inom socialtjänsten är oacceptabelt. Socialtjänsten 
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ska även ha klara och tydliga handlingsplaner för att förhindra och hantera en hotfull eller 

våldsam situation. Övervakning är viktigt i de fall där konflikter, tvetydlighet eller 

aggressioner kan uppstå och påverka yrkesutövandet (Littlechild, 2005, No.35). 

     

Chefer bör ha kunskap om hur hot och våld kan påverka socialsekreterare och även deras 

yrkesutövande (Littlechild, 2002 & 2005, No.5) och därigenom utforma en handlingsplan för 

att skydda både socialsekreterare och familjen eller lägga ärendet på en annan handläggare 

(Littlechild, 2002). Socialtjänsten måste mer systematiskt räkna med att socialsekreterare 

utsätts för hot och våld, detta för att garantera barnens skydd via beslutsfattande och insatser. 

Då stärks även socialsekreterarens säkerhet och därigenom underlättas arbetet med 

våldsamma klienter. Detta skulle enligt Littlechild (2002) leda till att socialsekreteraren kunde 

koncentrera sig på rätt beslut och insats.  

     

Det är av stor vikt hur chefer reagerar och hanterar situationen när någon ur arbetsgruppen 

blivit utsatt för hot och våld. Chefen bör se till att både det personliga och yrkesverksamma 

välmåendet tas omhand. Chefen ansvarar även för vad som ska ske härnäst för att minska 

hotelserna och stressen för socialsekreteraren. Chefen ska se till att barnen får en rättvis 

bedömning och det skydd de behöver. Eventuella åtgärder mot den våldsamma klienten är 

även det chefens ansvar (Littlechild, 2005, No.5). Socialsekreterarnas hälsa och säkerhet bör 

vara av samma prioritet som klienternas (Macdonald & Sirotich, 2005). Det är av vikt att 

arbetsplatsen anmäler händelsen och att den utsatte inte behöver stå för anmälan. Detta för att 

förhindra hämndaktioner (Mähler, 2000).  

 

2.4 Våldets påverkan 

Socialsekreterare som arbetar inom barn- och familjestöd möter ett ökat hot om fysiskt våld 

när de utför arbete med att skydda barn och stödja deras familjer. Detta problem har stor 

inverkan på både privata och offentliga organisationers förmåga att hjälpa de barn som 

behöver det mest (Scalera, 1995). Socialsekreterare påverkas både privat och professionellt av 

våldsamma klienter, såväl bedömningar som insatser kan påverkas. Littlechild (2002) anser 

att man systematiskt ska räkna med att socialsekreterare kan bli hotade och därmed påverkas 

insatser och beslut. Detta faktum bör tas i beaktande i riskbedömningar, individuella 

planeringar och i utvecklingen av handlingsplaner. Hot och våld i arbetslivet utgör en stor 

stressfaktor för socialsekreterare (ibid.).  
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Hot och våld påverkar socialsekreterares välmående och deras yrkesutövande i stor 

utsträckning (Littlechild, 2002 & 2005, No.35). Vissa socialsekreterare kan känna sig mer 

utsatta i sitt arbete samt i sina bedömningar. De kan känna rädsla inför klienter då 

klientsituationen liknar den då socialsekreteraren blev utsatt för hot eller våld (Littlechild, 

2002). Hot och våld kan märkbart påverka socialsekreterarens förmåga att utföra sitt arbete på 

ett korrekt och effektivt sätt. Det kan även påverka socialsekreterarens engagemang för yrket 

(Littlechild, 2005, No.35). Yrkesutövandet och känslan för det kan förändras. Förändringar i 

känslan för arbetet behöver inte vara negativt, utan kan leda till nya kunskaper via 

analyserande av händelsen och därigenom utöka möjligheterna för att öka säkerheten 

(Newhill & Wexler, 1997).  

     

Hot om våld har störst effekt på socialsekreterare. Speciellt när hoten är riktade mot 

privatpersonen eller dess närstående (Littlechild, 2002 & 2005, No.5 & 2005, No.35). Det är 

även dessa hot som är svårast att hantera för både privat- och yrkesperson och chef 

(Littlechild, 2005, No.35). Personliga hot har störst effekt och påverkar socialsekreteraren på 

ett moralistiskt plan. Det verkar som att klienter kan använda sig av hot och våld som strategi 

för att hindra socialsekreteraren att koncentrera sig på barnens säkerhet. Hur hot och våld 

påverkar socialsekreterare beror på vad de ska fatta beslut om och om de har varit med om en 

liknande händelse (Littlechild, 2005, 5). Littlechild (2005, No.35) anser att personer som 

påverkas mest av hot och våld är de som är oerfarna och de som anser att de inte har rätten 

eller självkänslan att utöva den kontroll som yrket innebär. En socialsekreterare som är rädd 

eller saknar självförtroende kommer inte att fatta de rätta besluten. Det är viktigt att fortsätta 

fokusera på barnets säkerhet då en våldsam situation uppstår med syfte att påverka 

socialsekreterarens inverkan på familjen samt undersökningen av den (ibid.). Hot och våld 

kan minska socialsekreterarens förmåga att lyssna till, ta in och tro på barnens berättelse om 

familjeförhållandena. Hur svåra effekter hot och våld kan få beror mestadels på om de är 

riktade mot privatpersonen eller yrkesmänniskan. Vissa socialsekreterare kan känna sig så 

osäkra privat att de måste flytta, byta bil eller ändra namn (Littlechild, 2005, No.5). 

Fenomenet kan leda till att socialsekreteraren inte vill återgå till arbetet (Newhill & Wexler, 

1997). 

 

 2.5 Känslomässig påverkan 

 Individer reagerar i högsta grad olika när de utsätts för hot och våld. Reaktionen är beroende 

av tidigare erfarenheter och situationen. När individer utsätts för en inbillad eller påtaglig fara 
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aktiveras kroppens försvarsmekanismer. Detta innebär att det rent fysiskt är påfrestande att 

utsättas för hot och våld. Individen kan till exempel stänga av sina känslor eller sitt intellekt. 

Det är av vikt för den utsatta individen att få stöd och hjälp för att bearbeta händelsen. För att 

kunna möta en liknande situation på ett bättre sätt krävs det av socialsekreteraren att han eller 

hon bearbetar händelsen för att underlätta upptäckten av varningssignaler (Mähler, 2000).  

     

Socialsekreterare kan påverkas både känslomässigt och yrkesmässigt av klienters aggressiva 

beteende (Newhill & Wexler, 1997). Socialsekreterare som utsatts för hot och våld uppger att 

de känner sig oroliga, rädda (Littlechild, 2002) och stressade (Littlechild, 2005, No.35). 

Socialsekreterare påverkas på olika sätt av klienters hot och våld. Reaktionerna varierar 

beroende på hur våldet och hotet utfördes (Newhill & Wexler, 1997). De kan även få olika 

konsekvenser, så som psykologiskt trauma, ökad frånvaro från arbetet, förminskad möjlighet 

att utföra arbetet på ett korrekt sätt och försämrad relation till arbetskamrater, vänner och 

familj (Macdonald & Sirotich, 2005). 

     

Hot, våld och trakasserier har lika hög grad av påverkan (Korsell, m.fl. 2005). Individer 

reagerar olika på otillåten påverkan. Handlandet och hanteringen är beroende av olika 

faktorer, såsom personlighet, erfarenhet både yrkesmässig och privat, social situation och 

arbetsledningens handlande. En utsatt person kan få känslor som ångest över att det kan hända 

något ännu värre nästa gång, skuld över sitt eget handlande samt sorg och depression 

(Andersson m.fl. 2007). Hur personen som utsätts för otillåten påverkan reagerar beror på 

följderna av handlingen. Reaktioner kan uttrycka sig i allt från att byta arbete, sjukskriva sig 

till att avstå från att utföra vissa arbetsuppgifter (Korsell, m.fl. 2005). 

     

När väl otillåten påverkan har inträffat är det viktigt att krishantering påbörjas direkt. Både 

med tanke på den utsatta individen men det är även viktigt för arbetsplatsen, då detta är ett 

tillfälle för utveckling och möjligtvis omstrukturering av de delar som uppenbarligen brister. 

Den utsatthet många tjänstemän kan uppleva kan ha som följd att den yrkesmässiga stressen 

höjs. Därför är det viktigt att arbeta både långsiktigt och kortsiktigt. Återhämtningen är i hög 

grad beroende av det sociala stödet som finns på arbetsplatsen (Andersson m.fl. 2007). 

 

En del i krishanteringen är att använda sig av olika tekniker för att hantera händelsen. Det 

vanligaste sättet att hantera krisen på är att bagatellisera följderna av händelsen. Individen kan 

även komma med argumenteringen att de fick ytterligare kunskaper och kan dra lärdom av 
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händelsen. Dessa sätt att hantera krisen på kan underlätta känslan av rädsla men samtidigt få 

individen att känna en falsk trygghet. De följder som ett brott som detta medför kan reduceras 

med stöd och hjälp från omvärlden. Känslan av att ha tappat kontrollen över situationen 

motverkas med hjälp av stödet. Detta är beroende av vilken organisation man arbetar vid och 

hur ledningen av den ser ut. Väl utvecklade rutiner för att öka säkerheten och stödet till 

personalen är nödvändigt. Stödet från arbetsplatsen är ofta avgörande för bearbetningen av 

händelsen och framtiden. Ibland spelar det ingen roll hur mycket stödinsatser som finns, det 

påverkar ändå tjänstemannens vardag. Otillåten påverkan kan även infektera relationerna till 

anhöriga (Korsell, m.fl. 2005). 

 

2.6 Makt och kontroll 

På socialtjänsten utövas makt och myndighetsutövning och ofta sker våldsbrotten vid de 

tillfällen då socialsekreteraren tar ett beslut som klienten inte uppskattar. När en klient känner 

sig maktlös och upplever kontakten med socialtjänsten meningslös, kan det leda till hot eller 

våld i olika former (Mähler, 2000).  

     

Enligt Littlechild (2005, No.35) har socialsekreterare en väldigt verklig och tydlig makt och 

det kan provocera fram hot och våld. Aggressionerna är ofta kopplade till dennes makt och 

kontroll över klienternas liv och familj. Insatser som är till för att garantera barns säkerhet kan 

påverka makt- och kontrolldynamiken inom familjen (Littlechild, 2002). 

     

Socialsekreterare kan i hot- och våldssituationer inbilla sig att deras erfarenheter och den oro 

de känner inte kommer att tas på allvar av chefer och arbetskamrater. Att de förväntas 

acceptera och hantera hot och våld. Det är oundvikligt att socialsekreterare påverkas då de ska 

arbeta med en klient de vet använder hot och våld för att upprätthålla makt och kontroll. När 

socialsekreterare måste utöva makt utmanas den makt, auktoritet och kontroll som präglar 

familjesituationen. Detta ger upphov till en intressekonflikt och en utmaning av vuxnas makt 

och kontroll och kan vissa gånger uttryckas som hot och våld mot socialsekreteraren (ibid.). 

Många klienter uppskattar inte alls att socialsekreteraren kommer in i deras privatliv och 

familj. Hotelserna är oftast en del av att återfå kontrollen och försöka minimera 

socialsekreterarens ingripanden och förändring i familjen. När man ingriper i en annan 

människas liv och tar en del av kontrollen leder det till ilska och aggression. Våldsamma 

klienter har uttryckt en syn på socialsekreterare som ohjälpsam, inkräktande, fördomsfull och 

för maktfull (Littlechild, 2005, No.5).  
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Personal kan reflektera över vad som utlöst aggressionen och därigenom få utökad kunskap 

(Littlechild, 2002). Det bidrar till ökad förståelse och medvetenhet om vad som utlöser våld. 

Det är viktigt att socialsekreteraren bemöter klienterna på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt 

och redan från början tydliggör syftet med kontakten med socialtjänsten (Littlechild, 2005, 

No.5). 

     

Tjänstemän inom socialvården eller sjukvården möter ofta personer som befinner sig i utsatta 

situationer. En anledning till socialarbetarnas utsatthet kan vara att de innehar en maktposition 

som innehåller dubbla roller, de ska både fungera som stöd och hjälp för klienten, granska 

klienten och har makten att förändra klientens livssituation avsevärt (Korsell, m.fl. 2005). 

 

2.7 Konflikt i arbetet 

Det kan uppstå hot och våld riktat mot socialsekreteraren som har syftet att påverka dennes 

beslut och insats. En hotad socialsekreterare ställs i en speciellt problematisk situation 

(Littlechild, 2002). Att vara socialsekreterare på barn- och familjestöd med uppgiften att 

skydda barn och unga är väldigt svårt. Speciellt när hotfulla och aggressiva vuxna föräldrar 

försvårar kontakten med barnet och dess familj och påverkar socialsekreteraren negativt 

genom sitt uppträdande. Ansvaret och stressen som uppstår av att socialsekreterare försöker 

balansera den egna säkerheten med det skydd barnen behöver och samtidigt arbeta nära en 

förälder som är sårbar, aggressiv och hotfull är betydande för socialsekreterares hälsa och 

välmående (Littlechild, 2005, No.5).  

     

Föräldrar kan se socialsekreterare som kontrollerande och kritiska. Därför behöver 

socialsekreterare vara skickliga för att överkomma dessa åsikter i ett försök till att förhindra 

förekomsten av hot och våldssituationer. Det är viktigt att föräldrar och socialsekreterare 

skapar ett väl fungerande samarbete. Yrkesrollen är tvetydig när det gäller att stödja familjen 

men samtidigt göra utredningar och undersöka familjens funktionalitet. Detta är ytterligare en 

anledning till att hot och våld uppstår. Detta påverkar socialsekreterarens och klientens syn på 

varandra märkbart. Det påverkar även effektiviteten, engagemanget, beslutsfattandet och 

insatserna såväl som socialsekreterarens välmående och yrkesutövande (Littlechild, 2005, 35). 

