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SAMMANFATTNING 

Socialarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd tenderar att utsättas för våld och hot 

oftare än andra yrkesgrupper. Syftet med studien var att ur olika aspekter undersöka 

säkerhetsrutiner kring våld och hot inom ekonomiskt bistånd utifrån socialarbetarnas 

perspektiv. Tidigare forskning presenteras utifrån de fyra områden som är utmärkande för 

studiens ämne. De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien är 

organisations- och säkerhetskultur samt kommunikationsteori. En kvantitativ ansats har 

valts utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar att socialarbetarna har en 

medvetenhet om säkerhetsrutinerna och att de anser sig kunna prata med sin chef kring 

säkerhetsfrågor. Det framkommer dock en viss motsägelsefullhet kring detta eftersom 

personal inte berättade om alla våld- och hotsituationer för chefen. Resultatet visar även att 

det finns brister i tillämpningen av säkerhetsrutiner. Studiens slutsats är att fortsatt arbete 

med att utveckla och tillämpa säkerhetsrutinerna måste ske.    

Nyckelord: Säkerhetsrutiner, våld, hot, kommunikation, ekonomiskt bistånd, 

implementering 
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ABSTRACT 

Social workers who work at financial support tend to be more often exposed to violence and 

threats than other professionals. The purpose of this study was to examine various aspects of 

security policies of violence and threat in financial support from social worker’s perspective. 

Previous research is categorized in four areas that are peculiar to the study’s topic. The 

theoretical approach that are used in this study are organizational- and safety culture and the 

theory about communication. A quantitative approach was selected based on the study’s 

purpose and questions. The results show that the social workers have an awareness of 

security policies and that they feel able to talk to their supervisors about safety. However 

certain ambivalence is revealed about this result, social workers did not tell their supervisors 

about all violence- and threat situations they experienced. The conclusion of the study is to 

continue efforts to develop and implement security policies.  

Keywords: Security policies, violence, threat, communication, financial support, 

implementation 
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1 INTRODUKTION 

Våld och hot mot socialsekreterare rapporteras återkommande i media. Hedin och Kainz 

Rognerud (1998) beskriver i sin artikel en våldshändelse från 1988 som slutade med att en 

socialsekreterare blev ihjälskjuten av en klient. Även socialsekreterarens arbetskamrater 

skadades i attacken. I samma artikel framkommer det att tio år senare blev en 

socialsekreterare knivhuggen på ett socialkontor. Diskussioner uppkom om säkerheten var 

för låg på socialkontoret och om metalldetektorer och väktare skulle kunna bli aktuella. Även 

idag rapporteras liknande fall i media. Ett av många fall är den man som hotade en 

socialsekreterare via telefon om fysiskt våld (Emtervall, 2013) och att uppsöka 

socialsekreteraren i dennes bostad. Fallet ledde senare till åtal.  

Våld och hot är således ett omdiskuterat ämne. I en intervjustudie av Modig (2010) med 600 

socialsekreterare visar resultaten att nio av tio socialsekreterare anser att det finns en risk för 

våld och hot på deras arbetsplatser. Många socialsekreterare hade arbetskamrater som 

utsatts för våld och hot. Två av tio socialsekreterare uppgav även erfarenheter av en ökning 

av våld och hot i arbetet under de senaste sju åren. I en undersökning av 

Akademikerförbundet SSR (2004) visade resultaten att tre av tio socialsekreterare saknade 

dokumenterade säkerhetsrutiner och att 46 % inte hade fått någon utbildning alls i hur 

personal bör arbeta tryggt och säkert. Vidare framkom att sju av tio socialarbetare har 

upplevt våld och hot någon gång i sitt arbete. 

Mot bakgrund av texten ovan framgår betydelsen av att säkerhetsrutiner är implementerade i 

verksamheten för att förebygga våld och hot på arbetsplatser. Att det finns genomarbetade 

rutiner, bra lokaler, teknisk utrustning samt utbildning är andra viktiga kriterier för att 

uppnå en bra arbetsmiljö. Personalen ska ha genomgått en säkerhetsutbildning och inneha 

den information som behövs för att arbetet ska kunna utföras säkert. Arbetsgivaren är 

ansvarig för att dokumentation förs över arbetsskador och tillbud samt att risker undersöks 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Forskning visar dock att underrapportering av våld och hot 

förekommer. En faktor som kan påverka underrapportering är chefens attityd när det gäller 

att anmäla våld- och hothändelser. Vissa chefer och socialarbetare anser även att våld och hot 

är en del av det sociala arbetet och att socialarbetare därför ska kunna hantera uppkomna 

våld- och hotsituationer (Hallberg, 2011). 

Av den diskussion som förs ovan framstår det som angeläget med ytterligare kunskaper om 

hur våld- och hotsituationer ska hanteras när de uppkommer. Ett steg i den processen är 

utarbetade säkerhetsrutiner; att de finns samt att socialarbetarna är medvetna om dem och 

känner sig tillfreds med dem. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Socialarbetare har ett eget ansvar när det gäller att använda sig av säkerhetsrutiner. Arbetet 

med säkerhetsrutiner handlar om hur organisationen i allmänhet fungerar och i synnerhet 

samspelet med chefer och personal kring säkerhetsfrågor. Syftet med studien är att ur dessa 

olika aspekter undersöka säkerhetsrutiner kring våld och hot inom ekonomiskt bistånd 

utifrån socialarbetarnas perspektiv. 

 I vilken utsträckning är socialarbetarna medvetna om de säkerhetsrutiner som finns 

på deras arbetsplatser? 

 Hur anser socialarbetarna att samarbetet med deras chefer/arbetsledare fungerar 

kring säkerhetsrutinerna på deras arbetsplatser? 

 Hur tillämpas säkerhetsrutinerna på deras arbetsplatser?   

1.2 Centrala begrepp 

I studien kommer några centrala begrepp att återkomma i texten. Dessa begrepp definieras 

nedan. 

Våld och hot är ett aggressivt beteende mot en annan person som kan leda till skada. Våld 

och hot kan även ta sig i uttryck genom aggressiva rörelser, antyda på sexuella handlingar, 

respektlöst beteende eller personangrepp (Leijon & Svensson, 2008). 

Chef avser i denna studie olika typer av chefer, även arbetsledare. I denna studie benämns 

alla som arbetar i en ledande position som chef.  

Med säkerhetsrutiner avses i denna studie verksamheters handlingsplaner för våld- och 

hotsituationer. 

1.3 Svensk lag och förordning 

1.3.1 Arbetsmiljölag (1977:1 160) 

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetet utformas så att fysiska och psykiska påfrestningar 

minimeras för att motverka ohälsa hos arbetstagaren. Arbetsgivare och arbetstagare ska 

tillsammans se till att arbetsmiljön är bra men arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att 

förbygga riskerna för ohälsa och olycksfall. Skyddsutrustning, tekniska hjälpmedel och 

redskap ska hålla god kvalitet. Verksamheten ska fortlöpande och systematiskt planeras och 

kontrolleras av arbetsgivaren för att uppnå de krav som finns för en god arbetsmiljö. 

Arbetstagaren ska upplysas av arbetsgivaren om förhållanden och risker som kan finnas i 

arbetet och arbetstagarna ska ha tillgång till information, instruktioner och inneha tillräcklig 

utbildning för att arbetet ska kunna utföras tryggt och säkert (Arbetsmiljölag 1977:1 160).         
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1.3.2 Föreskrift, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1993:02. Våld 

och hot i arbetsmiljön 

Vid arbetsplatser där det kan förekomma våld och hot ska det finnas säkerhetsrutiner. Alla de 

arbetstagare som är inom riskgruppen att utsättas för våld och hot ska känna till rutinerna. 

Säkerhetsrutinerna ska vara aktuella och följas upp kontinuerligt. Arbetsgivaren har ansvar 

för att det finns anpassad larmutrustning och att se till att det finns rutiner kring larm, till 

exempel till vem/vart larmet går och vad som ska ske när ett larm utlöses. Arbetsgivaren 

ansvarar även för att övningar av säkerhetsrutiner regelbundet utförs och att 

säkerhetsutrustning som behövs finns tillgänglig och att denna underhålls (AFS 1993:02). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Avsnittet är tematiserat utifrån fyra kategorier som visat sig betydelsefulla inom det 

studerade området. Kategorierna är: okunskap, underrapportering, implementering av 

säkerhetsrutiner samt förebyggande arbete.   

2.1 Okunskap 

Det finns brister i information och utbildning gällande hur personal ska hantera våld och hot 

inom det sociala arbetets olika verksamheter (Newhill, 1995; Hallberg, 2011). Newhill’s (a.a.) 

resultat visar att samtliga socialarbetare var upprörda efter en våldshändelse. Av studien 

framkom även att oavsett vilken grad av utbildningsnivå socialarbetarna hade var ingen av 

dem föreberedda på hur de skulle hantera våldssituationer när de utsattes för det i 

verkligheten. Fall från verkligheten låg till grund för studien.  

Riskerna för våld och hot på arbetsplatser inom det sociala arbetet är något som diskuteras i 

liten utsträckning i socionomutbildningar (Sarkisian & Portwood, 2003; Spencer & Munch, 

2003). I Spencer och Munch’s (a.a.) studie ställs frågan om inte säkerhet borde vara ett 

tydligare inslag i utbildningen eftersom våld och hot är en del av det sociala arbetet. Studien 

är en litteraturstudie som fokuserar på klienter med en psykisk problematik. Studien av 

MacDonald och Sirotich’s (2001) visar att socionomstudenter behöver informeras om att de 

har en moralisk plikt att anmäla våldshändelser. Ytterligare information som bör framgå 

under socionomutbildningen är kunskaper om att i händelse av att socialarbetare undviker 

att anmäla våldshändelser, försämras möjligheten för forskare och rutinutvecklare att 

fastställa frekvens och svårighetsgrad av våldet. Utan sådana data är det näst intill omöjligt 

att utveckla effektiva insatser och säkerhetsrutiner.  
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2.2 Underrapportering 

Inom det sociala arbetet förekommer en underrapportering av våldshändelser. I MacDonald 

och Sirotich’s (2001) studie hade 118 av 171 deltagare utsatts för våld och hot i yrkesrollen 

någon gång under karriären. Av dessa hade 29 socialarbetare avstått från att anmäla 

händelserna. I studien framkommer även att det huvudsakliga motivet till att avstå från att 

rapportera berodde på att socialarbetarna inte ansåg att händelserna varit tillräckligt 

allvarliga.  