     

Själva yrket och det ansvar som medföljer ökar risken för våld. Socialsekreterare möter 

klienter som befinner sig i utsatta situationer och ska konfrontera dem. De som ska skydda 
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utsatta barn är bland de mest utsatta yrkesgrupperna. Socialsekreterare kan inte effektivt 

skydda barn eller stödja deras familjer om de själva inte är säkra (Scalera, 1995). 

 

2.8 Beslutsfattande 

I sin forskning har Nordlander (2006) kommit fram till att socialsekreterare har svårt att 

förklara varifrån de tar sin kunskap och att klientens berättelse ofta är den grundläggande 

källan för beslutsfattandet. Socialsekreterare upplever även begränsningar i sitt yrkesutövande 

och det kan vara tidsbrist, lagar och regler samt granskning. Tidsbristen består i de många 

ärenden som ska behandlas samtidigt. Rutiner kan vara begränsande för socialsekreterarnas 

möjlighet att ordna en lösning till klientens problematik som ännu inte blivit beprövad. Enligt 

Nordlander (2006) är socialsekreterare rädda för att bli ifrågasatta, både av kollegor, chefer 

men även av allmänheten och media. Detta är en anledning till att inte all kunskap som 

socialsekreterare innehar kommer till användning. 

     

Om socialsekreteraren kan motivera sitt beslut ska den stå fast vid det trots klientens hotelser 

eller våldsutföranden. Om socialsekreteraren viker sig och ändrar beslutet kan klienten 

uppfatta det som ett accepterat sätt att handla vid beslut som den inte uppskattar och därmed 

utföra dessa handlingar nästa gång (Mähler, 2000). Vilket beslut som fattas och vilket 

bemötande klienten får beror på vilken handläggare klienten möter eller i vilken kommun de 

befinner sig i, inte vilka behov klienten har (SOU 2006:65). 

 

2.9 Anmälan och rapportering 

Det är viktigt att socialsekreterare anmäler hot- och våldssituationer för att i framtiden kunna 

skydda sig själv och sina arbetskamrater. Det är även viktigt för att garantera klienterna en 

rättvis bedömning och eventuell insats (Littlechild, 2002). Littlechild (2005, No.35) påpekar 

att det är viktigt att rapportera våldsamma eller hotfulla omständigheter samt om situationen 

skapat fysiska eller psykiska hinder för socialsekreteraren att utföra sitt arbete.  

      

Arbetskamrater kan ofta ha en åsikt om att våld- och hotupplevelsen inte var särskilt 

märkvärdig för den utsatte. Vissa socialsekreterare kan förenkla den våldssituation de faktiskt 

varit med om, att händelsen inte är tillräckligt allvarlig. Många anser även att det är en del av 

yrket att ta emot hot och våld från klienter. Detta ovanangivna är anledningar till att 

socialsekreterare inte anmäler hot och våld från sina klienter (Littlechild, 2002). De flesta 

rapporterar inte verbala hot (Littlechild, 2005, No.5).   
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Socialsekreterarens reaktion på en våldsam situation beror mestadels på hur händelsen bemöts 

av arbetskamrater, om de är stödjande eller anser att våldet är en del av arbetet. Om en 

socialsekreterare inte får något stöd kan det leda till att den slutar rapportera våldsamma 

händelser i framtiden. Arbetskamraterna kan även döma socialsekreteraren som dålig. 

Speciellt chefer har förmåga att undervärdera våldsamma händelser och dess påverkan på 

socialsekreterare (Littlechild, 2002). Vissa socialsekreterare kan tvivla på sin professionella 

förmåga då de blivit utsatta för hot och våld (Littlechild, 2005, No.5). Offer för våldsamma 

situationer måste tro på att de kommer att få stöd och inte blir dömda när de rapporterar 

händelser. Om socialsekreterare känner stöd från och beskydd av arbetskamraterna kan den på 

ett bättre sätt garantera barnets säkerhet genom korrekta beslut och insatser (Littlechild, 

2002).   

     

I arbetet med barn och unga är hot och våld ett signifikant problem och fler socialsekreterare 

anmäler rädsla över sin egen säkerhet. Trots detta finns inget speciellt motstånd till att arbeta 

med våldsamma klienter (Newhill & Wexler, 1997). De flesta socialsekreterare känner sig 

inte sårbara i möten med klienter (Macdonald & Sirotich, 2005). 

     

BRÅ lägger vikt vid rapporteringen av situationer där otillåten påverkan inträffat. Att de 

utsatta tas på allvar och en polisanmälan kommer till stånd är viktigt. De anställda måste 

känna ett stöd från arbetsplatsen för att våga rapportera om händelsen. En betydande del av 

tjänstemännen anmäler inte incidenter där otillåten påverkan förekommer. Den mest 

förekommande motiveringen till att anmälan inte gjordes var att incidenten inte ansågs 

tillräckligt allvarlig eller inte får några följder. Det kan även finnas anledningar kopplat till 

den inställning som finns på arbetsplatsen, till exempel att hot och våld är något som ingår i 

arbetet (Andersson m.fl. 2007). Bedömningen av allvaret i handlingar som är avsedda att 

påverka myndighetspersoner är beroende av vem som utför påverkan samt dennes förmåga att 

utföra en sådan handling. Vilket naturligtvis är svårbedömt (Korsell, m.fl. 2005). 

     

Anledningar till att personer inte gör något då de utsatts för hot kan vara en känsla av 

maktlöshet, resignation (att det ingår i arbetet), man bagatelliserar hotet eller att man sätter sin 

tillförlit till myter såsom att personer inte verkställer hoten (ibid.). 
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2.10 Handlingplan 

En handlingsplan för hur socialsekreterare och socialtjänsten ska arbeta med våldsamma 

klienter på ett korrekt sätt skulle utgöra en säkerhet i socialsekreterarnas arbete (Littlechild, 

2002).  

     

Utbildning av personal, utformning av lokaler, säkerhetsrutiner och tekniska hjälpmedel är 

exempel på vad man kan göra för att förebygga hot och våld (Mähler, 2000). Ett sätt att 

förberedas för hur man som socialsekreterare kommer att reagera och bör agera vid en 

våldssituation är att öva genom rollspel (Littlechild, 2002). Den träning som finns för att 

hantera våldsamma klienter är inte tillräcklig. Den behöver utvecklas tillsammans med 

handlingsplaner och riktlinjer för att öka säkerheten på arbetsplatser. I utförandet av 

handlingsplaner och säkerhetsrutiner rekommenderas chefer och personal arbeta tillsammans 

för att mer effektivt hantera risken av våld på arbetsplatsen (Macdonald & Sirotich, 2005). 

 

2.11 Förebyggande arbete 

Eftersom alla situationer är unika kan inte all förekomst av otillåten påverkan förebyggas eller 

hindras. Det är av vikt att ha en helhetssyn på otillåten påverkan och att kontinuerligt arbeta 

med att förebygga, förbereda åtgärder till akuta händelser samt uppföljning. Kommunikation 

och bemötande ses som de viktigaste faktorerna att arbeta med för att undvika att otillåten 

påverkan sker. Ett bra bemötande kan hindra att vissa situationer uppstår. Det innebär dock 

inte att alla situationer alltid kan förhindras med hjälp av kommunikation och bemötande. Det 

är i kombinationen av situationer och individer som otillåten påverkan uppstår. Genom att 

anpassa sitt förhållningssätt och sin kommunikationsteknik till personen som den 

professionelle möter ska man kunna undvika att otillåten påverkan sker. Vid förebyggandet av 

otillåten påverkan måste en kartläggning av risksituationerna genomföras. Samtliga 

komponenter måste tas i beaktande. Trots satsningar på förebyggande åtgärder är det omöjligt 

att hindra all otillåten påverkan. Det är oundvikligt att otillåten påverkan har negativt 

inflytande på tjänstemannen både i tjänsten och på det privata planet (Andersson m.fl. 2007). 

     

Fysiskt våld förekommer oftast när beslut om vårdnad av barn ska tas. En uppenbar riskfaktor 

för både familj och socialsekreterare är att bedömningar, beslut och insatser påverkas av hot 

och våld (Littlechild, 2002). Socialsekreterare utsätts för omfattande risksituationer när de 

utför sitt arbete, speciellt vid hembesök (Newhill & Wexler, 1997). Faktorer som makt, 

auktoritet och kontroll är grunden till att våld mot socialsekreterare uppstår. Dessa faktorers 
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påverkan på insatser måste enligt Littlechild (2002) beaktas ytterligare i handlingsplaner. 

Socialtjänsten måste försöka garantera att beslutsfattandet inte påverkas av hot och våld. Det 

är även barnens säkerhet som hotas av att socialsekreterare blir hotad. I arbetet kan tjänstemän 

göra egna riskbedömningar, dessa kan grunda sig i egna eller kollegors erfarenheter och 

rädsla för framtida händelser, vilket kan påverka myndighetsutövningen negativt (Korsell, 

m.fl. 2005). 
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3. Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av vinjetter. Detta med anledning av att 

vinjettmetoden är enligt Jergeby (1999) lämplig att använda då syftet är att undersöka 

individers val och bedömningar kopplade till specifika situationer. Mitt syfte är dock inte att 

mäta förekomsten av något, utan att undersöka hur socialsekreterare inom barn- och 

familjestöd tror sig hantera och handla i en hot- och våldssituation förenad med 

beslutsfattande. Eftersom syftet är att undersöka hur socialsekreterarna tror sig handla i olika 

situationer blev en sammansättning av kvalitativa intervjuer med vinjetter en bra lösning. 

Ytterligare en anledning är att i kvalitativa intervjuer har forskaren möjlighet att få utförligare 

svar via följdfrågor, än om öppna frågor skulle ställas i en enkät.  

    

Möjligheten till feedback direkt från intervjupersonerna är även värdefull då det kan vara 

något de reagerar på eller undrar över och om de skulle anse att vinjetterna inte är 

verklighetstrogna har de möjlighet att framföra denna åsikt.  

 

3.1 Vinjettmetoden 

Sammanfattat används vinjettmetoden genom att intervjupersonen får läsa vinjetterna (korta 

berättelser) och svara på frågorna, vilka har sin grund i vinjettens berättelse. Ett kriterium är 

att vinjetterna ska vara verklighetstrogna (Soydan,2005). Med anledning av att vinjettmetoden 

låter samtliga intervjupersoner svara på frågor utifrån samma information leder det till att 

svaren blir jämförbara. Att använda sig av vinjettmetoden är speciellt lämpligt då studien 

syftar att undersöka motiv till olika val och beslut. Tillförlitligheten i studien är beroende av 

förarbete med utformningen av vinjetterna (Östberg m.fl,1999). 

     

Den kognitiva basen har som syfte att få fram resultat om olika människors åsikter och 

omdömen. Vinjettmetoden har som avsikt att avslöja avgörande anledningar till deras åsikter 

och handlingar. Då syftet med studien är undersökande och analyserande kan en kvalitativ 

ansats med öppna frågor vara motiverad (Jergeby,1999). 

     

Jag intervjuade intervjupersonerna enskilt och lät de läsa vinjetterna en i taget och svara på 

frågorna utifrån intervjuguiden (se bilaga 5).  
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3.2 Kritik mot vinjettmetoden 

Den kritik som riktats mot vinjettmetoden handlar om användandet av fiktiva 

fallbeskrivningar. Att det omöjligtvis skulle gå att få fram svar som var giltiga i verkligheten 

på grund av att intervjupersonen inte själv upplevt den fiktiva vinjetten. För att möta den 

kritiken hävdar Jergeby (1999) att vinjetterna hjälper intervjupersonen att få en vidare insikt i 

problematiken. Man kan inte säga säkert att intervjupersonen skulle handla i verkligheten så 

som den uppger i intervjun med anledning av att bedömningssituationen är påhittad. Om 

vinjetterna skildrar verkligheten på ett realistiskt sätt är det en säkerhet att handlingssättet är 

detsamma i verkligheten (Östberg, m.fl,1999). 

     

En kritisk ståndpunkt är att intervjupersonerna svarar på frågorna utifrån sina egna teorier om 

vad som är det rätta svaret utifrån vinjetterna och intervjun. Därför visar inte resultatet vad 

intervjupersonen skulle göra i verkligheten utan vad de tror sig göra i den givna situationen 

(ibid.). 

 

3.3 Vinjettkonstruktion 

Vid utformandet av vinjetterna använde jag den inspiration jag fått av att läsa böcker och 

uppsatser om ämnet. I litteraturen kring hot och våld finns många fallbeskrivningar och 

berättelser om situationer som innehåller hot och våld. Vissa återkommande händelser var 

bland annat telefonhot och att klienten i besöksrummet använde sig av inredningen för att 

hota socialsekreteraren. Utifrån Brås rapport (Korsell, m.fl.  2005) och handbok (Andersson, 

m.fl. 2007) uppenbarades trakasserier som en metod som påverkar socialsekreteraren och dess 

omgivning i stor utsträckning och kan många gånger vara effektiv vid otillåten påverkan. Vid 

utformningen av vinjetten ”Jouren” inspirerades jag av en uppsats och jag hade även som 

syfte att ta upp fysiskt våld.  Jag har även strävat efter att inte beskriva ordagrant vad 

socialarbetaren säger då samtliga socialsekreterare har sitt eget sätt att uttrycka sig på och kan 

ha åsikter om hur meningen är uppbyggd. Detta även för att intervjupersonerna själva ska 

försöka sätta sig in i hur de skulle formulera sig istället för att få en given mening som kanske 

skulle påverka socialsekreterarens svar på intervjufrågorna. Vinjetterna har blivit igenomlästa 

av mina nära och kära som har gett mig feedback på om det som beskrivs är verklighetstroget. 