En del socialarbetare väljer att inte anmäla våldshändelser på grund av att de ser våld och hot 

som en del av sitt yrke och att de därför ska kunna hantera våldssituationer på egen hand 

(Hallberg, 2011; MacDonald & Sirotich, 2001; Sarkisian & Portwood, 2003; Spencer & 

Munch, 2003; Zelnick, Slayter, Flanzbaum, Butler, Domingo, Perlstein och Trust, 2013).  

Spencer och Munch (a.a.) finner att vissa socialarbetare inte anmäler på grund av att de 

känner en misstro inför ledningen och är tvivlande till att ledningen skulle vara stöttande. 

Sarkisian och Portwood (2003) uppmärksammar i sin litteraturstudie att socialarbetare har 

en skyldighet att rapportera våld till sin närmaste chef när en våldshändelse har skett men att 

detta inte följs i praktiken. Zelnick m.fl. (2013) finner vidare i en fokusgruppstudie att 

socialarbetare kan vara för stressade för att hinna rapportera om våldshändelser.  

Ytterligare anledningar till att inte anmäla en våld- eller hotsituation kan ha att göra med att 

socialarbetarens kompetens kan komma att ifrågasättas av arbetskamrater, till exempel att 

socialarbetaren haft ett bristande eller oprofessionellt bemötande av klienten och att den 

därmed haft sig själv att skylla (Hallberg, 2011; Spencer & Munch, 2003; Zelnick m.fl., 2013). 

Hallberg (a.a.) anser att attityder kan ses som en central förklaring till varför 

underrapportering av våld och hot på arbetsplatser förekommer. Rapportering av 

våldshändelser påverkas av chefens tidigare hantering av våld och hot på arbetsplatsen. Om 

chefen anmält tidigare händelser ökar sannolikheten att chefen även anmäler den aktuella 

situationen. När chefer intar en passiv inställning till våldssituationer och har bristande 

kunskaper om våld och hot, finns det en risk att personalen också avstår från att anmäla. 

Hallberg (2011) uppmärksammar vidare i sin studie att personal och chefer i vissa fall har 

strategier för att komma ifrån att anmäla våldshändelser. Studien visar att en våldssituation 

kan ”försvinna” längs vägen då ansvaret för den aktuella situationen skickas fram och tillbaka 

mellan de olika nivåerna inom verksamheten.  

2.3 Implementering av säkerhetsrutiner 

För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö behöver organisationen utforma 

säkerhetsrutiner. I skapandet av säkerhetsrutiner bör samtliga inblandade känna till vilka 

förväntningar som finns och hur personal och chefer bör agera i krissituationer (Breakwell, 

1999). Hallberg (2011) menar att all personal, oavsett position (ordinarie, vikarier, 

praktikanter) ska informeras om rådande säkerhetsrutiner på arbetsplatsen av chefen. Enligt 

Breakwell (1999) prövas rutinerna genom praktiska övningar och genom hypotetiska 

scenarier för att undersöka om rutinerna uppnår önskvärd säkerhetsnivå. Här undersöks 

även om rutinerna inte bara låter bra i teorin utan att de även fungerar i praktiken. 
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Fortlöpande kontroller av rutintillämpningen är viktigt eftersom förändringar kan ske och då 

kan rutiner behövas omarbetas. På detta sätt kan organisationen upprätthålla en hög 

säkerhetsnivå.  

Forskning har visat hur svår och komplex implementeringsprocessen av säkerhetsrutiner är 

(Rollenhagen, 2005; Sannerstedt, 1997). Sannerstedt (a.a.) hävdar att processen inte har en 

given utformning med en tydlig start eller slut. Inputs förvandlas till outputs som ger effekter 

som återkommer som feedback vilket i sin tur påverkar input. Det finns andra problem med 

implementeringen också. Det förekommer i praktiken att genomförandet inte ser ut så som 

beslutsfattarna hade tänkt sig. Att detta är ett vanligt förekommande fenomen vid 

implementering kan bland annat förklaras av att samtliga inte förstått beslutet, att beslutet är 

ogenomförbart exempelvis på grund av bristande resurser eller att det inte finns en vilja att 

genomföra beslutet. Rollenhagen (2005) uttrycker att det är naivt att tro att budskapet av 

säkerhetsrutiner av sig självt ska internaliseras till normer inom organisationen. För 

internalisering krävs medlemmarnas medverkan och engagemang för säkerhetsfrågorna. 

Rothstein (2010) menar på att det finns en paradox i utformningen och i implementeringen 

av rutiner. Problematiken är att det ofta är chefer eller andra personer på höga positioner 

som utformar rutiner och policys men att det är socialarbetarna som ska tolka och ta beslut 

utefter dessa rutiner. Sarkisian och Portwood (2003) uttrycker att det är av vikt att 

säkerhetsrutinerna utformas i samarbete mellan chef och personal.  

2.4 Förebyggande arbete 

Samtliga studier i uppsatsen tar upp det förebyggande arbetets värde i verksamheter där risk 

för våld och hot förekommer. Säkerhetsrutiner kan fånga komplexiteten i klientvåld och är 

ett effektivt sätt för att förebygga våld mot socialarbetare (Hallberg, 2011; Sarkisian & 

Portwood, 2003). Hallberg (2011) och Newhill’s (1995) forskning visar att utbildning av 

socialarbetare inom aktuella säkerhetsrutiner och andra utbildnings- och fortutbildningar är 

nödvändiga åtgärder när en verksamhet ska arbeta förebyggande med klientvåld. En annan 

nödvändig åtgärd är att det finns tillgänglig larmutrustning inom samtliga verksamheter. 

Letizia och Casagrande (2005) uttrycker att all personal har ett behov av att känna sig trygga 

på arbetsplatsen. Därför är det av vikt att chefen arbetar förebyggande för att förhindra 

våldshandlingar. När våldssituationer ändå uppstår är det chefens ansvar att sätta in snabba 

och effektiva insatser.  

Forskning är en central faktor i diskussionen om hur våld och hot i socialt arbete ska 

hanteras och förebyggas i framtiden (Newhill, 1995; Zelnick m.fl, 2013). Forskning är av 

betydelse för att skapa en förståelse för vilka egenskaper hos en verksamhet som bäst främjar 

säkerheten för socialarbetarna på arbetsplatsen (Zelnick m.fl., a.a.). 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgången av tidigare forskning visar att det finns bristande information och utbildning 

bland socialarbetare om hur de ska hantera våld och hotsituationer i arbetslivet och detta 

oavsett grad av utbildningsnivå. En del av förklaringen kan vara att säkerhet inte är något 

som diskuteras i någon större utsträckning eller är ett givet inslag i socionomutbildningarna. 

Det finns en underrapportering av våldshändelser inom det sociala arbetet och den främsta 

anledningen utifrån dessa artiklar är att socialarbetaren inte anser att våldshändelsen varit 

tillräcklig allvarlig att anmäla. Här kan även chefens ambition att anmäla ha betydelse, 

eftersom chefen innehar det huvudsakliga ansvaret för att informera samtlig personal om 

rådande säkerhetsrutiner samt ansvarar för att förebygga våld mot personalen. Av de studier 

som presenterats, framkommer många idéer och tillvägagångssätt, såsom exempelvis att 

använda larmutrustning samt utbilda personal, för att förebygga klientvåld men det 

förutsätter även att det finns implementerade säkerhetsrutiner på den aktuella arbetsplatsen.  

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

En deduktiv ansats används i denna studie. De teoretiska utgångspunkterna organisations- 

och säkerhetskultur samt kommunikationsteori valdes i ett tidigt skede. Fördelen att på 

förhand välja teorier är att enkätfrågorna kunde utformas utifrån teorierna vilket 

underlättade analysen av materialet. Teorierna valdes eftersom studien undersöker 

säkerhetsrutiner. Vilken säkerhetskultur som råder påverkar tillämpningen av rutinerna. 

Även kommunikationen mellan chefer och personal utgör ett centralt antagande för 

fungerande säkerhetsrutiner. 

3.1 Organisations- och säkerhetskultur 

Enligt Eriksson (2011) kan kultur definieras som olika gruppers beteende och sociala 

organisering. En grupp kan till exempel vara ett företag. Kulturer finnas i alla organisationer 

men varje företags kultur är unik då inget företag är det andra likt. Vilken kultur som råder 

inom organisationen påverkar kommunikationsklimatet och sätter ramarna för både den 

interna och den externa kommunikationen. Breakwell (1999) anser att alla organisationer 

tids nog skapar egna interna regler, attityder, värderingar och normer. En egen kultur i 

organisationen skapas och när kulturen väl är etablerad är den given av medlemmarna. 

Medlemmarna lär ut vad de lärt sig till nya medlemmar utan att använda det talade språket. 

Istället får de nya medlemmarna sin förståelse utifrån de tidigare medlemmarnas samspel 

och beteenden. Det fungerar som en ”hemlig kod” som alla känner till men som inte finns 

nedskrivet (Breakwell, a.a.) 

Säkerhetskulturen är en del av organisationskulturen. I säkerhetskulturen behandlas 

personalens värderingar, beteendemönster och engagemang för organisationens säkerhet och 
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hälsa (Breakwell, 1999; Rollenhagen, 2005). Enligt Rollenhagen (a.a.) berör 

säkerhetskulturen samtliga medlemmar inom en organisation, oavsett nivå. Breakwell (1999) 

hävdar att en del i säkerhetskulturen är skrivna regler men också oskrivna regler. De oskrivna 

reglerna är dolda men de flesta i personalen känner ändå till dem. När personal råkar ut för 

en hotfull situation blir dessa oskrivna regler centrala. De kan påverka personens beteende 

och hur den tolkar och uppfattar de skrivna säkerhetsreglerna. De skrivna reglerna kanske 

uppmanar personen att anmäla situationen till närmaste chef men att de oskrivna reglerna 

kanske säger att det kan påverka hur andra i personalen ser på personens kompetens. Att stå 

mellan två olika regler, skrivna och oskrivna, kan sätta stor press på personalen om hur de 

ska fatta sitt beslut (Breakwell, a.a.). 

En positiv säkerhetskultur kännetecknas av en effektiv kommunikation där alla i personalen 

har tagit del och förstått den information de behöver. Utbildning och träning i 

säkerhetsfrågorna är viktigt för att personalen ska kunna känna sig trygga i arbetet. Det är 

även viktigt att det finns ett kontinuerligt lärande där organisationen ser till sådana tänkbara 

förändringar som skulle kunna förbättra arbetsmiljön samt att det finns välutvecklade 

metoder för hur eventuell stress ska hanteras. En annan central aspekt för att en 

säkerhetskultur ska kunna vara positiv är att organisationens ledning använder sig av en 

tvåvägskommunikation (Breakwell, 1999). Ledningen måste även själva ta ansvar över 

säkerhetsfrågan och inte delegera över ansvaret på personalen (Rollhagen, 2005).  

3.2 Kommunikationsteori 

Lundsbye, Sandell, Whärborg, Fälth och Holmberg (2010) menar att kommunikation utgör 

grunden för alla mänskliga samspel. Enligt deras syn handlar kommunikation om att 

förmedla budskap till varandra. Budskap förmedlas genom att en sändare skickar ett 

budskap till en mottagare. Kommunikation förmedlar således information samt är 

handlingsbestämmande. Den handlingsbestämmande funktionen synliggörs genom att 

avsikten med ett budskap kan vara att påverka den andra partens beteende vilket gör att den 

andra personens sätt att handla blir en reaktion på den information som mottagits (Lundsbye 

m.fl., a.a.). Payne (2002) menar att mottagaren tar in informationen, tolkar informationen 

samt bedömer den och därefter ger återkoppling till sändaren för att se om den har tolkat 

informationen på det sätt som var avsett. Brister kan finnas i människors kommunikation 

vilket gör att problem i relationer kan uppkomma. Vissa människor har svårt att bedöma 

information medan andra har svårt att ge återkoppling till sändaren vilket gör att 

missförstånd sker. Enligt Lundsbye m.fl. (2010) är det möjligt att dölja sin egen osäkerhet 

genom kommunikation. Detta görs genom att sända ut oklara budskap vilket i sin tur gör 

mottagaren av budskapet osäker. Kommunikation sker dessutom alltid i en kontext som 

påverkar hur kommunikationen förstås av den andre. Lundsbye med flera (a.a.) menar att 

inom en funktionell kommunikation, det vill säga en klar och en öppen kommunikation, är 

det viktigt med tydliga budskap och att mottagaren har ett aktivt lyssnande till hela 

budskapet -lyhördhet blir därför av stor vikt.  
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Kommunikation som företeelse är kopplat till makt, underordning och dominans (Payne, 

2002). Inom symmetriska relationer råder jämställdhet mellan parterna medan en 

komplementär relation är ojämn och parterna bidrar till relationen med olika roller. Exempel 

på en komplementär relation är den mellan en arbetsgivare och en anställd (Lundsbye m.fl., 

2010). 

3.2.1 Kommunikationen mellan chef och personal 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) uttrycker att kommunikationen inom en 

organisation kan ses som synonymt med intern kommunikation. Inom organisationer utgör 

kommunikation en förutsättning för att organisationen ska kunna fungera. Om det finns 

brister i kommunikationen mellan chefer och anställda påverkas hela organisationen 

negativt. Kommunikation blir av denna anledning en viktig fråga för ledning och personal. 

Dock har det visat sig att chefer inte alltid prioriterar kommunikation i sin ledarroll. Vanligt 

förekommande är att personal klagar över att chefen inte lyssnar till personalen medan 

chefen upplever att personalen inte lyssnar till den information som chefen ger. Eriksson 

(2011) menar att det även kan vara problematiskt mot bakgrund av att det krävs tid att uppnå 

en fungerande kommunikation vilket är något som det inom vissa organisationer finns 

begränsat av. Detta bidrar till att den interna kommunikationen blir lidande. 

4 METOD OCH MATERIAL  

4.1 Val av metod 

Studiens ansats är kvantitativ. Val av metod styrdes utifrån studiens syfte och 

frågeställningar vilket enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är att föredra. Den 

kvantitativa metoden valdes även mot bakgrund av att det underlättar när en stor mängd 

data ska behandlas (Bryman, 2011). En annan fördel med kvantitativ metod är att resultaten 

blir tydliga utan att författarnas egna tolkningar och reflektioner blir allt för uppenbara. 

Bryman (a.a.) hävdar dock att tolkningar inte helt går att undvika. Oavsett val av design är 

studier aldrig helt objektiva utan författarnas perspektiv kommer alltid att påverka, såsom 

val av tidigare forskning, teorier, enkätfrågor, val av analysmetod etcetera. Ytterligare en 

styrka med kvantitativ metod, är i detta fall, möjligheten att exempelvis få fram frekvenser 

över socialarbetare som följer säkerhetsrutinerna. En statistisk överblick över hur situationen 

ser ut kan då uppnås, vilket är i linje med studiens ansats.  
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4.2 Urval 

Ett målinriktat urval gjordes där sammanlagt 78 respondenter deltog i studien. Enligt 

Bryman (2011) är ett målinriktat urval ett icke-sannolikhetsurval. Studiens första 

urvalskriterium var att verksamheterna som undersöktes skulle ha aktuella säkerhetsrutiner. 

Säkerhetsrutinerna behövdes för att utforma enkäten och för att besvara studiens syfte. Det 

andra urvalskriteriet var att respondenterna skulle arbeta med försörjningsstöd med 

anledning av att det var socialarbetare inom ekonomiskt bistånd som studien avsåg att 

undersöka. Förbundsordförande i fackförbundet ”Vision” menar att socialarbetare som 

arbetar med försörjningsstöd är i en mer utsatt position, när det gäller våld och hot, än andra 

yrkesgrupper (Strandhäll, 2013). Detta motiverade valet av respondenter i studien. Det tredje 

urvalskriteriet var att socialarbetarna skulle möta klienter i arbetet på grund av att dessa 

ansågs vara de som utsätts mest för våld och hot. Enhetschefer valdes bort som respondenter 

med anledning av att studien var utformad utefter personalens syn på våld och hot samt 

personalens syn på deras relation till chefen. Dessutom ansågs inte enhetscheferna träffa 

klienter lika frekvent som socialarbetarna. Det fjärde och sista urvalskriteriet var att fler än 

en enhet skulle undersökas för att få tillräckligt med respondenter samt för att få en bredare 

bild av verkligheten då situationen kan se olika ut beroende på arbetsplats.  

4.3 Datainsamling och genomförande  

Ett första steg i genomförandeprocessen var att kontakta enhetschefer på ekonomiskt 

bistånd. Totalt kontaktades elva enhetschefer varav sex tackade ja till att delta i studien. 

Första kontakten med enheterna togs via mejl eller telefon. Enheternas intresse av att ställa 

upp i studien undersöktes samt om de hade säkerhetsrutiner. Enhetscheferna informerades 

om att studien handlade om våld och hot, hur genomförandet skulle gå till, samt hur lång tid 

enkäten beräknades ta att besvara. De enheter som valde att ställa upp i studien skickade 

över sina säkerhetsrutiner via mejl.  

När enkäten var färdigställd kontaktades enhetscheferna återigen för att bestämma tidpunkt 

för distribuering av enkäten. Enhetscheferna rekommenderades att välja den dag de hade 

personalmöte inom en tvåveckorsperiod. Detta resulterade i att datainsamlingen 

genomfördes under åtta dagar, 11 februari 2014 – 19 februari 2014. 

Innan enkäten delades ut informerades respondenterna om studien, vilka författarna var och 

om hur de skulle fylla i enkäten. Under besvarandet av enkäten uppkom några mindre 

problem. Fråga 18 i enkäten saknade ett alternativ angående om respondenterna hade blivit 

utsatta för en våld- och hotsituation och inte berättat om den händelsen för chef. Vissa 

respondenter hade ännu inte blivit utsatta för någon våld- och hotsituation medan andra 

respondenter alltid hade berättat om upplevda våld- och hotincidenter för chefen. Det 

resulterade i att vissa av respondenterna inte besvarade frågan alls medan vissa kryssade i 

sista alternativet ”annan orsak, ange vad” där de skrev att detta ännu inte hade skett. 

Författarna uppmärksammade detta problem under besvarandet av enkäten. 

Respondenterna ombads därmed att hoppa över frågan. Ändå kryssade vissa respondenter i 

svarsalternativet ”annan orsak, ange vad”. Dessa respondenters svar på denna fråga 
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användes inte i studien, utan gjordes om till bortfall eftersom resultatet annars skulle blivit 

missvisande. 