Efter feedbacken gjordes några mindre ändringar. 
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3.4 Undersökningens giltighet 

Arbetet med och utformningen av vinjetterna är inspirerade av andra författares beskrivningar 

av hot- och våldssituationer. Vinjetterna har även genomgått en mindre pilotstudie för att 

försäkra berättelsernas trovärdighet och öka tillförlitligheten i studien. Min intervjumall (se 

bilaga 5) är halvt strukturerad med öppna frågor som är kopplade till vinjetterna. Detta med 

anledning av att minska risken för slumpmässiga fel och att inte påverka intervjupersonen 

med oplanerade ledande frågor. Via vinjetterna och intervjumallen stärktes validiteten med 

anledning av att detta garanterar att jag undersökte det jag hade som syfte att undersöka.  

     

Reliabiliteten har stärkts genom att jag har använt mig av meningskoncentrering som 

analysmetod och följt de anvisningar som anges nedan.  

     

Något som kan diskuteras är intervjupersonernas sanningsenlighet. Detta med tanke på att de 

givna vinjetterna tvingar dem att fatta beslut där de antingen begår tjänstefel eller utsätter sig 

själva och anhöriga för fara och psykisk påfrestning. Hur de skulle reagera i en sådan situation 

kan även påverkas av tidigare erfarenheter av hot och våld, likaså deras svar på 

intervjufrågorna. För att se om resultaten överensstämde eller skilde sig åt från tidigare 

forskning analyserade jag svaren med koppling till den tidigare redovisade forskningen.   

     

Eftersom vinjetterna som används i studien är fiktiva avgränsas enligt Jegerby (1999) 

möjligheten att generalisera resultaten till verkligheten. Däremot är garantin för att samtliga 

intervjupersoner baserar sina svar utifrån samma grund större (ibid.).  

 

3.5 Urval 

Jag har valt att intervjua sex socialsekreterare inom barn- och familjestöd om hot och våld i 

deras arbete och hur det påverkar deras beslutsfattande. Detta med anledning av att de har det 

yttersta ansvaret för barns rätt till en säker och trygg uppväxt. Om föräldrar eller andra 

involverade i utredningen påverkar beslutsfattandet via hot och våld för deras egen vinning 

kan barnens rättssäkerhet stå på spel. Det som är av vikt är att socialsekreterarna ska arbeta 

inom barn- och familjestöd, inte vilken stad de arbetar i. Urvalet kan ses som delvis 

självselektivt då deltagandet är baserat på valfrihet och intervjupersonerna kan skilja sig från 

de socialsekreterare som inte vill delta (Halvorsen, 1992). Intervjupersonerna var samtliga 

kvinnor. Urvalet är även baserat på tillgänglighet då jag valde en mellanstor kommun där det 
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arbetare fler än sex personer inom barn- och familjestöd, för att ha större chans att sex 

intervjupersoner kunde ställa upp. 

 

3.6 Metodproblem 

Valet av kommun påverkar resultatet i större utsträckning än väntat på grund av den valda 

kommunens upplägg med att arbetsgivaren läser igenom samtliga utredningar och beslut 

innan de verkställs samt att arbetet alltid genomförs av två socialsekreterare tillsammans. Om 

valet hade varit att intervjua fler kommuner i olika storlekar och med olika system hade en 

bredare översikt kunnat presenterats.  

     

De svar som jag redovisar är inte generaliserbara. Det är en vinjettstudie om hur sex 

socialsekreterare i en mellanstor kommun skulle agera när de utsätts för just de fyra 

vinjettsituationerna. Studien behandlar även socialsekreterarnas tankar och känslor kring hot 

och våld. Denna studie har i syfte att undersöka detta och resultatet är förenat med de fiktiva 

vinjetterna och går därför inte att generalisera till andra händelser eller verkligheten. Svaren 

baseras på intervjupersonernas föreställningar om hur de skulle handla i den angivna 

situationen. Vinjetterna kan underlätta att vidga intervjupersonernas perspektiv, men det kan 

vara svårt att få ett utförligt svar på hur intervjupersonen skulle handla i en verklig situation 

med hjälp av vinjetterna. Till exempel kunde svaren ha varit mer ingående på de exakta 

handlingarna som kan utföras från att hotet uttalas till dess att chefen konsulteras. Men de 

handlingar som är avgörande har i denna studie kunnat redovisas. Därför håller jag med 

Östberg m.fl. (1999) om att det inte är självklart att intervjupersonerna svarar 

verklighetsenligt i denna intervju. Men däremot förkastar jag inte resultatet av studien. 

Bortsett från de mer ingående handlingarna som socialsekreterarna skulle kunna utföra, är 

resultatet något som socialsekreterarna vet med säkerhet att det är handlingar som de kommer 

att genomföra.  

     

Jag fick under intervjuerna en kommentar: ”Jag vet inte om jag svarar rätt eller fel”. Denna 

kommentar tyder på att intervjupersonen har en egen teori om vad det rätta svaret är. Det leder 

till att svaret inte speglar verkligheten (ibid.).  

 

3.7 Etiska övervägande 

Hänsyn har i denna studie tagits till de forskningsetiska reglerna. Intervjupersonerna 

informerades om studiens syfte när en förfrågan om intresse att delta i en intervju skickades ut 
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via mail. Vid förfrågan om intresse att delta samt vid intervjuerna informerades samtliga 

intervjupersoner om att deras deltagande sker på helt frivillig grund samt att de har rätt att 

lämna och avbryta intervjun när de vill. Resultatet av intervjuerna går inte att härleda till 

specifika intervjupersoner då intervjun inte har med några personliga frågor utan endast 

spekulationer om hur de skulle handla i en specifik situation. All information om 

intervjupersonerna har hanterats på ett konfidentiellt sätt och alla intervjupersoner garanteras 

konfidentiallitet. Inga namn eller orten där de arbetar har nämnts i studien.   

    

 Frågan om denna studie kan få konsekvenser är svår att svara på. Det beror helt på vilka svar 

som intervjupersonerna levererar. En riskfaktor i denna undersökning är att 

intervjupersonerna arbetar vid samma arbetsplats och inte är utspridda över olika kommuner. 

Om deras svar hade lett till ovälkomna fynd där arbetet inom barn- och familjestöd kan 

ifrågasättas kunde det ha fått konsekvenser. Jag bedömer dock att de resultat jag kommer att 

redovisa inte har någon större effekt på arbetet inom barn- och familjestöd i denna kommun.   

 

3.9 Metod vid sammanställning av resultatet 

Materialet som redovisas i kapitlet Tidigare forskning är erhållet via olika databaser samt 

andra författares källförteckningar.  

     

Intervjuerna skedde en och en i socialsekreterarnas besöksrum, detta med hänsyn till 

tillgängligheten samt socialsekreterarnas tidsbrist. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

videokamera, den användes dock endast som inspelare då linslocket var på.  De videoband 

som användes förvaras i ett låst vapenskåp i mitt hem för att minska risken för att obehöriga 

får tillgång till materialet. Vid transkriberingen av intervjuerna var jag noggrann med att 

skriva ut intervjuerna så exakt som möjligt, för att sedan kunna genomföra en analys. Då 

användes meningskoncentrering för att minska ner materialet och göra det lättare att bearbeta. 

Metoden går ut på att sammanfatta längre svar i korta meningar som innehåller den 

huvudsakliga meningen i svaret som intervjupersonen gett. Meningskoncentrering är i första 

hand utformat till ett fenomenologiskt förhållningssätt, men metoden kan dock användas vid 

andra typer av kvalitativa studier. Vid genomförandet passerar forskaren fem stadier. Efter att 

ha läst igenom den utskrivna intervjun fastställde jag meningsenheterna. Sedan tolkade jag 

intervjupersonens svar till olika teman som beskrev det centrala i intervjupersonens svar. 

Utifrån mitt syfte undersökte jag hur väl intervjuerna svarade på mina frågeställningar. Sist 

men inte minst sammanställde jag resultatet. 



 20 

4. Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisas resultatet av intervjuerna samt analysen. Det är upplagt så att 

utifrån intervjuernas olika teman har samtliga svar sammanställts från de olika 

intervjupersonerna (IP). Resultatet redovisas vinjett för vinjett under huvudrubrikerna, 

därefter följer ett analytiskt resonemang där resultatet kopplas till tidigare forskning om så är 

möjligt.  De olika vinjetterna är bifogade som bilagor, vinjett nr 1 (se bilaga 1), vinjett nr 2 (se 

bilaga 2), vinjett nr 3 (se bilaga 3) och vinjett 4 (se bilaga 4). För att underlätta läsningen av 

resultatet rekommenderas läsaren att först läsa vinjetterna och sedan under läsningen av 

resultatet ha vinjetterna bredvid.   

 

4.1 Socialsekreterarnas agerande  

Vinjett nr 1. De flesta IP skulle rådfråga sin överordnade direkt efter att hotet uttalats. I vissa 

fall kunde även den överordnade delta i beslutsfattandet om så krävdes. Även kollegorna 

användes som ett bollplank och stöd. Samtliga IP gjorde bedömningen att det var högst 

olämpligt att ett möte mellan pappan och barnen skulle äga rum. I de flesta fall skulle 

arbetsgivaren rådfrågas kring ärendet. Anledningen eller grunden till beslutet är pappans 

psykiska tillstånd. Problematiken kring pappans psykiska mående verkar vara avgörande 

faktor för många av IP. Det viktigaste enligt IP är att se till barnens bästa och se till att de är 

trygga och säkra. Pappans psykiska mående bedöms som något som inte är bra att utsätta 

barnen för. Det är även av vikt att följa planeringar och inte arbeta med akuta lösningar. Detta 

med tanke på att barnen ska känna sig trygga i att de vet när och hur umgänget ska 

genomföras. En av IP uttryckte tydligt att klientens hot inte skulle påverka hennes 

beslutsfattande. Flera av IP ansåg att det var det enda beslut som gick att fatta. När en sådan 

händelse inträffar uppger samtliga IP att de skulle själva, via sin arbetsplats eller via chefen 

göra en polisanmälan. En av de intervjuade handläggarna förväntar sig få det skydd hon har 

rätt till från polis och rättsväsende. 

 

Vinjett nr 2. I det här ögonblicket skulle de flesta IP försöka lugna klienten och sedan avbryta 

mötet och boka en ny tid. Några skulle avsluta mötet direkt och andra skulle fortsätta mötet 

men försöka prata med mamman om den ilska hon visar. Flertalet av dem skulle inte träffa 

denna klient ensam igen. Några av IP skulle rådgöra med arbetsgivaren om hur det fortsatta 

arbetet med familjen skulle se ut. De flesta IP skulle ta beslutet att fortsätta utredningen, med 

eller utan mammans medverkande och trots den hotfulla situationen. Några av IP skulle 
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rådgöra med arbetsgivaren om hur det fortsatta arbetet med familjen skulle se ut. En annan 

skulle vänta med att fatta något beslut alls kring utredningen tills efter det andra mötet ägt 

rum och utifrån hur arbetsalliansen med mamman ser ut, fatta ett beslut. En grund till besluten 

kan vara att ytterligare oro för barnen uppstår när mamman beter sig på detta sätt enligt en av 

IP. I denna vinjett svarade ingen av IP att de skulle anmäla denna händelsen till polisen. 

Samtliga var tveksamma inför svaret och de flesta skulle resonera kring och överväga en 

polisanmälan tillsammans med arbetsgivaren. En av dem sa att hon själv inte skulle få avgöra 

om en polisanmälan skulle göras eller inte, utan det var hennes arbetsgivares beslut. En annan 

sa att de nog skulle göra en polisanmälan trots att hon själv inte ansåg att händelsen var 

särskilt farlig. Anmälan kunde även avgöras med grunden i klientens beteende. En av IP 

ansåg att det inte fanns något att polisanmäla, då det inte var något hot eller våld. Policyn är 

dock att alltid anmäla alla hot- och våldshändelser, fast det är inte alltid givet att vi ska 

anmäla, berättade en av IP. 

 

Vinjett nr 3. Två av IP uppgav att de i detta ögonblick skulle ringa arbetsgivaren och rådgöra 

med denne. Det första tre av sex IP skulle göra är att ringa polisen och polisanmäla mamman. 

En IP uppgav att den skulle dö om något sådant skulle inträffa. Hon skulle inte ha förmåga att 

gå till arbetet och inte kunna lämna barnen på dagis. IP beskriver den här situationen som 

fruktansvärd och att klienten gått för långt. En annan IP uppger att mammans beteende är 

oacceptabelt och att hon skulle vidta de åtgärder som behövs för att skydda sina barn. 

Ytterligare ett handlingsalternativ är att prata med mamman om hennes beteende som är riktat 

mot IP och hennes barn och säga att barnen inte har med arbetet att göra. Samtliga IP uppgav 

att de skulle lämna över utredningen till en annan handläggare. Därmed fattar de själva inget 

beslut kring utredningen. Två av IP uppgav att de skulle överlägga och diskutera med 

arbetsgivaren om hur det fortsatta arbetet med familjen skulle se ut och om ett byte av 

handläggare skulle vara aktuellt. En av IP resonerade kring konsekvenserna av att byta 

handläggare, att den nya handläggaren skulle få ta konsekvenserna av arbetet med mamman. 

Men eftersom detta är ett så komplicerat ärende så skulle både arbetsgivaren och chefen för 

individ- och familjestöd kopplas in. En av IP uppger att beslutet ska grundas på oron för 

barnet och att utredningen inte kan avslutas med anledning av mammans hot. Samtliga IP 

skulle polisanmäla denna händelse direkt, varav en uppgav att arbetsgivaren skulle anmäla 

händelsen. 
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Vinjett nr 4. Det första samtliga IP skulle göra i detta ögonblick är att ta barnet därifrån. 

Under alla omständigheter skulle IP ta barnet därifrån, det finns inget annat alternativ. En av 

IP beskrev mer utförligt vad som skulle ske;  

”Min kollega tar hand om barnet som står i dörren, så att jag skulle få samla mig 

lite. Sen skulle vi ta Kalle därifrån, se om han hade någon trygg närstående han 

kan bo hos. Jag skulle inte arbeta klart den kvällen. Chefen skulle få ringa in två 

andra handläggare som kunde arbeta.”  

Ytterligare ett sätt att lösa situationen på är att pappan kommer att bli arresterad för 

misshandeln på sin fru samt för våld mot tjänsteman. Samtliga IP fattar alltså beslutet att 

omhänderta eller placera barnet, trots att pappan hotar dem så står deras beslut fast. En av IP 

anser att det är hennes skyldighet att ta hand om barnet och därför skulle hon inte kunna fatta 

något annat beslut eller ändra sitt beslut bara för att pappan hotar henne och hennes familj. 

Grunden till beslutet kan vara att pappan är drogpåverkad och lägenheten sönderslagen. Det 

finns ingen vårdnadshavare som har förmåga att ta hand om barnet. En av IP berättar att de 

skulle ha skrivit ett skriftligt beslut på omhändertagandet redan innan de åkt dit och att 

beslutet och genomförandet är givet och enkelt. Det är ingen bra miljö för barnet att vistas i. 

De flesta IP skulle polisanmäla denna händelse. En polisanmälan är som en markering för att 

klienten har gått för långt. 

 

4.1.1 Analys 

Vi kan tydligt se att IP förlitar sig i stor grad på sina arbetsgivares förmåga att fatta beslut, 

resonera kring hur man ska handla hädanefter och det stöd och bekräftelse denne kan ge. Vid 

varje vinjett skulle arbetsgivaren rådfrågas, dock inte av samtliga IP vid samtliga vinjetter. 

Men någon eller några skulle i varje vinjett rådfråga chefen. I vinjett nummer ett skulle 

handläggarna söka stöd och råd hos såväl arbetskamrater som arbetsgivare. Vinjett nummer 

två betraktas som mindre allvarlig och flertalet skulle avbryta mötet och vid kommande möten 

inte vara ensam handläggare. Vinjett nummer tre visade sig påverka IP i stor grad och de 

flesta skulle vidta åtgärder såsom att polisanmäla eller kontakta arbetsgivaren i första hand. 

Vinjett nummer fyra hade olika påverkan på IP, men alla skulle i denna vinjetts ögonblick 

utföra det beslut de fattat, alltså att ta barnet därifrån.   

    

I tre av fyra fiktiva fall skulle socialsekreterarna gå emot klienternas önskan och fatta de 

beslut som klienten motsätter sig. Detta gör att de själva sätter sig i en mer utsatt situation där 

hotet finns kvar. I ett av dessa fyra fall skulle samtliga handläggare avstå från att arbeta med 
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just den klientfamiljen. Både Scalera (1995) och Littlechild (2002) anser att hot och våld är 

något som påverkar socialsekreterares förmåga att se till barnens behov och att deras 

bedömningar kan påverkas. Vissa socialsekreterare kan känna sig utsatta i sitt arbete samt i 

sina bedömningar (Littlechild, 2002). Detta kan vara en förklaring till varför samtliga 

socialsekreterare skulle rådfråga sin chef i flera av de beslut de skulle fatta i dessa fiktiva 

vinjettsituationer. Socialsekreterarna fattar de beslut där de fortfarande ser till klientfamiljens 

barns behov främst, även när de byter handläggare i ärendet. Detta med anledning av att de 

själva som handläggare kan påverkas i hög grad av familjemedlemmarnas hot eller våld.  Att 

upprätthålla fokus på barnets behov är något som är viktigt i de situationer hot och våld 

uppstår enligt Littlechild (2005, No.35). När en socialsekreterare hotas, hotas även barnen i 

klientfamiljernas säkerhet. Därför måste socialtjänsten garantera att beslutsfattandet inte 

påverkas av hot och våld (Littlechild, 2002). Detta har barn- och familjestöd i denna kommun 

arbetat med då besluten alltid måste godkännas av arbetsgivaren. Även risken för att en hotad 

socialsekreterare undanhåller information i utredningen med anledning av rädsla för sitt eget 

och sina barns liv minskar, då de alltid arbetar två och två. Minst en av IP tror att ingen av de 

anställda skulle undanhålla information eller fatta ett felaktigt beslut på grund av rädsla.  

     

Utifrån IP svar kan man urskilja att de skulle fatta besluten med hänsyn till omständigheterna 

kring familjen. I nästan alla vinjettsituationer skulle IP rådfråga sin arbetsgivare om olika 

beslut, såsom att polisanmäla och hur man ska fortsätta arbetet med familjen. Nordlander 

(2006) har skrivit att socialsekreterare ofta har klientens berättelse som grund för 

beslutsfattandet och att de är rädda för att bli ifrågasatta. Dessa uppgifter stärks av de 

intervjuer jag haft. Att de i dem flesta situationerna rådfrågar arbetsgivaren kan likaväl vara 

ett tecken på att socialsekreterarna är osäkra i sina beslutsfattanden. Eller att de som tidigare 

nämnts alltid måste redovisa samtliga beslut för arbetsgivaren innan de kan genomföras. 

Newhill och Wexler (1997) uppger att det inte finns något specifikt motstånd till att arbeta 

med våldsamma klienter. Detta kan man se tecken på då ingen av intervjupersonerna skulle be 

att bli bortkopplad från vinjett nummer två och i vissa fall skulle händelsen i vinjett nummer 4 

inte påverka det fortsatta arbetet alls. 

     

Utifrån IPs svar kan man urskilja en stark vilja att polisanmäla alla hot- och våldshändelser 

och en förståelse för hur viktigt det är med rapportering. Detta med undantag från vinjett 

nummer två där IP inte skulle polisanmäla händelsen utan det var något som arbetsgivaren 

skulle ta ställning till. Det fanns även en tvekan hos de intervjuade om det verkligen fanns 
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något att anmäla och en av dem ansåg att händelsen inte var särskilt farlig. Enligt Littlechild 

(2005, No.35) är det mycket viktigt att rapportera våldsamma eller hotfulla omständigheter. 

Det motiverar att denna händelse faktiskt bör anmälas, trots att ingen kommit till skada eller 

blivit hotad. I ett tidigare verk av Littlechild (2002) uppger han att en del socialsekreterare 

kan förenkla våldssituationen och förminska dess betydelse, detta kan vara en anledning till 

att denna våldshändelse inte rapporteras av IP. Anmälan och rapportering är viktigt för arbetet 

med att motverka hot och våld i arbetslivet. Rapporteringen leder till att nya handlingsplaner 

och riskbedömningar utvecklas (Littlechild, 2005, No.5).   Enligt BRÅs handbok (Andersson, 

m.fl. 2007) är det mycket viktigt att tjänstemännen känner stöd från arbetsgivaren och 

kollegorna för att våga rapportera och polisanmäla händelsen. Om man inte får bekräftelse 

från omgivningen att denna händelse är så pass allvarlig att den bör polisanmälas så 

polisanmäls den inte. Det kan vara det som är anledning till att det i denna vinjett inte är 

självklart att anmäla utan man måste få bekräftelse från arbetsgivaren innan man fattar 

beslutet om polisanmälan. 

 

4.2 Hot och vålds påverkan  

Vinjett nr 1. Samtliga IP upplever att deras fortsatta arbete skulle påverkas av en sådan 

händelse. Många uppger att de skulle känna rädsla och obehag i arbetet och vara mer försiktig 

i samverkan med klienter. Några av IP skulle en tid efter hotet vara mer vaksam eller 

uppmärksam mot andra klienter. Det fortsatta arbetet förväntas fungera om pappan tar sin 

medicin. Av dem jag intervjuade skulle några be om att få byta handläggare i ärendet så att de 

själva inte var tvungna att arbeta med ärendet, då de utsatts för hot från klienten. I vissa fall 

skulle arbetsgivaren vara delaktig i beslutsfattandet. Om man byter handläggare eller inte är 

en bedömningsfråga enligt en av de intervjuade. Ingen av IP har någonsin varit delaktiga, 

alltså blivit ersatta eller varit ersättare, i ett byte av handläggare i en utredning. På det 

känslomässiga planet skulle IP uppleva en stor oro, speciellt för sina barns säkerhet. De kan 

uppleva sig mer utsatta utanför socialtjänstens lokaler, och vara mer försiktiga på fritiden. En 

av IP uppger att det är när hennes egen familj blir hotad som hon är mest rädd. Vissa av IP 

skulle uppträda överbeskyddande gentemot sina barn. Det är vetskapen om att man inte vet 

allvaret i hotet som gör det hela jobbigt och obehagligt. Denna känslomässiga påverkan är 

något som kan pågå under en längre tid. Även fysisk påverkan så som huvudvärk har 

uppgivits som svar. Några av IP skulle faktiskt överväga att inte gå ut på fritiden.  
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Vinjett nr 2. Denna händelse skulle påverka flera av IPs fortsatta arbete. De uppgav att de 

skulle tänka mer på den egna säkerheten, på bemötandet av mamman, att använda 

larmknappen i ökad utsträckning, hur placeringen i rummet ser ut och att alltid ha med sig 

någon vid möten. Det visade sig under intervjuerna att larmknappar inte används regelbundet 

vid varje möte.  Två av IP skulle i större utsträckning känna rädsla, oro och vara mer försiktig 

under en tid efter hotet. En av IP uppgav att hon skulle bära denna händelse med sig vid varje 

möte. Och att erfarenheten som följer med händelsen skulle användas till att i ett tidigare 

stadium definiera liknande situationer. Två av IP uppgav att denna händelse inte skulle 

påverka deras fortsatta arbete nämnvärt mycket. En av IP talar om vikten av information om 

yrket och syftet med utredningen. Detta för att klienten ska återfå lite av den kontroll som hon 

har tappat i och med att en anmälan om oro inkommit till socialtjänsten. Ingen av IP uppgav 

att de hade någon önskan om att ett byte av handläggare skulle äga rum. Flera av IP skulle 

efter den här händelsen dock inte träffa klienten ensam. Ingen av dem vill avluta arbetet med 

klienten eller låta någon annan handläggare ta över utredningen. En av IP uppger att mamman 

inte får agera som hon gör, men att hon kan ha förståelse för den utförda handlingen. Detta då 

mamman kan känna sig trängd, kränkt och uppleva situationen som jobbig. Det kan vara svårt 

att ge den information som mamman behöver. En annan IP anser att det inte går att prata 

lugnande med klienten vid det här tillfället. Klienten verkar rädd och okunnig om 

socialsekreterares arbete, därför är det viktigt att ge henne information och därigenom ge 

tillbaka kontrollen till henne. Medan en av IP talade om att klienterna vet om vad de på barn 

och familj arbetar med och hur de gör det. I fråga om den känslomässiga påverkan berättar två 

av IP att de skulle bli rädda och känna en ökad oro för vad som skulle kunna hända. En av IP 

skulle inte alls bli rädd. En annan uppger i ett mer utförligt svar att hon skulle lägga skulden 

på sig själv för utgången av mötet. Hennes mående just den dagen händelsen inträffar 

påverkar hennes reaktion på mötet. Om hon mådde bra innan mötet ägde rum skulle hon klara 

av att hantera händelsen bättre än om hon var trött och hängig. För henne skulle det ta en 

längre tid att bearbeta händelsen. Mammans agerande upplevs av denna IP inte som ett hot 

mot henne som person utan mot utredningen i sig.  

 

Vinjett nr 3. IP tror sig bli mer försiktiga i det fortsatta arbetet med andra klienter. De skulle 

bland annat bli mera fyrkantiga och markera ramarna omkring sig tydligare. De skulle inte 

utlämna sina privatliv helt och hållet. De skulle känna en ökad rädsla, otrygghet och olust, 

dessa känslor skulle finnas kvar och påverka arbetet under en längre tid. Vaksamheten och 

uppmärksamheten för hot- och våldssituationer skulle öka. Hälften av IP skulle överväga att 
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sjukskriva sig och vissa av dem med anledning att ta hand om barnen då de inte kan lämnas 

på dagis. Två av IP skulle byta arbete eller sluta arbeta på barn- och familjestöd. En av IP 

resonerade kring det fortsatta arbetet med mamman och hur det påverkas av polisanmälan. 

Om det skulle vara så att polisanmälan skulle påverka relationen med mamman är det 

sekundärt, det primära är att skydda mina barn. En annan IP ansåg att denna händelse inte 

skulle påverka hennes arbete med andra klienter nämnvärt. En av IP uppger att detta skulle 

påverka hela hennes familj och få sociala konsekvenser. Fyra av de intervjuade skulle inte 

lämna sina barn på dagis en tid efter hotet. En uttrycker det så att hon inte skulle kunna arbeta 

när hon vet att det står en galen människa utanför hennes barns dagis. Den ökade stressen och 

oron som skulle påverka en IP känslomässiga mående skulle även oavsiktligt ha effekt på 

hennes barn. Några av IP överväger även att i en sådan här situation resa bort ett tag. Känslor 

som rädsla, frustration, oro, obehag, olust, otrygghet och stress nämns som resultat av att bli 

utsatt för denna situation. Av en IP upplevs tyst, passiv aggressivitet som mycket mer 

obehagligt än tydligt våld och aggressivitet. Ovissheten om att man inte vet om hotet kommer 

att infrias påverkar en känslomässigt. När klienter avsiktligt drar in socialsekreterarens familj 

har det stor effekt på socialsekreteraren. Detta är en händelse som skulle ha stark påverkan på 

resten av deras liv. Det kan ta lång tid att bearbeta en sådan händelse. Flera av IP skulle vid 

den här händelsen överväga eller be om att få professionellt stöd. Det skulle enligt en av IP bli 

bättre med tiden men alltid finnas kvar inom en. 