Ett annat problem författarna uppmärksammade under besvarandet av enkäten var då 

respondenterna ombads att besvara antal yrkesverksamma år i hela år. Detta gjorde det 

komplicerat för de respondenter som ännu inte arbetat ett helt år. En respondent besvarade 

till exempel frågan med 0 år. Detta skulle se konstigt ut eftersom respondenten trots allt 

arbetar med ekonomiskt bistånd. Därför ändrade författarna i efterhand detta till 1 år. 

4.3.1 Enkätutformning 

Utifrån de insamlade säkerhetsrutinerna formulerades enkätfrågor utefter rutinernas 

likheter och skillnader. Enkäten utformades med stöd av de inhämtade säkerhetsrutinerna, 

studiens teoretiska utgångspunkter samt utifrån resultaten av tidigare forskning. Innan 

utformandet granskades liknande enkätstudier. Elofsson (2005) anser att det är fördelaktigt 

att studera tidigare enkäter för att på så sätt undvika misstag gällande formuleringen av 

frågor. 

Enkätformuläret inleddes med ett missivbrev med information om studien (se bilaga 1). 

Enkäten utformades med fyra olika typer av frågor: bakgrundsfrågor, ja och nej frågor, 

skattningsfrågor samt en avslutande öppen fråga. Frågorna utformades för att ge 

respondenterna en chans att ge en så sann och ärlig bild av deras situation som möjligt vilket 

Elofsson (2005) förespråkar. Enkäten avslutades med en öppen fråga för att fånga in och 

fördjupa de frågor eller aspekter som respondenterna ville utveckla. Bryman (2011) antyder 

att en negativ aspekt med en enkätstudie jämfört med en intervjustudie är att 

uppföljningsfrågor inte kan ställas. Men genom att ha en öppen fråga på slutet gavs ändå 

respondenterna möjlighet att fördjupa de svar som de själva ville.   

Enkäten testades på tre socionomstudenter för att undersöka enkätens tydlighet och kvalitet. 

Efter denna förstudie justerades enkäten språkligt för att tydliggöra vissa av enkätfrågorna. I 

linje med vad Bryman (2011) rekommenderar hölls enkäten kort och koncis för att inte 

avskräcka eller stressa respondenterna. Långa och komplicerade enkäter kan bidra till att 

respondenterna antingen svarar felaktigt eller väljer att inte slutföra enkäten. Välarbetade 

enkäter reducerar därmed bortfall (Bryman, a.a.).  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Varje enkät numrerades och gavs en kod vilket representerade vardera enheten. Enkäterna 

fick ett nummer för att skapa ordning utifall att författarna skulle bli tvungna att återkomma 

till rådata. Speciellt viktigt var denna numrering eftersom en enkätfråga var öppen och två 

enkätfrågor innehöll ett öppet svarsalternativ vilka inte kodades in i dataprogrammet 

”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) version 21, vilket övriga data gjordes. Svaren 

från den öppna frågan lades istället in i ett Word-dokument och kategoriserades, vilket är ett 

vanligt tillvägagångssätt vid bearbetning och analys av öppna frågor (Giota, 2005). Ett urval 

gjordes därefter bland kommentarerna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kodningen 
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för vardera enheten utfördes för att kunna koppla rätt respondenter till rätt enhet vilket 

behövdes vid resultatpresentationen av enkätfrågan om överfallslarm. Dock fanns ingen 

tanke om att jämföra enheterna mot varandra då det inte ligger inom studiens syfte.  

Univariata frekvenstabeller utfördes på samtliga enkätfrågor för att få ut antalet svarande 

respondenter och procentsats på frågorna. Bivariata korstabeller utfördes också på utvalda 

frågor. Variablerna, vilken benämning personalen hade samt antalet yrkesverksamma år, 

testades emot övriga variabler. En gamma-analys utfördes för att undersöka signifikansen 

mellan två variabler. Signifikansnivån sattes till 5 % vilket är den vanligaste nivån i den här 

typen av test (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Vissa frågor kodades om så att 

skalsteg på svarsalternativen slogs ihop, till exempel kodades svarsalternativen ”mycket bra 

kunskaper” och ”ganska bra kunskaper” om till ”bra kunskaper”. Detta utfördes eftersom 

skalstegen låg nära varandra och för att det skulle underlätta läsbarheten av 

resultatredovisningen.  

Fråga 5 i enkäten gjordes också om i efterhand, ”är du: ordinarie personal, timvikarie eller 

annat”. Ett av svarsalternativen var felformulerat, ”timvikarie”, som egentligen avsåg alla 

typer av vikarier. De som var någon annan typ av vikarie skrev det under alternativet ”annat”. 

Men för att samla alla vikarier under samma variabel lades alla typer av vikarier in under en 

ny variabel ”vikarier” som ersatte den tidigare variabeln ”timvikarie”.   

4.5 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod hade kunnat vara av relevans för studien om fokus hade varit att 

djupgående undersöka några socialarbetares upplevelser angående säkerhetsrutiner. Larsson 

(2005) menar att genom intervjuer och observationer fångar kvalitativ metod 

intervjupersoners upplevelser av det aktuella fenomen som studeras. Eftersom studien inte 

avsåg att undersöka personliga upplevelser av våld och hot blev kvantitativ metod lämpligare 

än kvalitativ metod.  

En eventuell svaghet med studien skulle kunna vara att en av författarna till studien har ett 

timvikariat på en av de undersökta enheterna. Detta ansågs inte som problematiskt eftersom 

hon endast arbetat där under en period på 4 månader och därför inte har någon djupare 

relation till arbetsplatsen.  

När det gäller enkäten så utformades vissa svarsalternativ med en fyrgradig skala. Fördelen 

med en fyrgradig skala var att respondenterna tvingades ta ställning till ett påstående. 

Nackdelen var dock att när respondenten inte kunde ta ställning fanns inget svarsalternativ. 

Fördelen ansågs övervägande i denna studie varför en fyragradig skala valdes. Detsamma 

gällde ja och nej frågorna då respondenterna tvingades att ta ställning eftersom inget ”vet ej” 

svarsalternativ fanns tillgängligt.   

Endast en sambandsanalys utfördes i studien. Detta gjordes på variablerna yrkesverksamma 

år och socialarbetarnas kunskaper gällande att hantera våld och hot. Till motsats från andra 

variabler låg en av variablerna på ”scale” nivå vilket möjliggjorde en gamma-analys. När 



12 

sambandsanalysen utfördes inkluderades alla respondenter även om de var uppdelade i olika 

kategorier. Det finns stöd för att inkludera mer än två kategorier som variabler i syfte att få ut 

så mycket information som möjligt av materialet (jfr Svensson, 2005).  

4.5.1 Reliabilitet, validitet och generaliseringsmöjligheter 

Reliabilitet utgörs av frågornas tillförlitlighet och handlar om hur mätinstrumentet (enkäten) 

påverkar resultatet. Validitet handlar i bred mening om frågan om undersökningen mäter det 

som studien avser att mäta (Bryman, 2011). Vid utformandet av denna studies enkät 

studerades tidigare enkätundersökningar om våld- och hot. Detta bidrog till att höja studiens 

reliabilitet och validitet då studien ökade sina chanser att mäta det som avsågs. Enkäten 

testades även på tre socionomstudenter vilket enligt Bryman (a.a.) stärker validiteten. 

Socionomstudenterna hjälpte till att strukturera enkäten så att den enklare skulle kunna gå 

att besvara och på så sätt öka möjligheterna att få mer sanningsenliga svar. Eventuella hot 

mot validiteten skulle enligt Bryman (a.a.) kunna vara bortfall. Vid post- eller webbenkäter 

finns en risk att endast en viss typ av människor väljer att besvara enkäten. Enkäten i denna 

studie distribuerades under personalmöten vilket bidrog till att alla mötesdeltagare blev 

respondenter vilket minskade hotet mot den interna validiteten.  

Antalet svarande i studien var förhållandevis få med 78 respondenter, vilket påverkar 

generaliserbarheten i negativ bemärkelse. Detta kan ses som en svaghet med studien. Det 

målinriktade urvalet i kombination med studiens få respondenter, gör det omöjligt att 

generalisera resultatet till alla som arbetar med ekonomiskt bistånd eftersom det var ett icke-

sannolikhetsurval. Det finns dock vissa likheter mellan verksamheter som arbetar med 

försörjningsstöd eftersom de ska förhålla sig till rådande lagstiftning, till exempel 

Arbetsmiljölagen, vilket ändå ger en viss möjlighet att tro att detta resultat skulle kunna 

spegla flera verksamheters situation. 

4.5.2 Bortfallsanalys 

Bortfall kan beskrivas som en osäkerhet kring de resultat som framkommer genom 

kvantitativa undersökningar. Bortfall är när en respondent väljer att avstå från att delta i en 

undersökning eller väljer att avstå från att besvara en enkätfråga (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). Författarna till studien ansåg att det var fördelaktigt att besöka enheterna 

och lämna ut enkäterna på personalmöten. På så sätt uppnåddes en hög svarsfrekvens 

eftersom alla mötesdeltagare blev respondenter och att författarna, genom sin närvaro, 

kunde besvara eventuella frågor som uppkom. En annan fördel med att lämna ut enkäterna 

på personalmöten (Bryman, 2011) är att det är lättare att garantera att rätt person besvarar 

enkäten. Detta är svårare att garantera vid till exempel post- eller webbenkät. 

Innan studiens enkätdistribuering uppskattades, med hjälp av respektive enhetschef, antalet 

respondenter till cirka 95 stycken. Efter genomförd datainsamling hade studien sammanlagt 

78 respondenter. Detta bortfall berodde på att alla socialarbetare inte deltog i personalmötet 

där enkäten delades ut. Författarna hade räknat med ett bortfall och hade därför en marginal 

gällande antal respondenter då den rekommenderade siffran för studien var minst 70 
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respondenter. Ett internt bortfall förekom också vilket berodde på att enkätfrågorna inte var 

tillräckligt bra utformade, se ovan i datainsamling och genomförandeavsnittet, och för att 

vissa respondenter valde att inte besvara samtliga enkätfrågor.  