 

Vinjett nr 4. Både positiva och negativa händelser påverkar såväl arbetet med klienten i fråga 

som generellt med alla klienter. Denna erfarenhet utgör en beredskap som gör att man kanske 

inte handlar på samma sätt vid nästa hot- och våldssituation. Denna händelse skulle påverka 

IP i olika stor utsträckning, allt från att inte påverka det fortsatta arbetet alls till att ha stor 

inverkan med en ökad rädsla och försiktighet samt att man inte vill arbeta i jouren. En av IP 

uppger att man måste tåla lite när det gäller hot i arbetet. Det motiverar hon med det faktum 

att de arbetar med människor som inte vill ha med socialtjänsten att göra. Det är viktigt att 

vara medveten om det när man börjar arbeta här. I det fortsatta arbetet med andra klienter 

skulle man kanske backa och känna sig rädd och osäker uppger en av de intervjuade. Hon 

tillägger dock att det beror på vilket stöd man får och vilka möjligheter man har att bearbeta 

händelsen. Man lär sig från varje sak man gör i livet. Även den känslomässiga påverkan 

varierar mellan intervjupersonerna. Allt från att endast vara lite trött dagen efter till att må så 

dåligt att man överväger att sjukskriva sig. Polisen utgör dock en stor trygghet med sin 

närvaro. IP uppger känslor som rädsla, chock, sämre mående samt att detta är en händelse 
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som skulle kunna ge men för livet. En rädsla för att klienten skulle verkställa sitt hot. Man ska 

inte behöva vara rädd när man går på ett möte. Nervös är en sak men rädd en annan och då är 

det viktigt att man litar på sin magkänsla enligt en av de intervjuade. Denna händelse skulle 

ha en personlig påverkan och därför är det viktigt att man tar allt stöd man behöver och att 

arbetsgivaren bekräftar det som hänt och de känslor som kan uppstå. Arbetskamraterna är ett 

viktigt stöd. De som arbetar i jouren skulle bli mer nervösa och uppleva det hela lite 

obehagligt.  

”Man förminskar sina egna känslor, tar dem inte på lika stort allvar som 

om det skulle hända andra. Det krävs mycket samtal kring sådana 

händelser. Viktigt att få det stöd som behövs, annars kanske man söker 

ett annat jobb.” 

 

4.2.1 Analys  

I flera av dessa vinjettsituationer uppgav flera av intervjupersonerna att de skulle känna 

känslor som rädsla, oro, otrygghet och obehag i samband med att de utför sitt arbete. Denna 

påverkan skulle även ha effekt under en längre tid. Vilket Littlechild (2002) även har 

redovisat i sin studie. Enligt Macdonald & Sirotich (2005) kan frånvaron från arbetet öka, 

vilket vi tydligt kan urskilja utifrån IP svar att de skulle överväga att sjukskriva sig eller till 

och med byta arbete i vissa situationer och undvika vissa arbetsuppgifter, till exempel arbeta i 

jouren. Den inställning arbetsplatsen har gentemot hot och våld spelar roll i såväl 

förutsättningen för att anmäla hot och våld som bearbetningen av en händelse som innehöll 

hot och våld. Om arbetsplatsen då har samma inställning som en av IP anser att lite får man 

tåla när det gäller hot i arbetet med anledning av att klienterna inte vill ha med socialtjänsten 

att göra, försvåras arbetet med att motverka hot och våld och dess påverkan på arbetet. 

Kollegan som uttalar detta kan påverka de andra anställdas syn på vad som ska anmälas och 

hur bearbetningen av händelsen bör gå till. Författarna Littlechild (2005, No.5 och 2002) och 

Andersson m.fl. (2007) påpekar att arbetsplatsen och kollegornas inställning är en avgörande 

faktor i socialsekreterarens förmåga att bearbeta och rapportera händelsen.  Enligt Korsell 

m.fl. (2005) är det ovanligt med trakasserier men det har stor inverkan på tjänstemännen och 

kan bidra till att tjänstemannen blir passiv i yrkesutövandet. Det finns en gräns för vad som 

kan ses som tillåtet, vilket man tydligt kan se i intervjusvaren, då IP reagerar starkast på 

vinjett nummer tre, som i hög grad involverar privatlivet och familjens säkerhet.  
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Littlechild (2005, No.35) uppger att klienter kan känna av när socialsekreterare är 

kontrollerande och kritiska. Därför är det inte långt ifrån att anta att klienter även kan känna 

av när socialsekreteraren är orolig, mer uppmärksam eller vaksam gentemot klienten. Detta i 

sig kan upplevas av klienten som en kränkning.  

     

Eftersom de intervjuade handläggarna inte hade någon erfarenhet av hur arbetet kan påverkas 

av att man byter handläggare på grund av att den tidigare handläggaren blivit hotad, kan ingen 

slutsats om dess effektivitet dras i denna studie. Det kan dock rekommenderas att i fortsatt 

forskning om ämnet undersöka saken.  

     

I de angivna vinjetterna skulle händelserna få effekter som påverkar IP känslomässigt. Allt 

från att känna en ökad oro och rädsla till att inte alls påverkas har uppgetts som svar. Det 

tyder på stor variation i förmågan att hantera och bearbeta händelser.  

     

I vinjett fyra så utsätts IP för trakasserier på hemmaplan av en klient. Detta kan enligt Korsell 

m.fl. (2005) upplevas som kränkande och obehagligt. Den oro och rädsla som 

socialsekreteraren kan uppleva, begränsas inte längre till arbetet utan finns även med och 

infekterar fritiden. Hur en person reagerar på hot och våld är beroende av följderna av 

handlingen. Om individen har en rädsla för att återigen utsättas för liknande brott kan den 

anstränga sig för att minska risken för det till den grad där det påverkar vardag och frihet. 

Många kan även sjukskriva sig eller överväga att byta arbete (Korsell, m.fl. 2005). IP skulle 

upphöra med att lämna sina barn på dagis och de skulle i vissa fall vara mera vaksamma när 

de var ute på fritiden och bli mera överbeskyddande mot sina barn. Detta är exempel på hur 

deras rädsla skulle påverka deras privatliv. Inte minst skulle vissa händelser påverka de 

intervjupersoner som skulle överväga att byta arbete. Hot och våld som är riktat mot 

privatpersonen är svårast för arbetsgivaren och för privatpersonen att hantera (Littlechild, 

2005, No.35).  

    

En anledning till att individer inte är handlingskraftiga och till exempel polisanmäler hot och 

våld är enligt Korsell m.fl. (2005) att de bagatelliserar händelsen och antar att individen som 

uttalat hoten inte kommer att verkställa hoten. I citatet ovan visas en tydlig bagatellisering av 

en händelse som i slutändan kan få stora konsekvenser, till exempel att socialsekreteraren 

slutar arbeta på arbetsplatsen.   
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4.3 Funderingar kring konsekvenser av handlandet 

Vinjett nr 1. Vid frågan om vad deras handlande och beslutsfattande skulle ha för 

konsekvenser blev svaren väldigt spridda. Enhetligt var det i alla fall när det gällde svaret ”det 

är svårt att säga”. Någon skulle överväga sjukskrivning, en annan tror att arbetsalliansen med 

pappan skulle försämras. Det skulle kunna leda till att pappan blir mer arg eller att han får 

insikt om att han gått för långt. Ytterligare två alternativa konsekvenser uppgavs och det var 

att pappan kunde få vård samt att han i värsta fall skulle verkställa hoten. När man avgör 

allvaret i hotet så använder man sig av de tidigare erfarenheterna av det arbete man haft med 

familjen. Man kan genom relationen med den hotfulla klienten avgöra om den menar allvar 

eller inte, anser några av IP. När klienten är helt okänd för handläggaren utgör det en ökad 

rädsla. 

 

Vinjett nr 2. Samtliga socialsekreterare som intervjuades här kunde inte sia om vad deras 

handlingar i denna situation skulle kunna få för konsekvenser. En av dem resonerade som 

följande: Många klienter uppskattar inte att utredningar påbörjas, men de kan ändra 

inställning under utredningens gång. Utredningar kan vara kränkande. 

 

Vinjett nr 3. Det är svårt att förutse vilka konsekvenser ens handlande kan få. Två av IP vet 

inte om trakasserierna skulle upphöra när de överlämnar utredningen till en annan 

handläggare. Men i och med polisanmälan så kommer trakasserierna att upphöra på det ena 

eller det andra viset. Antingen blir det värre efter polisanmälan eller så upphör trakasserierna. 

En av IP berättade att mamman i det här fallet försöker skrämma henne som socialsekreterare, 

och frågan var då om hon lyckats skrämma mamman tillbaka med polisanmälan. En 

konsekvens skulle kunna vara att man blir mer tillmötesgående mot klienter på grund av 

rädsla. Men man skulle inte begå något lagbrott, menar en av IP. 

 

Vinjett nr 4. Några av IP ansåg att pappan skulle vara resonabel och anse att 

socialsekreterarna gjort det enda rätta, när han blivit drogfri. Därför skulle det inte bli några 

specifika konsekvenser av deras beslut och handlingar. En IP berättar att hon inte skulle ta 

detta hot på särskilt stort allvar då pappan är drogpåverkad. Hon kan ha en förståelse för att 

pappan hotar den som tar hans barn då han är drogpåverkad. En annan av de intervjuade 

skulle diskutera händelsen med sin arbetsgivare och vidta de åtgärder som hon måste för att 

skydda sin familj. 



 30 

 

4.3.1 Analys 

Detta var en svår fråga att svara på för IP. Många bortsåg helt från att de hade blivit hotade 

och pratade om hur arbetet med familjen skulle påverkas av deras handlande. Men de få som 

faktiskt tänkte på att hotbilden mot dem själva fanns kvar de skulle vidta de åtgärder som 

behövdes för att säkerställa sina egna barns säkerhet. Till exempel resa bort eller möjligtvis 

flytta. Anledningen till att de inte tog större hänsyn till hotbilden kan vara att de inte tar 

klienternas hot på allvar.   

     

Enligt Korsell m.fl. (2005) tolkar tjänstemän allvaret bakom hoten olika beroende av 

situationen. Det är i kombinationen av situationer och individer som otillåten påverkan sker 

(Andersson m.fl. 2007). Detta visar flera av intervjupersonerna tydligt via sina uttalande om 

bland annat att allvaret bedöms utifrån relationen med familjen, de tidigare erfarenheterna 

socialsekreteraren har och tron på att pappan kommer att lugna ner sig när han är drogfri. 

      

En av IP sa i vinjett nummer tre att en konsekvens skulle kunna vara att man kanske skulle bli 

mer tillmötesgående mot alla klienter. Genom detta tillmötesgående får ju klienterna ett bevis 

på att deras strategi om hot och våld fungerar. 

 

4.4 Arbetsgivarens och arbetskamraternas betydelse 

Vinjett nr 1. Arbetsgivaren och arbetskamraterna spelar en betydande roll för bearbetningen 

av en sådan här händelse. De finns där som ett stort stöd både i samtal och som rådgivning. 

Den hjälp man behöver finns att få enligt en av IP. Vid frågan om det finns någon rutin för 

hur man ska handla när en hot- eller våldssituation uppstår uppgav flera IP att det fanns något 

liknande men de visste dock inte vad den innehöll.  

 

Vinjett nr 2. Även i denna vinjett förväntas arbetsgivare och arbetskamrater ställa upp och 

vara ett stöd. Speciellt när det gäller att ha med sig ytterligare en handläggare vid det andra 

mötet. 

 

Vinjett nr 3. I den här vinjetten skulle även arbetsgivaren och arbetskamraterna vara ett stöd 

för IP. En av de intervjuade funderade kring hur arbetskamraterna skulle påverkas av 

händelsen. Hon tror att arbetskamraterna skulle bli rädda för att en liknande situation skulle 
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inträffa för dem. Den rädsla som IP skulle känna skulle nog påverka arbetskamraterna också. 

Samtliga handläggare inom barn- och familjestöd skulle få en ökad respekt för klienterna.  

 

4.4.1 Analys 

De intervjuade socialsekreterarna förlitar sig mycket på arbetsgivaren och kollegorna i 

krissituationer. Utifrån samtliga svar i intervjun kan man se att speciellt arbetsgivarens stöd 

och råd är enormt viktigt för socialsekreterarna. En av intervjupersonerna resonerade kring att 

kollegorna kan påverkas av att hon själv utsatts för hot och våld, detta resonemang för även 

Korsell m.fl (2005) i BRÅs rapport om otillåten påverkan. Om en socialsekreterare är 

medveten om att en klient kan använda sig av hot och våld för att återfå makt och kontroll är 

det oundvikligt att det påverkar denne (Littlechild, 2002) vilket stärker IPs uttalande. 

Arbetsgivarens reaktioner på en hot- och våldssituation spelar stor roll, då det är dennes 

ansvar att se till att socialsekreteraren får det stöd den behöver och att minska hotbilden mot 

socialsekreteraren. Arbetsgivaren har även skyldighet att se till att barnens skydd och behov 

är tillgodosedda (Littlechild, 2005, No.5). Arbetsgivarens roll är avgörande när det gäller 

viktiga delar i arbetet med hot och våld, i vilken utsträckning de tar sitt ansvar är en vidare 

forskningsfråga.  

     

Enligt Littlechild (2005, No.35) ska socialtjänsten ha klara och tydliga handlingsplaner för att 

förhindra och hantera en hotfull eller våldsam situation. Eftersom samtliga IP visste att det 

fanns någon sorts handlingsplan kan man anta att det kravet är uppfyllt. Det är dock synd att  

socialsekreterarna som kan råka ut för en hot- och våldssituation inte vet vad handlingsplanen 

innehåller. Littlechild (2002) uppger att en handlingsplan skulle öka socialsekreterarnas 

känsla av säkerhet. Författaren uppger även att en socialsekreterare som känner stöd från 

arbetskamraterna kan på ett bättre sätt garantera klienternas säkerhet genom korrekta beslut 

och insatser.   