4.5.3 Etiska ställningstaganden  

Innan respondenterna besvarade enkäten informerades de om de fyra etiska 

forskningsprinciperna vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Respondenterna informerades om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt, att respondenterna när som hade rätt att avbryta deltagandet samt 

att data skulle behandlas konfidentiellt. Respondenterna blev även införstådda med att 

enkätsvaren enbart var avsedda att användas för denna studie. 

Våld och hot kan vara ett känsligt ämne för personer som i sin yrkesroll utsatts för 

våldshändelser. Vid besvarandet av enkäten kunde det varit så att en respondent varit 

inblandad i en vålds- och hotsituation. Bryman (2011) menar att skada eller men för 

respondenten till följd av en studie anses vara oacceptabel forskning. Innan enkäterna 

distribuerades, informerades därför respondenterna om vad studien handlade om och sedan 

gavs de möjlighet att ta ställning till om de ville medverka eller inte.  

Författarna till studien hade vetskap om att några personer i deras socionomklass arbetar 

som timvikarier på en enhet som undersöktes i studien. Eftersom dessa timvikarier inte 

medverkade i personalmötet tillfrågades deras enhetschef om samtycke till att få lämna 

enkäten till dessa vikarier utanför verksamheten. Enhetschefen gav sitt samtycke och fyra 

timvikarier besvarade enkäten vid ett tillfälle på högskolan under samma tidsperiod som 

resterande enheter besvarade enkäten. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Detta avsnitt inleds med enkätens bakgrundsfrågor. Resultaten presenteras därefter utifrån 

studiens frågeställningar som är indelade i tre rubriker: personals medvetenhet om arbetets 

säkerhetsrutiner, socialarbetarnas samarbete med chefer kring säkerhetsfrågor samt 

tillämpning av säkerhetsrutiner. Även svaren på den öppna frågan redovisas utifrån 

ovanstående teman. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de centrala resultaten.  

5.1 Respondenterna 

Studiens material är inhämtat från sex olika enheter varav två enheter delar lokal vilka 

tillsammans bidrog med 35 respondenter. Resterande enheter bidrog var för sig med 14, 13, 
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12 samt 4 respondenter. Av de 78 respondenter som deltog i studien var 71 kvinnor och 7 

män. Respondenterna var mellan 22 och 68 år och medelåldern var 41 år. Av samtliga 

respondenter var 68 ordinarie personal medan 10 var vikarier. Av samtliga respondenter 

hade 66 högskoleutbildning inom socialt arbete eller social omsorg. Respondenternas 

yrkesverksamma år på ekonomiskt bistånd varierade mellan 1-37 år. I genomsnitt hade 

socialarbetarna arbetat sju år på ekonomiskt bistånd.  

5.2 Personalens medvetenhet om arbetets säkerhetsrutiner 

Resultatet visar att studiens samtliga 78 respondenter var medvetna om att det fanns 

säkerhetsrutiner på deras arbetsplatser. För att undersöka hur väl respondenterna kände till 

innehållet i säkerhetsrutinerna undersöktes socialarbetarnas kunskaper beträffande hur de 

skulle agera vid våld- och hotsituationer. Detta eftersom det framgår av säkerhetsrutinerna 

hur socialarbetarna bör agera. Sammanlagt besvarade 76 respondenter frågan och 77 % 

ansåg att de hade bra kunskaper om hur de ska agera vid en våld- och hotsituation medan 21 

% hade dåliga kunskaper. Av de som arbetat 1-5 år svarade 70 % att de kände att de hade bra 

kunskaper och 100 % av de som arbetat 16-20 år uppgav att de hade bra kunskaper (se tabell 

1). De flesta av respondenterna hade arbetat med ekonomiskt bistånd mellan 1-20 år varför 

frågan undersöktes på denna grupp. Vid en gamma- analys står det klart att det inte finns 

någon signifikans mellan antal yrkesverksamma år och vilka kunskaper socialarbetarna 

innehar när det gäller hanterandet av våld och hot (γ=-.32; n=76; p>.05).  

Tabell 1. Frekvens och procentfördelning över bra och dåliga kunskaper uppdelat i yrkesverksamma 

år. N = 71. 

 

Vid en jämförelse mellan ordinarie personal och vikarier tydliggörs att ingen av de 10 

vikarierna hade mycket bra kunskaper om hur de ska agera i en våld- och hotsituation medan 

21 % av ordinarie personal hade mycket bra kunskaper. Vidare undersöktes om de 

respondenter med högskoleutbildning inom socialt arbete eller social omsorg hade bättre 

kunskaper när det gäller att agera vid våld- och hotsituationer. Av sammanlagt 64 

respondenter ansåg 81 % med högskoleutbildning att de hade bra kunskaper medan 67 % av 

socialarbetare utan högskoleutbildning ansåg att de hade bra kunskaper.  

Yrkesverksamma år Bra kunskaper Dåliga kunskaper 

1-5 år 30st 70 % 13st 30 % 

6- 10 år 13st 93 % 1st 7 % 

11- 15 år 8st 100 % 0st 0 % 

16- 20 år 6st 100 % 0st 0 % 
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Den snarlika procentfördelning mellan de som hade högskoleutbildning och de utan 

högskoleutbildning är i linje med Newhill’s (1995) resultat som visar att oavsett grad av 

utbildning var ingen av socialarbetarna i hennes studie föreberedda på hur de skulle hantera 

en våldssituation när de utsattes för det i verkligheten. Enligt tidigare forskning (Newhill, 

1995; Hallberg, 2011) finns det brister gällande kunskaper i hur personal ska agera vid våld- 

och hotsituationer. I vår studie uppger majoriteten att de har bra kunskaper i agerande vilket 

går emot vad tidigare forskning anför. Hallberg (a.a.) menar att all personal ska inneha 

information om säkerhetsrutinernas innehåll, oavsett position inom verksamheten. 

Säkerhetskulturen berör nämligen alla inom en organisation, oavsett nivå (Rollenhagen, 

2005). 

Säkerhetsrutiner har förmågan att förebygga våld- och hotsituationer mot socialarbetare 

(Sarkisian & Portwood, 2003; Hallberg, 2011). Enligt rådande lagstiftning (Arbetsmiljölag 

1977:1 160) ska all personal ha erhållit tillräcklig information, instruktioner samt ha fått 

utbildning inom säkerhetsfrågor. Detta för att en säker arbetsmiljö ska kunna uppnås. Det är 

av vikt att all personal inom vård- och omsorgspersonal känner sig trygga (Letizia & 

Casagrande 2005). För en positiv säkerhetskultur är det också viktigt att personalen inte bara 

har fått information utan även har förstått innehållet i informationen (Breakwell, 1999). I 

denna studie visar dock resultatet att samtliga respondenter har kännedom om deras 

rådande säkerhetsrutiner. 

För att vidare undersöka socialarbetarnas medvetenhet om säkerhetsrutinerna tillfrågades 

respondenterna om de visste att de skulle rapportera alla vålds- och hotsituationer till chefen. 

Av 75 respondenter svarade 95 % att de var medvetna om att chefen skulle meddelas medan 1 

respondent svarade nej på denna fråga. I den öppna frågan beskrev 1 respondent att den såg 

positivt på den ökade anmälningsfrekvensen som förekom på arbetsplatsen. En annan 

respondent menade att situationer av mindre allvarlig karaktär inte anmäls såsom hot via 

telefon eller otrevliga samtal i allmänhet, trots att dessa situationer kan ge upphov till 

stressymptom.  

Forskning visar att det finns en underrapportering av våld- och hotsituationer eftersom 

anmälningsskyldigheten inte efterföljs i praktiken (Sarkisian & Portwood, 2003). När brister 

gällande kommunikationen förekommer mellan personal och chef påverkas hela 

organisationen negativt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). MacDonald och Sirotich 

(2001) finner i sin forskning att det är kritiskt när socialarbetare inte anmäler våldshändelser 

eftersom arbetet med att fastställa frekvens och svårighetsgrad av våldet då försvåras. 

Författarna till studien menar att socialarbetare redan under socionomutbildningen ska få 

information om att anmäla våld- och hotsituationer utgör en moralisk plikt.  

5.3 Socialarbetarnas samarbete med chefer kring säkerhetsfrågor 

För att undersöka personalens relation till sin chef tillfrågades respondenterna om de kunde 

prata med sin chef om våld- och hotsituationer. Av studiens samtliga respondenter svarade 

99 % ja på frågan. Respondenterna tillfrågades även om de trodde att deras chef var 
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medvetna om deras eventuella risker gällande våld och hot i arbetet. Av 77 respondenter 

svarade 95 % ja medan 4 % svarade nej.  

För att undersöka socialarbetares förtroende för att chefen tar våld och hot på allvar 

tillfrågades respondenterna om hur många våld- och hotsituationer de trodde 

dokumenterades och utreddes på deras arbetsplatser. Av 74 respondenter uppgav 49 % att 

alla eller nästan alla incidenter utreddes och dokumenterades. Av respondenterna uppgav 44 

% att de flesta eller en del incidenter utreddes och dokumenterades medan 2 respondenter 

svarade att de trodde att inga incidenter utreddes och dokumenterades. Studien visar alltså 

att det var ganska jämnt fördelat mellan de som trodde att alla/nästan alla incidenterna 

utreddes och de som trodde att de flesta/en del incidenter utreddes och dokumenterades.  