 

4.5 Vad orsakar och hur motverkar man fenomenet?  

Vid frågan om vad som är den främsta anledningen till att hot och våld uppstår meddelades 

många olika anledningar. Jag ska försöka sammanställa dem så gått det går. En av 

anledningarna är den maktposition som präglar relationen mellan socialsekreteraren och 

klienten. Socialsekreterarna har ganska stora befogenheter. Klienterna kan känna sig 

ifrågasatta, hotade, kränkta, rädda, nertrampade, överkörda, inte förstådda, inte lyssnade till 

och frustrerade. De kan även uppleva att de har tappat kontrollen över sin situation. Personer 
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med olika problematik uppgavs även som anledningar till hot och våld, och det var personer 

med missbruksproblem, psykisk sjukdom och i vissa fall misshandlade som inte vågar berätta 

om sin situation. Okunskap om vad socialtjänsten arbetar med och syftet med utredningen ses 

också som en anledning till varför hot och våld uppstår. Det är kombinationen mellan att vi 

arbetar med utsatta människor och våra arbetsuppgifter som är den främsta anledningen till att 

hot och våld uppstår enligt två av de intervjuade.  

     

Hot och våld är företeelser som förekommer inom det sociala arbetet, det är alla 

intervjupersonerna eniga om. Men bara för att det förekommer är det inte något som man ska 

räkna med och ännu mindre acceptera. Det är väldigt ovanliga företeelser. De arbetsuppgifter 

som barn- och familjestöd utför kan utlösa hot och våld enligt en av de intervjuade.  

 

Vinjett nr 1. Vid frågan om hur man kan motverka att sådana händelser sker igen uppgav de 

flesta att det är svårt att motverka hot och våld, speciellt med tanke på det arbete de utför samt 

när klienterna har psykiska problem. Det är dock av vikt att tänka på bemötandet, 

förhållningssättet, ärlighet, tydlighet förmåga att lyssna och visa respekt. Ett sätt att motverka 

hot och våld kan vara att samverka med andra aktörer kring familjen, i det här fallet bland 

annat med vuxenpsykiatrin. En av IP uppger att detta är någonting som sker hela tiden. Det är 

skillnad mellan ilska och hot. Hon uppger att de får hantera arga människor i sitt arbete, men 

att hot är någonting helt annat och bör alltid polisanmälas. En annan IP sa att: ”Det är olagligt 

att hota en tjänsteman men det är inte olagligt att vara arg”. I vissa fall kan klienten behöva 

många träffar för att få en möjlighet att ventilera sina känslor. Detta sätter ibland tidspressen 

stopp för, då socialsekreterarna inte alltid har möjlighet att ge dem den tiden som behövs. Det 

är ännu svårare att motverka sådana händelser när de sker över telefonen.  

 

Vinjett nr 2. IP hade olika förslag på hur man kan motverka att en sådan här händelse inträffar 

igen. En återkommande tanke var hur de placerade sig och möbler i rummet. Flera av IP 

ansåg att information om deras arbete och syftet med utredningen var viktigt för att motverka 

att en liknande händelse inträffar. Informationen skulle ha en lugnande effekt på klienten. I 

dag arbetar dessa IP två och två och det anses minska risken för hot och våld. Bemötandet och 

att man visar tydligt att man lyssnar är två saker som nämns. Antingen kan man avsluta 

liknande möten tidigare innan det blir hotfullt, eller så kan man ha ett helt möte där man låter 

klienten få all den tid den behöver för att berätta om sig själv och sina känslor. Ett förslag är 

även att i arbetet med klienten skulle en av de två handläggarna ikläda sig en ”svart” roll och 
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vara den som i mötet arbetar med de negativa delarna. Medan den andra har den ”goda” rollen 

och kan skapa en bättre relation till klienten. Om klienten är arg, upprörd, rädd eller kränkt 

kan man leta efter känslan bakom det klienten försöker förmedla. 

 

Vinjett nr 3. De flesta IP ansåg att situationer som denna var svåra att motverka. En av dem sa 

till och med att det inte gick att motverka. De förslag på olika sätt att motverka att en liknande 

händelse sker igen är följande: Man kan arbeta i olika distrikt för att minska risken för att man 

möter klienter, genom att vara så anonym som möjligt, men om dem verkligen vill så hittar de 

en. För att få dessa situationer att inte hända igen skulle de på barn- och familjestöd helt 

enkelt sluta med att inleda utredningar om föräldern är emot det, vilket de självfallet inte kan 

göra då de arbetar för barnens behov och bästa. En idé var även att det krävs mer information 

om arbetet. Det handlar om integritet, privata angelägenheter och att kliva över gränslinjer. En 

psykiatrisk erfarenhet kan många gånger vara till nytta för att motverka hot och våld. Det är 

viktigt med ärlighet, ödmjukhet, respekt och tydlighet. Man får inte glömma vikten av 

förmågan att lyssna på människor.   

 

Vinjett nr 4. Hälften av de intervjuade svarade att polisen är viktig i arbetet för att motverka 

att liknande situationer uppstår igen. Bland annat skulle de kunna föra bort pappan från 

platsen så att handläggarna skulle kunna omhänderta barnet. Det kanske skulle leda till att 

hotet ändå utdelas men barnet slipper se det. Polisen ska även vara i närheten hela tiden och 

skydda socialsekreterarna. Detta kan även motverkas via utbildningar i olika metoder samt att 

man får tid både före och efter möten till reflektion. Det gör det lättare att vara här och nu och 

närvarande i samtalet, vilket klienter många gånger känner av. Bemötande är jätteviktigt för 

att motverka hot och våld. Men denna situation upplevs som svår att motverka av vissa IP. 

Mycket har med åldern att göra. Man kan hantera situationer bättre och inte bli lika rädd 

vilket i sin tur verkar lugnande på klienten om man är äldre med mer erfarenhet enligt en av 

de intervjuade. Det är viktigt att vara ödmjuk i mötet med andra. Erfarenheter av hot och våld 

bidrar till att lättare känna igen liknande situationer. 

 

4.5.1 Analys 

I de svar jag sammanställt ovan syns en tydlig medvetenhet om den makt- och 

kontrolldynamik som präglar arbetet. Intervjupersonerna är medvetna om att deras 

maktposition och befogenheter kan vara provocerande för personer som befinner sig i utsatta 

situationer. Även Littlechild (2005, No.35 & 2002) har kommit fram till att socialsekreterares 



 34 

makt och kontroll är något som starkt förknippas med klienters hot och våld.  Korsell m.fl. 

(2005) beskriver kort socialsekreterarens dubbla roll, där det ingår att både vara ett stöd och 

hjälpa klienten samtidigt som man har befogenheter att göra stora förändringar i människors 

liv.   

     

Flera av intervjupersonerna svarade att det är svårt att motverka hot och våld i deras arbete. 

Och även författarna Andersson m.fl (2007) uppger att det är omöjligt att förhindra 

förekomsten av otillåten påverkan. Enligt Mähler (2000) är det ett måste för 

socialsekreteraren att bearbeta händelsen för att lära sig av händelsen och vid nästa tillfälle 

handla annorlunda. En av intervjupersonerna nämner att tid för reflektion är viktigt i det 

förebyggande arbetet. Littlechilds (2002) förslag på övervakning av socialsekreterarnas arbete 

har till viss del infriats då arbetsgivaren måste läsa igenom och godkänna alla beslut som 

fattas. Övervakningen av socialsekreterarnas arbete pågår dock inte i den utsträckningen så att 

det skulle hindra en socialsekreterare att bortse från viss information om familjen då av rädsla 

för att ett hot ska verkställas, och därmed fatta ett mindre lämpligt beslut.   

     

Enligt Littlechild (2005, No.35) ska åldern och erfarenheterna vara avgörande när det gäller i 

vilken grad man påverkas av hot och våld.  Detta håller en av de intervjuade med om. 

Littlechild (2002) menar även att det är viktigt med reflektion för att få utökad kunskap när 

det gäller hot och våldssituationer.  

      

Kommunikation och bemötande är de viktigaste faktorerna i förebyggandet av hot- och 

våldssituationer. Ett bra bemötande är dock ingen garanti för att hot och våld inte ska 

förekomma (Andersson, m.fl. 2007). Kommunikation och bemötande nämns endast av ett 

fåtal intervjupersoner, men självklart är respekt och ödmjukhet delar av bemötandet och den 

grundläggande informationen en del av kommunikationen. Samtliga IP hade en insikt om att i 

arbetet med att motverka hot och våld är det viktigt att reflektera över hur de bemöter 

klienterna.   

     

Många av de förslag på sätt att motverka hot och våld som intervjupersonerna har uppgivit i 

intervjuerna har även flera författare nämnt i sina verk. Bland annat kan nämnas utbildning, 

utformning av lokaler och tekniska hjälpmedel. Polisens del i arbetet med att säkerställa 

socialsekreterares säkerhet nämns inte i särskilt stor utsträckning i litteraturen. Kanske med 
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anledning av att det är ett helt annat ämne, det vill säga hur väl skyddet för hotade människor 

fungerar i välfärdsstaten Sverige.  

 

4.6 Kan beslutsfattandet påverkas av hot och våld? 

Samtliga IP fick frågan: Har du eller någon arbetskamrat du vet om låtit sig påverkas av hot 

och våld när du/den skulle fatta ett beslut? Ingen av handläggarna uppgav att de hade 

påverkats av det i sina beslutsfattanden. De kände inte heller till någon annan handläggare 

som låtit sig påverkas. En av intervjupersonerna tror inte att någon i hennes arbetsgrupp skulle 

fatta ett beslut av rädsla och inte våga säga något till övrig personal. En annan IP har mycket 

svårt att tänka sig att hot och våld skulle påverka ett LVU-beslut, man måste förhålla sig 

professionellt enligt henne. Vissa IP tittade bort och funderade ett tag kring svaret på denna 

fråga. En av intervjupersonerna uppgav efter att inspelningen avslutats att i andra mindre 

kommuner där arbetsgivarna inte har samma kontroll över socialsekreterarnas beslut kan det 

mycket väl hända att de av rädsla inte vågar fatta vissa beslut. Det skulle dock inte hända i 

den utvalda kommunen.  

 

4.6.1 Analys 

Detta resultat strider mot vad flera forskare kommit fram till och som redovisats under 

rubriken tidigare forskning, det vill säga resultatet att socialsekreterares, inom barn- och 

familjestöd, beslutsfattande påverkas av hot och våld. Intervjupersonerna i min studie uppger 

att deras beslutsfattande inte skulle påverkas av hot och våld. Det strider även mot Littlechilds 

(2005, No.35) påstående att socialtjänsten ännu inte har ett kontrollerande system för att 

minska risken för att besluten påverkas av hot och våld. Detta kontrollsystem där 

arbetsgivaren alltid läser igenom samtliga beslut kan vara mycket effektivt i arbetet med att 

motverka att hot och våld påverkar socialsekreterarnas beslut. Men det är inte ett system som 

hindrar att socialsekreterarna av rädsla utelämnar eller vrider viss information om familjen 

som används som underlag för beslutsfattandet. Därmed kan beslutsfattandet påverkas. Detta 

skulle enligt en intervjuperson aldrig hända. Med tanke på att socialsekreterarna på denna 

arbetsplats alltid arbetar två och två minskar det risken för att detta ska inträffa. Moralen på 

denna arbetsplats är hög och utifrån de svar på beslut jag fått skulle de fatta de ”rätta” 

besluten där de ser till klienternas bästa och samtidigt försätter sig själva i en mer hotfull sits.  
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4.7 Etiskt dilemma 

Samtliga IP fick ta ställning till det etiska dilemma som finns i dessa vinjettsituationer. Vad 

skulle de välja när det står mellan sin egen och sina barns säkerhet och att utföra sitt arbete 

med att skydda andra barn. De flesta uppgav att de skulle sätta sina egna barns säkerhet i 

första rummet. Men det skulle inte få påverka deras yrkesutövande.  

”Som privatperson skyddar jag mina barn och som yrkesperson skyddar jag 

andras barn, för det är mitt jobb. Om ett barn behöver mitt stöd så får jag inte 

låta bli att ge det stödet. Men om en person skulle skjuta mina barn så vet jag 

inte. Jag vill inte riskera att min familj far illa på grund av att jag har det här 

jobbet.”  

En annan intervjuperson uppger att hon skulle må dåligt om hon inte gjorde sitt arbete och såg 

till klientbarnets bästa. Hon skulle inte lägga ner utredningen för att en klient hotar hennes 

familj, utan alternativt flytta eller resa bort ett tag i ett försök att garantera sina egna barns 

säkerhet. Vissa intervjuade hade svårt att föreställa sig att det någonsin skulle krävas att man 

tar ställning mellan sina egna och andra barns säkerhet. Men om det skulle ske skulle de 

förlita sig på att polisens och rättsväsendets skydd räcker. En av IP uppger att hon vid svaren 

av dessa frågor inte kan tänka sig att dessa hot ska verkställas. Skulle hon tro att klienter var 

kapabla till att skada henne och hennes familj på grund av det arbete hon har så skulle hon 

säga upp sig. I och med att klienterna som presenteras inte är kända av socialsekreterarna har 

de svårt att bedöma allvaret bakom hoten. Bedömningen av allvaret i hoten skulle underlättas 

om de kände till familjen. En av de intervjuade berättar att det är deras uppdrag att se till 

barnens skydd i första hand och stå fast vid de beslut som tas. Det är ett måste annars arbetar 

de inte för barnens bästa. Ibland måste de stå kvar i en hotfull situation och då får man ta de 

resurser som finns. Det finns en stark önskan bland socialsekreterarna att skydda sina egna 

barn men samtidigt får man inte backa undan när hot och våld riktas mot en. Det kan ge fel 

signaler till klienten.  

 

4.7.1 Analys 

Utifrån svaren på frågorna kring vinjetterna så talar de flesta intervjupersoner emot sig själva. 

De uppger i svaren att de skulle sätta sitt yrke med att skydda andra barn främst, och sedan se 

till sin egen familjs säkerhet. Vid frågan om det etiska dilemmat motsatte sig flertalet 

intervjupersoner att de skulle sätta sina egna barns säkerhet i andra hand, utan att de i verkliga 

livet alltid går först. Denna motsägelse är mycket svår att tolka. De skulle via sitt arbete och 

beslut utsätta sig själv och sina barn för ytterligare risk för hot och våld, men ändå sätta sina 
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barn främst. Om de inte utför arbetet på ett korrekt sätt skulle de må dåligt över det, men hur 

skulle de må om de konstant fick leva under ett dödshot av en klient. En förklaring till 

intervjupersonernas tvetydighet kan vara, som en av dem uppger att de faktiskt inte tror att 

klienterna i dess fallbeskrivningar är kapabla att genomföra hoten. Detta går även emot en 

kommentar om att allvaret i hoten avgörs bland annat av relationen till klienten. I dessa 

vinjetter har IP ingen aning om vad klienten är kapabel till, ändå förutsätter vissa att det inte 

är något allvar bakom hoten. Detta kan ha att göra med det faktum att det är en fiktiv händelse 

som i verkligheten skulle få stora känslomässiga reaktioner som kanske är svåra att föreställa 

sig. Intervjupersonerna skulle i största möjliga mån skydda sina barn mot hoten från 

klienterna men det förutsätter inte att de ska eliminera hoten genom att tillmötesgå klienten 

och därmed begå tjänstefel genom att inte se till klientbarnens bästa.  

     

Socialsekreterare får enligt Littlechild (2005, No.35) inte utsätta sig själva eller andra för 

onödig risk. I detta etiska dilemma är det omöjligt att undvika att någon av de inblandade 

parterna utsätts för onödig risk. Enligt Macdonald och Sirotich (2005) bör socialsekreterarnas 

hälsa och välmående ha samma grad av prioritet som klienternas. Scalera (1995) påpekar att 

socialsekreterare inte har förmåga att skydda barn eller stödja deras familjer om de själva inte 

känner sig trygga och säkra.    

 

4.8 Vinjetternas trovärdighet 

Vinjett nr 1. Samtliga IP ansåg att vinjetten var verklighetstrogen/trovärdig och skulle kunna 

hända i verkligheten. Dock med vissa påpekanden om att det bland annat inte var särskilt 

vanligt. En av IP berättade att det är mycket vanligare med att de hotar med att ta sitt eget liv.  

 

Vinjett nr 2. Samtliga socialsekreterare som intervjuades uppgav att detta var en trovärdig 

händelse och att det skulle kunna inträffa i verkligheten. Detta trots några få invändningar, 

såsom att de inte har några pennskrin i besöksrummen.  

    

Vinjett nr 3. Samtliga IP ansåg att denna vinjett var verklighetstrogen, detta är en händelse 

som skulle kunna hända i verkligheten. Med vissa invändningar som till exempel att det 

absolut inte är vanligt. Alla gav uttryck för att denna vinjett var den som de ansåg var värst 

och hade störst effekt av dem alla fyra. 
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Vinjett nr 4. De flesta intervjupersonerna ansåg att denna vinjett var verklighetstrogen. De 

uppgav bland annat att det hänt flera gånger och att det är vanligare än trakasserier. Det var 

dock en av IP som ansåg att detta inte var verklighetstroget och skulle inte kunna hända i 

verkligheten. Vissa av de intervjuade anser att i arbete med människor kan allt hända och att 

det är viktigt att markera att hot och våld inte är acceptabelt. 

 

4.8.1 Analys 

I tre av fyra vinjetter anser samtliga IP att vinjetterna är trovärdiga och att de skulle kunna ske 

i verkligheten. I en av vinjetterna anser en av IP att händelsen inte skulle kunna inträffa i 

verkligheten medan en annan uppger att just den händelsen hade inträffat flera gånger. De 

resterande fyra IP anser att den händelsen är trovärdig. Om majoriteten får avgöra är även 

denna vinjett trovärdig, men intervjupersonens åsikt måste tas i beaktan. Enligt Östberg m. fl. 

(1999) är vinjetternas trovärdighet en säkerhet för att intervjupersonerna skulle handla enligt 

de svar som angivits.  
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5. Slutsatser  

Hot, våld och otillåten påverkan är situationsbaserat. Det är beroende på vad ärendet gäller, 

hur situationen ser ut, vilka individer som är inblandade och många olika faktorer. 

Arbetsgivarens roll har mycket stor betydelse såväl för beslutsfattandet som för 

socialsekreterarnas handlingar vid de olika vinjettsituationerna. Handläggarna på barn- och 

familjestöd i denna kommun förlitar sig i stor utsträckning på sina överordnade, både när det 

gäller personligt stöd liksom stöd i beslutsfattandet. Direkt efter att handläggarna utsatts för 

en hot- eller våldssituation pratar de med chefen eller alternativt gör en polisanmälan.  

     

Samtliga socialsekreterare skulle fatta de beslut som de ansåg var det riktiga trots att det i 

dessa vinjetter gick mot klienternas vilja. Det skulle resultera i att hotbilden mot 

socialsekreteraren och eventuellt dennes familj skulle kvarstå. Därmed skulle de utsätta sig 

själva och sina barn för en påtaglig risk, detta på grund av att de utför sitt arbete med att 

skydda andra barn. Samtidigt skulle socialsekreterarna i största möjliga mån säkerställa sina 

egna barns säkerhet då de utsätts för hot och våld.  

    

Intervjupersonerna anser att det är viktigt att följa socialtjänstens policy att alltid anmäla hot- 

och våldshändelser.  

     

Hot och våld i arbetslivet och mot privatpersoner påverkar socialsekreterarna i stor 

utsträckning. Det kan påverka såväl det fortsatta arbetet som privatlivet. Men vilka 

konsekvenser deras handlande skulle få har upplevts som svårt att sia om. Detta kan ha sin 

grund i att vissa socialsekreterare i intervjun inte tog hoten på allvar 

     

Denna kommun har vidtagit åtgärder för att beslutsfattandet inte ska påverkas av hot och våld. 

Detta genom ett arbetssätt där man arbetar två och två samt att chefen går igenom samtliga 

utredningar och beslut innan de verkställs. Både författare och intervjupersoner är eniga om 

att det är svårt att motverka hot och våld inom arbetet som socialsekreterare och att en 

nollvision är svår att föreställa sig. 
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6. Diskussion 

Den definitionen av hot och våld jag valt att presentera i denna studie överensstämmer med 

mina egna åsikter om hot och våld och den har hittills inte stridit mot någon av de definitioner 

jag stött på. Littlechild (2002 & 2005, No.35) uppger att hot är vanligare än fysiskt våld 

medan Newhill & Wexler (1997) anser att det inte är det. Min uppfattning är att hot 

förekommer men att det inte alltid anmäls så det kanske inte syns i statistiken att hot är 

vanligare än våld. Om den angivna definitionen av hot och våld skulle användas och 

accepteras av samtliga socialsekreterare skulle det möjligtvis leda till att de godtar 

arbetskamraternas reaktioner på hot och våld och i större utsträckning stöder de utsatta. Just 

stödet från arbetskamrater är av stor betydelse för tendensen att anmäla våldsamma händelser, 

vilket i sin tur påverkar arbetet med handlingsplaner och förändringar i arbetsmiljön för att 

motverka hot och våld.   

     

Socionomprogrammet i Östersund tar under vissa kurser upp problematiken kring hot och 

våld, dock i väldigt begränsad utsträckning. Det handlar då om hur man som individ reagerar 

på hot och våld, vilket är en västentlig del. Det är dock viktigt att belysa den forskning som 

visar på hur hot och våld kan påverka yrkesutövandet. 

         

Socialsekreterare påverkas inte bara i bedömningar, beslut och insatser rörande klienter, de 

påverkas även privat av hot och våld. Mähler (2000) uppger att det är fysiskt ansträngande att 

bli utsatt för hot och våld och att individen kan som försvar stänga av känslor eller intellekt. 

Detta är väldigt intressant just i den meningen att de kan stänga av sitt intellekt. Detta stöds av 

Littlechilds uttalande om att en rädd och osäker socialsekreterare inte kan göra korrekta 

bedömningar. De känslor och tankar som utsatta socialsekreterare har bör vara viktiga för 

arbetet av förbättrandet av arbetsmiljön då antalet våldssituationer ökat.  

      

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa. Hur socialtjänsten ska göra för att 

garantera dessa barn stöd och hjälp utan att hot och våld eller annan otillåten påverkan ska 

inverka på socialsekreterarnas arbete, kan jag inte presentera ett svar på men det finns olika 

förslag på vad som kan göras. Samtliga förslag på förbättringar som presenterats i denna 

studie kan ifrågasättas. Övervakning är något som Nordlanders (2006) forskning visar att 

socialsekreterarna inte uppskattar utan känner sig begränsade av. Han har dock utelämnat det 
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faktum att hot och våld påverkar bedömningar, beslut och insatser. I min studie upplevs den 

angivna övervakningen som en trygghet och som ökar säkerheten.  

     

Jag har tidigare inte riktigt förstått varför författare och forskare har lagt mycket vikt vid 

chefers och arbetsledares betydelse i arbetet med hot och våld. Men nu är det tydligt att de 

spelar en avgörande roll då bland det första flera av intervjupersonerna gör är att konsultera 

chefen. Deras handlingar och sätt att se på situationen får chefens betydelse att öka. Frågan är 

snarare vad beror deras beroende på? Känner de sig inte tillräckligt trygga med att handla 

efter eget bevåg eller är det arbetets komplicerade uppgifter som gör att de måste lita på 

chefens förmåga att fatta beslut? Detta är något som man kan forska vidare på.  

      

De forskningsresultat som andra forskare redovisat och som presenteras i denna studie är 

alarmerande! De visar att socialtjänsten brister i ansvarstagandet för barn i utsatta situationer. 

Hot och våld är en företeelse som blivit allt vanligare och forskningen visar att 

socialsekreterare och deras arbete i allra högsta grad påverkas av hot och våld.  

     

Ett av förslagen till att minska hot och våld var att byta handläggare, vilket ur min synvinkel 

bara skulle förflytta problemet till en annan person. Det skulle dock hindra den redan utsatta 

socialsekreteraren att bortse från barnens behov. Eftersom ingen av intervjupersonerna hade 

någon erfarenhet av byte av handläggare kan inga slutsatser dras angående dess effektivitet, 

men samtliga intervjupersoner såg ett byte av handläggare som ett alternativ för att undvika 

att påverkas av hot och våld. Ett sätt skulle kunna vara att arbeta i par, där en koncentrerar sig 

på barnen och den andra på föräldrarna och de tar ett gemensamt beslut. Detta för att inte låta 

hot och våld ha en alltför stor inverkan på arbetet med att skydda barn och för att inte glömma 

barnet i utredningen. Detta är ett tydligt tecken på att arbetsledningen har satt sig in i 

problematiken och omorganiserat organisationen utifrån kunskap om hot och våld. 

Omorganisationen har bidragit med ökad säkerhet för såväl socialsekreterare som klienters 

rättssäkerhet.  

     

Om inte klienten skulle bemötas på ett så öppet, ärligt och respektfullt sätt som önskas, kan 

det leda till att klienter upplever socialsekreterare som kritiska, oengagerade och 

kontrollerande (Littlechilds, 2005, No.35). I studien framgår det att samtliga socialsekreterare 

på ett eller annat sätt får en ökad respekt för klienterna efter att en hot- och våldssituation 

uppstått. Denna respekt kan inte vara grundad på att klienten har positiva sidor som 
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uppmärksammats, utan den är snarare baserad på socialsekreterarens rädsla för hot och våld. 

Denna rädsla kan i sin tur bidra till att socialsekreterarna blir mer tillmötesgående mot 

klienterna. Vilket är oroväckande eftersom det kan påverka både relationen med klienterna 

och socialsekreterarens förmåga att stå fast vid ett fattat beslut. 

     

Den makt och kontrolldynamik som präglar arbetet med barn- och familjestöd är tydlig och 

klar både för socialsekreterare och klienter och påverkar dem i hög grad. Denna påverkan är 

nödvändig och kommer alltid att vara det. Vissa författare och forskare samt intervjupersoner 

i min studie har nämnt att socialsekreterare har en dubbel roll. De ska samtidigt stödja och 

hjälpa som de har makten att fatta beslut som påverkar familjer i hög grad. Denna dubbla roll 

saknar ytterligare en del, nämligen den privata personen bakom socialsekreteraren. Jag skulle 

vilja prata om en trippelroll, där socialsekreterarens privata person tas i beaktan. 

Privatpersonen bakom socialsekreterarerollen påverkas och påverkar arbetet i stor 

utsträckning. Detta var en av intervjupersonerna inne på när hon pratade om att hennes 

dagsform påverkade hennes förmåga att hantera en hotfull situation. Socialsekreterarna måste 

se till klienternas bästa, utöva den makt som är nödvändig och samtidigt se till sitt eget 

välmående. Dessa faktorer kan i vissa fall sättas mot varandra, vilket jag försökt demonstrera i 

tre av de fyra vinjetterna.  

     

Flera författare och även intervjupersoner har tagit upp reflektion som ett redskap för att öka 

förståelsen, medvetenheten och ge socialsekreteraren en chans att bearbeta händelsen. Detta är 

av vikt för socialsekreterarens fortsatta välmående samt yrkesutövande och handlande vid 

nästa våldsincident. 

     

Vid frågan om vad intervjupersonerna trodde att deras handlingar i de fiktiva situationerna 

skulle kunna få för konsekvenser var det få som faktiskt tog hänsyn till att de precis blivit 

hotade. De tänkte mer på hur det skulle påverka det fortsatta arbetet med familjen, vilket även 

kan vara en konsekvens. Anledningen till att de inte tänkte på hotet när de uppgav olika 

konsekvenser kan vara, som en av intervjupersonerna sa, att de inte tror att klienten ska 

verkställa hotet. I och med den tron bildar de även en uppfattning om att deras handlande inte 

kommer att ha någon konsekvens, bortsett från arbetsrelaterade konsekvenser. 