Respondenterna tillfrågades även om de blivit utsatta för en våld- och hotsituation men inte 

berättat om händelsen för chefen och vad som i sådana fall var orsaken. Eftersom samtliga 

respondenter inte varit med om en sådan situation besvarade endast 41 respondenter denna 

fråga (se tabell 2). Av respondenterna ansåg 26 % att händelsen inte hade varit allvarlig nog, 

19 % ansåg att de kunde hantera situationen själva och 5 % tvivlade på att ledningen skulle 

kunna ge stöd. Ingen respondent uppgav att det berodde på rädsla för att få dåligt rykte bland 

arbetskamrater. Andra alternativ som uppgavs av 2 respondenter var: ”Visste inte om det var 

hot eller inte” och ”anser inte händelsen som allvarlig pga av dålig intro till vikarie”. 

Tabell 2. Frekvens och procentfördelning över orsaker till varför respondenter inte berättat om våld- 

och hot händelser för chefen. N = 41. Bortfall = 37.  

 

I alla relationer finns det inslag av makt, underordning och dominans (Payne, 2002). 

Relationen mellan chef och personal är komplementär då parterna har olika roller i arbetet 

(Lundsbye m.fl., 2010). För att skapa en positiv säkerhetskultur krävs en ledning med bra 

ledaregenskaper, så som att tvåvägskommunikation förs mellan chef och personal 

(Breakwell, 1999). Vidare behövs en funktionell kommunikation, det vill säga ett aktivt 

lyssnande och lyhördhet (Lundsbye, m.fl., 2010). Det krävs även tid för att uppnå en 

fungerande kommunikation (Eriksson, 2011). Enligt rådande lagstiftning (Arbetsmiljölag, 

1977:1 160) har chefen det yttersta ansvaret att förebygga risker vad gäller fysisk och psykisk 

ohälsa. Det blir riskfyllt när chefer utformar rutiner när det i själva verket är socialarbetarna 

som ska tolka och utgå ifrån rutinerna (Rothstein, 2010). För att lösa problemet behöver 

rutinerna skapas i ett nära samarbete mellan chef och personal (Sarkisian & Portwood, 

2003). Ett vanligt problem i kommunikationen mellan chef och personal är dock att personal 

Händelsen var inte allvarlig nog 20st 26 % 

Jag kunde hantera situationen själv 15st 19 % 

Jag tvivlade på att ledningen skulle ge stöd 4st 5 % 

Jag var rädd att få dåligt rykte bland arbetskamrater 0st 0 % 

Annan orsak 2st 3 % 
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upplever att chefen inte lyssnar till personalens upplevelser och vice versa (Heide, Johansson 

& Simonsson, 2012).  

Enligt Hallberg (2011) påverkar socialarbetares benägenhet att anmäla av chefens attityd till 

våld- och hotsituationer. Om chefen inte anmält tidigare våld- och hotsituationer finns det 

risk för att socialarbetaren inte ser poängen med att rapportera till chefen. En anledning kan 

vara bristande kunskaper hos chefen om våld och hot. Chefen som sändare av ett budskap 

kan dölja sin egen osäkerhet genom att sända oklara budskap till personal. Detta i sin tur gör 

mottagaren av budskapet osäker, vilket kan påverka personens agerande (Lundsbye, m.fl., 

2010). Hallsbergs (2011) forskning visar att chefer och personal kan ha tillvägagångssätt för 

att komma undan med att göra anmälningar. Ansvaret för den aktuella situationen kan 

skickas fram och tillbaka mellan de olika nivåerna i verksamheten. På detta sätt kan 

situationen försvinna längs vägen.  

Den vanligaste orsaken i vår studie till att inte anmäla våld- och hotsituationer till chefen är 

som ovan nämnts att händelsen inte ansågs vara allvarlig nog (26 %), vilket stödjer 

MacDonald och Sirotich’s (2001) studie. Vår studies resultat visar att rädsla för att få dåligt 

rykte bland arbetskamrater var obefintlig då ingen av respondenterna uppgav detta 

svarsalternativ. Detta trots att forskning visar att rädsla är en av de vanligaste orsakerna till 

varför socialarbetare inte berättar om en våld- och hotsituation för chefen (Hallberg, 2011; 

Spencer & Munch, 2003; Zelnick, m.fl., 2012). Alla verksamheter skapar tids nog interna 

attityder och värderingar. Attityder och värderingar påverkar samspelet mellan personalen 

och detta kan sedan ha en inverkan på agerandet i yrkesrollen (Breakwell, 1999).  

5.4 Tillämpning av säkerhetsrutiner 

I studien framkommer att av 77 respondenter ansåg 82 % att säkerhet kontinuerligt 

diskuterades på arbetsplatsen medan 17 % ansåg att säkerhet sällan diskuterades. I 

säkerhetsrutinerna tydliggörs vilka säkerhetsåtgärder som ska användas i arbetet för att 

skapa en tryggare arbetsmiljö. Enkätsvaren visar att av studiens samtliga respondenter 

uppgav 68 % att de sällan eller aldrig struntade i att använda säkerhetsåtgärder i sitt arbete. 

Vidare visar resultatet att 32 % ofta eller ibland struntade i att använda säkerhetsåtgärder. På 

följdfrågan (se tabell 3) om varför de respondenter som svarat ”ofta”,” ibland” och ”sällan” 

hade struntat i säkerhetsåtgärder svarade 32 % på grund av glömska, 14 % onödig åtgärd, 8 % 

otillräckliga resurser samt 9 % på grund av arbetskulturen i verksamheten. Frågan 

kommenterades av 3 respondenter med egna kommentarer vilka var: ”vid akuta situationer”, 

”dumhet och stress” samt ”hade bråttom”. Av alla respondenter i intervallet 1-20 

yrkesverksamma år var de som arbetat mellan 6-10 år de som oftast använde 

säkerhetsåtgärder. De som istället ofta struntade i att använda säkerhetsåtgärder var de som 

arbetat mellan 11-15 år.  
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Tabell 3. Frekvens och procentfördelning över varför respondenter struntat i att använda 

säkerhetsåtgärder? N = 52. Bortfall=26.  

Glömska 25st 32 % 

Onödig åtgärd 11st 14 % 

Otillräckliga resurser 6st 8 % 

Arbetskulturen i verksamheten 7st 9 % 

Annat  3st 4 % 

 

Som ovan nämnts så uppgav 2 respondenter att det var på grund av stress som de inte 

använde sig av säkerhetsåtgärder. Forskning visar att stress kan utgöra en grund för att inte 

rapportera våldshändelser (Zelnick m.fl., 2013). Breakwell (1999) menar att det är av 

betydelse att utveckla metoder inom verksamheter för att hantera stress bland personal för 

att förbättra arbetsmiljön.  

En orsak varför respondenterna struntade i att använda säkerhetsåtgärder var på grund av 

otillräckliga resurser (8 %). Newhill (1995) menar att för att kunna arbeta förebyggande krävs 

säkerhetsresurser, så som tillgänglig larmutrustning. Enligt föreskrift (AFS 1993: 02) är det 

chefens ansvar att se till att det finns tillräckliga säkerhetsresurser. Finns det bristande 

resurser blir arbetet ogenomförbart (Sannerstedt, 1997). Forskning poängterar vikten av 

säkerhetsåtgärder för att kunna arbeta tryggt och säkert (Hallberg 2011; Newhill, 1995). 

Resultaten av vår studie visar vidare att socialarbetarna i viss utsträckning (9 %) inte 

använder säkerhetsåtgärder på grund av arbetskulturen inom verksamheten. Inom 

säkerhetskulturer kan de skrivna och de oskrivna reglerna stå i konflikt med varandra 

(Breakwell, 1999). De skrivna reglerna, i detta fall säkerhetsrutinen, kan uppmana personal 

att anmäla en våld- och hotsituation, medan de oskrivna reglerna kan uttrycka att det kan 

påverka personalens kompetens utåt sett bland arbetskamrater om denne anmäler till chef.   

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i säkerhetsrutinen behöver det som står i 

säkerhetsrutinen tillämpas i praktiken. I samtliga undersökta enheters säkerhetsrutiner står 

det att kontinuerliga övningar av överfallslarm ska genomföras i verksamheterna. På 

samtliga enheter fanns det dock respondenter som ansåg att detta inte följdes i praktiken. På 

enhet 1 svarade 7 % att övningar inte genomförs kontinuerligt. På enhet 2 var det 83 % som 

svarade att kontinuerliga övningar inte genomförs, på enhet 3 var det 25 %, på enhet 4 var 

det 34 % och på enhet 5 var det 46 % som svarade att kontinuerliga övningar av överfallslarm 

inte genomförs. Vissa av enheterna hade även bortfall på denna fråga. 

Respondenterna tillfrågades vidare om den säkerhetsutbildning de fått på deras 

arbetsplatser. Detta gjordes för att se hur pass bra information de fått angående 

säkerhetsrutiner, vilket är ett måste för att kunna tillämpa säkerhetsrutinernas innehåll. Av 

77 respondenter uppgav 58 % att de hade fått bra utbildning. Av respondenterna ansåg 30 % 

att de erhållit dålig utbildning och 12 % ansågs sig inte ha fått någon utbildning alls.  
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Vad som ska tillämpas beror på säkerhetsrutinernas innehåll. Den öppna frågan 

kommenterades av 2 respondenter med att säkerhetsrutinerna kring våld och hot var under 

revidering och att de alltid var ett ständigt pågående projekt på deras arbetsplatser. En av 

dessa respondenter uppgav att denne var skyddsombud och att arbetsplatsen inte var helt på 

det klara med hur de skulle arbeta kring frågan.  