     

Socialsekreterare balanserar sin egen säkerhet mot det skydd utsatta barn behöver, då 

föräldrarna är hotfulla eller våldsamma mot socialsekreteraren. Detta utgör en enorm 



 43 

påfrestning för socialsekreteraren. Om socialsekreteraren av någon anledning inte klarar av att 

hantera situationen under hot eller våld från klienten leder det till att yttersta skyddsnätet, 

socialtjänsten, inte klarar av att fånga upp de barn som behöver den mest omfattande hjälpen. 

Och som Scalera (1995) uppger så kan inte en osäker socialsekreterare effektivt skydda eller 

stödja familjen och dess medlemmar.  

     

I den litteratur jag använt mig av har de flesta författare tydligt redogjort för hur de kommit 

fram till de resultat de presenterat. Författarna har använt sig av både kvantitativ metod, 

kvalitativ metod samt en kombination av de båda metoderna i sina undersökningar. 

Författarna har med några undantag varit samstämmiga i redovisningen av sina resultat. Om 

den tidigare forskningen är entydig, varför visar då mina resultat raka motsatsen? Det kan 

bero på faktorer som forskningsmetod, vilket land, hur frågorna är utformade. Det finns alltid 

andra sätt att utföra forskning på, detta sätt kanske inte var det mest optimala men de resultat 

den givit är inte att förkasta.  Ingen av de tidigare forskarna hade använt sig av det 

tillvägagångssätt som redovisas i denna studie. 

     

Oavsett om socialtjänsten testar samtliga förslag tror jag inte att någon nollvision är något att 

hoppas på, men man måste försöka nå dit. Socialsekreterare möter mycket utsatta människor 

och har befogenheten att ta ifrån dem deras självbestämmanderätt. Detta är en riskfaktor, en 

anledning till våld och utgör ett hot mot klienten.   

     

Ett dilemma som ofta glöms bort men är väldigt avgörande för att garantera barns säkerhet är 

att socialsekreterares beslutsfattande kan påverkas av hot och våld.. Socialsekreterare måste 

när de blivit utsatta för hot eller våld välja mellan sig egen eller närståendes välmående mot 

att hjälpa och skydda ett utsatt barn till en värdig uppväxt. Enligt Macdonald och Sirotich 

(2005) bör socialsekreterarnas hälsa och välmående ha samma grad av prioritet som 

klienternas. Jag anser att så inte är fallet i vissa situationer, då resultatet av ens handlingar 

leder till att hotbilden antingen finns kvar eller att barnens behov inte tillgodoses. Självklart 

finns möjligheten att skydda sig själv och sina barn i stor utsträckning via polisskydd eller att 

resa bort. Men faktumet är ju att man inte vet när och om klienten tänker verkställa hotet. Den 

vetskapen att man inte vet när eller om det kommer att hända, är något som nämns av en 

intervjuperson och har stor påverkan på ett emotionellt plan för den individ som utsätts för 

hotet. 
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Utifrån den kritik som riktats mot vinjettmetoden har jag flera gånger ställt mig frågan om det 

intervjupersonerna uppger faktiskt är sant. Ovan nämns att det kan vara svårt att faktiskt sätta 

sig in i den situation som vinjetterna beskriver och därför levereras knapphändiga svar. Till 

exempel att det enda en intervjuperson skulle göra är att polisanmäla direkt. Att kartlägga en 

socialsekreterares handlingar, från det att ett hot eller någon form av våld utförs tills den har 

bearbetat händelsen, kan forskare studera genom att intervjua individer som faktiskt har varit 

med om en sådan händelse och be dem beskriva i detalj hur de handlat i den situationen. 

Genom att använda vinjetter och genomföra en intervju med socialsekreterare som inte 

nödvändigtvis har varit utsatt för hot och våld, blir resultatet hur socialsekreterarna skulle 

handla i stora drag. Det är de mest avgörande handlingarna som lämnas som svar, många 

utelämnar bland annat att de kanske skulle ringa till sin familj och meddela att de har blivit 

utsatta för hot. De intervjupersoner som inte har varit med om en hot- eller våldshändelse kan 

ha svårare att föreställa sig hur de skulle reagera i verkligheten, medan andra med erfarenhet 

kanske skulle koppla svaren till den händelse som de varit med om istället för att sätta sig in i 

den angivna situationen. Svårigheterna att sätta sig in i hur man skulle reagera och de känslor 

som skapas i en hot- eller våldssituation är uppenbara. De svar jag redovisat kring hur 

intervjupersonerna skulle handla i det ögonblicket är dock sanningsenliga eftersom det är 

handlingar som socialsekreterarna som blir intervjuade med säkerhet vet att de skulle göra. 

     

Om hot och våld påverkar beslutsfattandet är svårt att säga utifrån denna studie. En av 

intervjupersonerna uppgav att de säkerställer att besluten inte påverkas genom att chefen läser 

igenom samtliga beslut. Men att det mycket väl skulle kunna hända i de kommuner som detta 

kontrollsystem inte finns. Det faktum att socialsekreterarna i denna kommun arbetar två och 

två är även det något som påverkar resultatet. Detta är något som bör tas i beaktan, resultatet i 

denna fråga går inte att generalisera till vare sig andra kommuner eller till andra, verkliga 

situationer. Resultatet utifrån studien är att dessa socialsekreterare uppger att deras beslut inte 

har eller kommer att påverkas av hot och våld. Detta trots all den forskning som bedrivits av 

andra forskare där resultaten blivit att socialsekreterares beslutsfattande faktiskt påverkas av 

hot och våld. Men en av författarna, Littlechild, nämnde i ett av hans verk att socialtjänsten 

inte hade något fungerande övervakningssystem, detta är något som inte stämmer överens 

med de resultat som redovisas i denna studie. Bra sätt att motverka hot och våld är följaktligen 

att arbeta två och två samt att chefen ska gå igenom alla utredningar och beslut innan de 

verkställs.   
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Att hot och våld skulle kunna påverka socialsekreterarna till att begå tjänstefel har 

intervjupersonerna svårt att ta in eller ens föreställa sig. Men den tidigare forskningen är 

entydig, hot och våld kan påverka beslutsfattandet. Utifrån hur organisationen är utformad 

kan man anta att arbetsgivaren är mer påläst på forskningen och medveten om risken för 

otillåten påverkan och vilka konsekvenser de kan få. Organisationen har vidtagit åtgärder för 

att minska risken för hot och våld genom omorganisering, bland annat via en 

mottagningsenhet där besluten om att inleda utredning fattas, att chefen har mycket stor insyn 

i socialsekreterarnas arbete samt att de arbetar två och två. En av intervjupersonerna uttalade 

när jag frågade om hot och våld skulle kunna påverka beslutsfattandet att ”Det skulle aldrig 

hända här”. Denna kommentar grundar sig i den trygghet och tillförlitlighet socialsekreteraren 

känner till sina kollegor, sin arbetsplats och dess uppbyggnad. Samtidigt som det även kan 

utläsas en okunskap om att otillåten påverkan faktiskt förekommer och kanske alltid kommer 

att förekomma inom socialtjänsten. Denna okunskap kan ha sin grund i att socialsekreterarna 

inte är uppdaterade inom den senaste forskningen om ämnet samt att det strider mot deras 

moraliska värderingar att tro att de skulle kunna begå tjänstefel om de blir utsatt för hot och 

våld. Det kan vara svårt att ta in och acceptera en sådan sak.  
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Bilaga 1. 
 
 

Telefonen 

Telefonen ringer under telefontiden. Det är en pappa vars barn är placerade i fosterhem. 

Barnen och pappan brukar träffas regelbundet en gång i månaden. Barnens mamma är på 

behandlingshem för drogmissbruk. Pappan har en svår psykisk sjukdom som han tidigare har 

vårdats för. Den psykiska sjukdomen gör det svårt för honom att ha omsorgen för barnen. Det 

har dock fungerat bra under de månatliga träffarna den senaste tiden, då pappan tar sin 

medicin. Anledningen till pappans telefonsamtal är att han absolut vill träffa sina barn idag. 

Han blir arg och säger att om inte socialtjänsten kommer att ordna detta möte så kommer han 

att åka ut dit själv och ta barnen därifrån. Vid dina försök att lugna honom blir han ännu mer 

arg och skriker tillslut i telefonen: ”Din jävla subba, du ska jämt förstöra allt! Du förtjänar att 

dö! Jag ska ta hela jävla familjen och skjuta huvudena er!”. Han slänger på telefonluren. Du 

får insikt om att om pappan inte tagit sin medicin är han kapabel till vad som helst, till och 

med skjuta dig och din familj. 
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Bilaga 2. 
 
 
De följande två hänger ihop, Vinjetterna handlar om samma klient (I besöksrummet och på 

fritiden). 

I besöksrummet 

Du har en bokad tid med en mamma som fått veta att en utredning kring hennes familj ska 

inledas efter att en anmälan inkommit från skolan samt oroliga grannar. Vid besöket är 

mamman väldigt upprörd och anser att sociala inte har något med hennes familj att göra. Du 

försöker förklara omständigheterna kring utredningen och lugna mamman. Mamman upprepar 

frasen ”Men du förstår ju inte” om och om igen utan att ge någon förklaring till vad det är hon 

vill att du ska förstå. Tillslut reser hon sig upp och skriker hon ”Men va fan! Du fattar ju 

ingenting, din jävla idiot! Lämna min familj i fred!”. Du ber henne att lugna sig och sätta sig 

ned. Hon tar tag i pennskrinet som står på bordet och kastar det in i väggen bredvid ditt huvud 

och skriker samtidigt ”SLUTA!”.  
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Bilaga 3. 

 
 
På fritiden  

Senare under dagen när du är i matvarubutiken med din familj för att handla ser du mamman 

komma gåendes mot dig. Hon stannar och pratar lite med dig om vädret och lite allmänna 

saker. ”Vilket fint barn du har, verkligen. Den går på X-dagis va?” säger klienten och klappar 

ditt barn på huvudet. Du svarar att så är fallet och samtalet avslutas då klienten måste gå 

vidare. Några dagar senare när du lämnar ditt barn på dagiset ser du klienten igen, hon står 

några hundra meter ifrån dagiset och observerar dig när du lämnar ditt barn. Detta upprepas 

varje måndag, tisdag och torsdag de följande veckorna. En dag när du är på väg hem från 

arbetet märker du att klienten följer efter dig. Du tar en annan väg hem för att skaka av dig 

klienten. Lika väl står hon utanför ditt hus den kvällen. Morgonen efter ligger ett brev i 

postlådan och det står med stora bokstäver ”Lägg ned utredningen! Annars kan du säga farväl 

till ditt barn!”. 
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Bilaga 4. 
 
 

Jouren 

Du arbetar på jouren en kväll och det inkommer ett samtal från polisen då de fått en anmälan 

om lägenhetsbråk och det finns barn med i bilden. När du kollar upp ärendet visar det sig att 

det är en familj du tidigare varit i kontakt med. Familjen består av pappa Lars, 38 år, mamma 

Eva, 32 år, och sonen Kalle, 6 år. Familjen har tidigare varit under utredning då Lars tidigare 

missbrukat och Eva varit djupt deprimerad. Utredningen lades ner när Lars uppvisat 

drogfrihet en längre tid och Eva börjat må bättre och kunnat återgå till sitt arbete. När du och 

din kollega sätter er i bilen för att åka till deras boende har du i tankarna att Lars har tendenser 

till att bli väldigt aggressiv när han är påverkad av droger. När du kommer fram till bostaden 

möts du av en polis som informerar dig om att Lars är drogpåverkad och har misshandlat sin 

fru svårt och förts iväg med ambulans då hon inte var vid medvetande. Lägenheten är 

sönderslagen och det finns blodspår i köket. Du möter en nervös och tydigt drogpåverkad Lars 

som uppger att han ångrar det han gjort. Lars gråter och säger ”Ta inte Kalle ifrån mig, då vet 

jag inte vad jag gör”. Du står inför ett beslutsfattade och meddelar Lars att du inte kan lämna 

Kalle här. Lars far upp och trycker upp dig mot väggen och väser ”Tar du Kalle ifrån mig, så 

tar jag dina barn ifrån dig”. Du kan känna hans andedräkt mot ditt ansikte och han håller 

stryptag på dig. Poliserna är snabbt framme och brottar ner Lars och håller fast honom. ”Jag 

ska skära halsen av dig! Slå ihjäl ungjävlarna dina!” Du ser någon komma in i rummet, Kalle 

står med en nalle i famnen, rödgråten och ser på dig. 
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Bilaga 5. 
 
Intervjuguide:       
 

1. Hur skulle du handla i detta ögonblick?  
 

2. Vad skulle det få för konsekvenser? 
 

3. Vad har du för tankar kring händelsen?  
 

4. Vilket beslut fattar du? 
 

5. På vilka grunder fattar du detta beslut?  
 

6. Vad kommer ditt beslut ha för konsekvenser? 
 

7. Hur skulle händelsen påverka ditt fortsatta arbete?  
 

8. Vilken roll spelar din chef och dina arbetskamrater när en sådan händelse inträffar?  
 
 
Övriga frågor  
 

9. Vilken är den främsta anledningen till att hot och våld uppstår enligt dig?  
 

10. Hur skulle man kunna motverka att en sådan här situation uppstår igen? 
 

11. Har du eller någon arbetskamrat du vet om låtit sig påverkas av hot och våld när 
 du/den skulle fatta ett beslut? Hur ser du på det faktumet?’ 
 
12. Något övrigt du vill tillägga eller någon fråga du har? 

 
 

 