Det är chefen som ansvarar för att övningar av säkerhetsrutiner utförs regelbundet (AFS 

1993:02). Det är även chefen som ansvarar för att personal ska få utbildning, men chef har 

tillsammans med arbetstagaren ansvaret för att en god arbetsmiljö uppnås (Arbetsmiljölag 

1977: 1 160). Däremot kan inte chefen lägga över hela säkerhetsansvaret på personal utan 

måste själv vara aktiv (Rollenhagen, 2005). Enligt Breakwell (1999) är utbildning och övning 

i säkerhetsfrågor av vikt eftersom det bidrar till att socialarbetare lär sig att arbeta tryggt och 

säkert. Övningar utförs därmed för att hålla en hög säkerhetsnivå på arbetsplatsen. Eftersom 

förändringar kan ske i arbetsmiljön menar Breakwell (a.a.) att rutiner kontinuerligt måste 

kontrolleras och uppdateras. Genom kontroller upprätthålls en hög säkerhetsnivå. Även 

forskning är av betydelse för att främja och bibehålla verksamhetens säkerhet (Newhill, 1995; 

Zelnick m.fl, 2013). Utifrån redovisningen av tidigare forskning förstås att 

implementeringsprocessen är komplex då den inte har någon början eller slut (Sannerstedt, 

1997). Även organisationsmedlemmarnas engagemang är avgörande för 

implementeringsprocessen av säkerhetsrutiner (Rollenhagen, 2005). Som tidigare nämnts 

antyder forskning att det finns bristande kunskaper och information kring hur socialarbetare 

ska agera vid våld och hotsituationer (Newhill, 1995; Hallberg, 2011). Forskning poängterar 

vidare att säkerhetsutbildning inte heller är ett givet inslag i socionomutbildningar (Sarkisian 

& Portwood, 2003; Spencer & Munch, 2003). Således är våra resultat i linje med denna 

forskning. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet visar att respondenterna innehar en god medvetenhet om deras säkerhetsrutiner. 

Samtliga respondenter visste att de hade säkerhetsrutiner inom verksamheten och 

majoriteten ansåg sig ha bra kunskaper om hur de skulle agera vid en våld- och hotsituation. 

I stort sätt alla respondenter visste att det var chefen som alltid skulle meddelas när våld- och 

hotsituationer inträffat. Även relationen mellan chef och personal upplevdes som bra enligt 

respondenterna. Personal uttryckte att de både kunde prata med sin chef om våld- och 

hotsituationer och att det fanns en medvetenhet om deras risker i arbetet. Dock anmäldes 

inte alla våld- och hotsituationer till chef då händelserna inte ansågs varit allvarliga nog. 

Tillämpningen av säkerhetsrutinerna var lite mer bristfällig. Strax över hälften av 

respondenterna menade att de hade struntat i att använda säkerhetsåtgärder och detta 

främst på grund av glömska eller onödig åtgärd. Nästan hälften av respondenterna ansåg 

även att de fått dålig eller ingen säkerhetsutbildning alls. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att ur olika aspekter undersöka säkerhetsrutiner kring våld och hot 

inom ekonomiskt bistånd utifrån socialarbetarnas perspektiv. Socialarbetarnas medvetenhet 

om säkerhetsrutiner undersöktes, likaså samarbetet mellan personal och chef samt hur 

tillämpningen av säkerhetsrutinerna såg ut bland socialarbetarna. De teoretiska 

utgångspunkterna som användes i studien har tillfört en förståelse om hur en trygg och säker 

arbetsmiljö skapas för socialarbetarna då både kommunikation och en positiv 

säkerhetskultur krävs för att uppnå en god arbetsmiljö.  

Samtliga enheter som undersöktes i studien hade dokumenterade säkerhetsrutiner. 

Resultatet från den första frågeställningen visade att det fanns en relativt god medvetenhet 

bland socialarbetarna om deras säkerhetsrutiner. I stort sett var samtlig personal medveten 

om att det fanns säkerhetsrutiner, hur de skulle agera vid våld- och hotsituationer samt att 

chefen alltid skulle meddelas vid våld- och hotsituationer.  

Resultatet från den andra frågeställningen visade att näst intill samtliga socialarbetare kunde 

prata med sin chef om våldshändelser samt att de hade förtroende för att chefen var 

medvetna om vilka eventuella risker som personalen kunde komma att utsättas för. Dock 

visade resultatet att nästan hälften av alla socialarbetare inte trodde att alla våld- och 

hotincidenter utreddes och dokumenterades på arbetsplatsen samt att mer än hälften av 

socialarbetarna inte berättat om en upplevd våldshändelse för chefen. 

Resultatet från den tredje frågeställningen visade att tillämpningen av säkerhetsrutinerna var 

blandat. De positiva resultaten var att säkerhet kontinuerligt diskuterades enligt majoriteten 

och att de flesta använde sig av säkerhetsåtgärder i arbetet. Dock fanns några negativa 

resultat. En del personal saknade eller hade erhållit dålig säkerhetsutbildning samt att det 

rådde blandade åsikter om övning av överfallslarm genomfördes. 

I resultatet framkom intressanta aspekter att diskutera. Studiens resultat visade att 95 % av 

respondenterna trodde att chefen var medveten om deras risker i arbetet. Vanligtvis kan de 

uppstå problem i kommunikationen mellan chef och personal (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012). Trots detta vanliga problem visade vår studie goda resultat i 

kommunikationen mellan chef och personal vilket skulle kunna tyda på en bra ledning, vilket 

enligt Breakwell (1999) är ett kriterium för en positiv säkerhetskultur. En faktor för att känna 

sig trygg på arbetsplatsen kan vara förtroendet till chefen, att den är medveten om riskerna i 

arbetet. Lyhördhet hos chefer verkar finnas hos samtliga undersökta enheter utifrån studiens 

resultat vilket kan anses vara en bra ledaregenskap.   

Resultatet ovan visade ett gott samarbete mellan chef och personal kring säkerhetsfrågor. 

Intressant är dock att flera respondenter inte berättade om samtliga våld- och hotsituationer 

för sin chef. Detta i sin tur skulle kunna påverka att chefen inte är medveten om personalens 

egentliga risker. Personalen skapar sig själva en falsk trygghet och chefen kan då inte arbeta 
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på det förebyggande sätt som krävs för en säkrare arbetsmiljö. Utifrån vad respondenterna 

uppgav fanns ett gott samarbete med chefen men i verkligheten finns det brister i samarbetet 

vilka blir tydliga när respondenterna besvarade frågan om rapportering av tidigare 

våldshändelser. Tidsaspekten kan vara en viktig faktor till varför personal inte berättar om 

alla våld- och hotsituationer för sin chef. För att förbättra detta i praktiken behövs mer tid för 

kommunikation. Det är allmänt känt att socialarbetare är stressade och har många ärenden 

att handlägga. Enligt Eriksson (2011) krävs just tid för att uppnå en god kommunikation. Vad 

som anses vara bra kommunikation är dock tolkningsbart. God kommunikation är för vissa 

människor kanske att endast berätta de viktigaste våld- och hothändelserna för sin chef.   

En god medvetenhet om säkerhetsrutiner fanns hos respondenterna. Trots detta visade 

resultatet att flera respondenter inte tillämpade innehållet i säkerhetsrutinen. Den främsta 

orsaken i studien varför säkerhetsåtgärder inte användes var på grund av glömska. Detta är 

ett misstänksamt resultat eftersom nästan alla respondenter uppgav att säkerhet 

kontinuerligt diskuterades på deras arbetsplatser. Två respondenter uppgav att det 

förekommer stress i arbetet, vilket skulle kunna vara en faktor till varför de glömmer att 

använda säkerhetsåtgärder. Glömska är mänskligt och kan hända vem som helst men i detta 

fall blir det mer problematiskt eftersom det kan leda till stora konsekvenser, både för sig själv 

och för arbetskamrater. Intressant är också att de socialarbetare som arbetat längre är de 

som oftast struntade i att använda säkerhetsåtgärder. Möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att de känner sig mer bekväma i arbetet och därför anser att säkerhetsåtgärderna är 

onödiga. Andra respondenter svarade att de inte använder säkerhetsåtgärder på grund av 

arbetskulturen inom verksamheten. En förklaring till detta skulle kunna vara att många 

respondenter i vår studie hade arbetat mellan 1-5 år. Som nyanställd kan det vara 

problematiskt att gå emot vad rutinerade socialarbetare säger. Det kan finnas en vilja hos 

nyanställda att ge ett gott intryck hos arbetskamrater och därför kan den nyanställde gå emot 

de skrivna reglerna, säkerhetsrutinerna. Att befinna sig mellan skrivna och oskrivna regler 

kan vara problematiskt enligt Breakwell (1999). Av resultatet gick även att utläsa att 

respondenter inte använde säkerhetsåtgärder på grund av otillräckliga resurser. Detta är 

särskilt intressant i relation till att näst intill samtliga respondenter upplevde att chefen var 

medveten om deras risker i arbetet, men ändå fanns det alltså inte tillräckliga resurser. Enligt 

föreskrift (AFS 1993: 02) är det chefens ansvar att se till att det finns tillräckliga 

säkerhetsresurser.  

Det visade sig att respondenter inte heller tillämpade innehållet i säkerhetsrutinen då 

respondenterna hade fått dålig eller ingen säkerhetsutbildning alls. Enligt lagstiftning 

(Arbetsmiljölag 1977:1 160) har även personal ett ansvar över att tillgodogöra sig utbildning 

även om chefen har det yttersta ansvaret. Respondenterna kanske lägger över ansvaret på 

chefen vilket kan vara lätt hänt då detta inte är allmängiltigt. Av respondenterna hade 12 % 

inte fått någon säkerhetsutbildning alls, vilket betyder att verksamheterna bryter mot 

rådande lagstiftning. Eventuellt skulle resultatet kunna bero på glömska hos respondenterna. 

Människor kan ha en tendens att endast minnas den närmsta tiden. Glömska som anledning 

vore dock motsägelsefullt i detta fall eftersom näst intill samtliga respondenter uppgav att 

säkerhet kontinuerligt diskuteras. Säkerhet må diskuteras men frågan är dock i vilken 

utsträckning.  
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Det kan vidare diskuteras hur viktig säkerhetsrutinen är för att kunna arbeta tryggt och 

säkert. Resultatet visade att 77 % hade bra kunskaper i hur de skulle agera vid en våld- och 

hotsituation. Procentuellt ökade kunskaperna i agerande ju längre en socialarbetare varit 

yrkesverksam inom ekonomiskt bistånd. Detta skulle kunna tyda på att det inte endast är när 

socialarbetarna tillgodogör sig rutinerna som de kan arbeta tryggt utan att erfarenhet även 

har en betydelse.  

För att personal ska kunna tillgodogöra sig rutinen behöver det som står i rutinen tillämpas i 

verksamheten. Trots att det i samtliga enheters rutiner stod att det skulle genomföras 

kontinuerliga övningar uppgav många respondenter att detta inte genomförs i praktiken. 

Resultatet skulle kunna bero på att det faktiskt inte genomförs kontinuerliga övningar. Om 

chefen inte utför det som står i rutinen kan socialarbetarens vilja till att följa rutinen också 

äventyras. En annan anledning skulle kunna vara att respondenterna inte arbetat tillräckligt 

länge för att ha varit med om en övning. Enkätfrågan hade även ett bortfallet vilket skulle 

kunna tyda på en osäkerhet i frågan, att respondenterna inte riktigt visste om det har 

genomförts någon övning.  

Säkerhetsrutiner skapas på samhällsnivå och implementeras samt tillämpas på 

organisationsnivå. Enligt föreskrift AFS (1993:02) innebär ett fungerande säkerhetsarbete att 

ledningen ser till att det finns uppdaterade rutiner som tillämpas. Enligt Arbetsmiljölag 

(1977: 1 160) är även god kommunikation mellan chef och personal kring säkerhet viktigt för 

att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för personal. Om socialarbetaren känner sig trygg 

i arbetsrollen innebär det också att klienten bemöts på ett bättre sätt. I den praktiska 

tillämpningen behöver chefer avsätta mer tid för att socialarbetarna ska kunna tillgodogöra 

sig innehållet i säkerhetsrutinerna. Detta kan uppnås genom att tid avsätts till det som enligt 

rutin ska genomföras, till exempel utbildning och övningar av överfallslarm.  

6.2 Etikdiskussion 

Några etiska ställningstaganden togs under studiens gång. När det gäller studiens etiska 

överväganden kan som sagt våld och hot vara ett känsligt ämne för personer som i sin 

yrkesroll utsatts för våldshändelser. Innan enkäterna distribuerades, informerades 

respondenterna om vad studien handlade om, sedan gavs de möjlighet att ta ställning till om 

de ville medverka eller inte. Eftersom besvarandet av enkäten inte hade påbörjats var det 

troligtvis lättare att avstå att delta i enkätundersökningen utan att känna press från 

arbetskamrater eller från studiens författare.  

En annan etisk aspekt var hur detaljerat studiens syfte skulle förklaras för respondenterna. 

Syftet kan leda respondenternas svar åt ett visst håll vilket kan påverka reliabiliteten negativt. 

Risken med att avslöja syftet var med andra ord att äventyra studiens design. Eventuellt kan 

detta upplevas som att respondenterna inte får ta del av hela sanningen och på så vis blir 

förda bakom ljuset. Respondenterna gavs information om att studien handlade om våld och 

hot mot ekonomiskt bistånd. Författarna till studien ansåg att respondenterna fick ta del av 

det huvudsakliga syftet vilket är tillräckligt. Det gjordes även ett aktivt val att inte ge 
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information om studiens tre frågeställningar, då detta skulle kunna påverka respondenternas 

svar.   

7 SLUTSATS 

Resultatet visar att det finns en god medvetenhet om säkerhetsrutiner kring våld och hot. 

Respondenterna beskriver att de upplever en god kommunikation mellan dem och sin chef. 

Av analysen framgår dock att det finns vissa brister i kommunikationen såsom att personal 

inte berättade om alla upplevda våld- och hotsituationer för sin chef. Av resultatet 

framkommer även att det fortfarande finns en del arbete kvar att göra gällande tillämpningen 

av säkerhetsrutiner då säkerhetsåtgärderna inte alltid tillämpades av socialarbetarna samt att 

det fanns en osäkerhet gällande om övning av överfallslarm genomfördes. Arbetet med 

säkerhetsrutiner skulle behöva fortsatt forskning och utveckling. Det räcker inte att det finns 

säkerhetsrutiner utan de måste även efterföljas för att kunna skapa en hög säkerhetsnivå, 

vilket också är dess syfte. Om chefer och personal uppdaterar sig i både lag och i rutin och 

avsätter tid för tillämpning av säkerhetsrutiner skapas bättre förutsättningar för en säkrare 

arbetsmiljö.  
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BILAGA 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Sandra och Olivia och är socionomstudenter på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

Vi skriver nu vårt examensarbete och skulle behöva din hjälp med att besvara denna enkät. 

Studien handlar om våld och hot och är riktad till dig som arbetar med försörjningsstöd. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta enkäten när du vill eller avstå ifrån att 

besvara en fråga som du inte vill svara på. Du kommer att vara anonym i 

resultatpresentationen och resultatet kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer 

inte att användas till något annat än denna studies ändamål. Hur enkätfrågorna ska besvaras 

beskrivs löpande i texten. Om du vill ta del av resultatet är du välkommen att kontakta någon 

av oss, se kontaktuppgifter nedan. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Sandra och Olivia  

 

Kontaktuppgifter: 

Sandra Norén 

Mejl: snn11007@student.mdh.se 

Tel: ********** 

Olivia Solvik 

Mejl: osk11001@student.mdh.se 

Tel: *********** 

Vår handledare: 

Johannes Fäldt 

Mejl: johannes.faldt@mdh.se 

Tel: ********** 
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Enkät 
 
1. Födelseår:___________  2. Kön: Man    Kvinna  

 

3. Antal yrkesverksamma år på försörjningsstöd_______ (svara i hela år) 

 

4. Har du högskole- eller universitetsutbildning inom social omsorg eller socialt arbete? 

 

Ja         Nej 

 

5. Är du:  

Ordinarie personal        Timvikarie            Annat____________________ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fråga 6-10 är ja och nej frågor. Frågorna besvarar du genom att kryssa i det svar som 

bäst överensstämmer i ditt fall. Om du är tveksam, välj det svarsalternativ som du 

tycker passar bäst eller hoppa över frågan.  

6. Finns det säkerhetsrutiner kring våld- hotsituationer på din arbetsplats? 

Ja         Nej 

 

7. Utförs det kontinuerliga övningar gällande överfallslarm?  

Ja  Nej 

8. Ska chefen/ arbetsledaren alltid meddelas när våld- och hotsituationer sker? 

Ja  Nej 

9. Känner du att du kan prata med din chef/arbetsledare om våld- och hotsituationer?  

Ja  Nej 

 

10. Tror du att din chef/arbetsledare är medveten om dina eventuella risker när det gäller våld 

och hot i arbetet? 

Ja Nej  
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Frågorna 11- 18 besvarar du genom att kryssa i det svarsalternativ som bäst 

överensstämmer i ditt fall. Kryssa endast i ett svarsalternativ.  

11. Händer det att du blir hotad i arbetet? 

□ Ofta 

□ Ibland 

□ Sällan 

□ Aldrig 

12. Diskuteras säkerhet kontinuerligt på din arbetsplats? 

□ Ofta 

□ Ibland 

□ Sällan 

□ Aldrig 

13. Har du någon gång utfört ditt arbete och struntat i säkerhetsåtgärder?  

□ Ofta 

□ Ibland 

□ Sällan 

□ Aldrig 

Om du kryssade i svarsalternativet ”Aldrig”, gå vidare till fråga 14.  

I annat fall, varför har du då struntat i säkerhetsåtgärder? 

På grund av:  

□ Glömska 

□ Onödig åtgärd 

□ Otillräckliga resurser 

□ Arbetskulturen i verksamheten  

□ Annat, ange vad:_________________________________ 

 

14. Vad anser du om säkerhetsutbildningen på din arbetsplats? 

□ Jag har fått mycket bra utbildning 

□ Jag har fått ganska bra utbildning 

□ Jag har fått ganska dålig utbildning 

□ Jag har fått mycket dålig utbildning 

□ Jag har inte fått någon utbildning alls 
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15. Har du kunskaper om hur du ska agera vid våld- och hotsituationer?  

 

□ Mycket bra kunskaper 

□ Ganska bra kunskaper 

□ Ganska dåliga kunskaper 

□ Inga kunskaper alls  
 

16. Bidrar de dokumenterade säkerhetsrutinerna till ett säkrare arbetsklimat för dig? 

□ Ett mycket säkrare arbetsklimat 

□ Ett något säkrare arbetsklimat 

□ Inte ett säkrare arbetsklimat 

□ Inte alls ett säkrare arbetsklimat 

17. Hur många våld- och hotsituationer tror du dokumenteras och utreds på din arbetsplats? 

□ Alla incidenter 

□ Nästan alla incidenter 

□ De flesta incidenter 

□ En del incidenter 

□ Inga incidenter 

18. Om du blivit utsatt för en våld- och hotsituation och inte berättade om den händelsen för 

chefen/arbetsledaren, vad var orsaken?  

□ Händelsen var inte allvarlig nog 

□ Jag kunde hantera situationen själv 

□ Jag tvivlade på att ledningen skulle kunna ge stöd 

□ Jag var rädd för att få dåligt rykte bland arbetskamrater 

□ Annan orsak, ange vad:_________________________________ 

 

 
19. Beskriv gärna med egna ord om det är någon eller flera frågor i enkäten som du vill 

utveckla. Det finns även utrymme att behandla frågor som inte tas upp i enkäten. Skriv på 

baksidan om pappret inte räcker till.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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