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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa utsattheten kring telefonisterna vid Regeringskansliets 

växel i deras arbete. Fokus för studien ligger på telefonisternas attityder och syner på sin 

utsatthet samt vad som är orsaken till att de i arbetet är utsatta. 

Studien utgår ifrån följande två frågeställningar: 

 Hur ser telefonisterna på sin utsatthet och sitt offerskap? 

 

 Kan man finna orsaker till telefonisternas utsatthet utifrån deras yrkesroller och 

placering inom myndigheten? 

Genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer har jag sökt svaren på dessa 

frågeställningar. 

Denna studies teoretiska förankring utgår ifrån delar av den befintliga forskningen på området 

om utsatthet i arbetet i form av våld och hot. Eftersom större delen av befintlig forskning på 

området handlar om vårdanställdas utsattheter i arbetet har jag valt att utgå ifrån den. En 

kombination av att de vårdanställda värnar om sin professionalism, inte vill att andras syner 

av deras yrkeskompetens ska påverkas till det negativa och att de skuldbelägger sig själva, 

bidrar till att de tonar ned och avdramatiserar sin utsatthet och offerskap. Orsakerna till att de 

är utsatta i arbetet har sitt fäste i de funktioner och roller de vårdanställdas spelar på 

arbetsplatsen. De utgör så kallade buffertpositioner, en position som gör dem extra mottagliga 

för utsatthet. 

Detta är något som jag kunnat se stämmer in på telefonisterna i deras arbete. Deras attityder 

mot utsattheten i arbetet är nedtonad och avslappnad, dock inte av samma anledningar som de 

vårdanställdas utan deras attityder är att de inte kan ta ansvar för sin utsatthet då det inte är de 

som fattar beslut inom myndigheten samt att de enbart är ett arbetsredskap. Det är deras 

yrkesroller och positioner inom myndigheten gör dem utsatta. De får utstå hot från kunder 

som tar ut sina frustrationer och ilska mot dem fast det egentligen är någon annan det är ämnat 

för, någon annan som inte är anträffbar. 
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1. Inledning 

På senare år har intresset för ämnet utsatthet i arbetet ökat. Detta är något som märks av i 

såväl media som i expansionen av olika forskningsstudier. Förutom att arbetsmiljöfrågan har 

lyfts fram och diskuterats flitigt är anledningarna också av kriminologisk innebörd. 

 Våld och hot i arbetet drabbar människor oftare än i något annat sammanhang. Det är alltså i 

arbetet som flest människor utsätts för våld och hot
1
.  

Utsattheten i arbetslivet i form av våldsrelaterade händelser har sedan 1990- talet ökat medan 

det generella våldet ligger kvar på en relativt konstant nivå
2
. Detta kan dock tolkas på olika 

sätt, antingen att uppmärksamheten och sänkt tolerans mot arbetsrelaterad utsatthet har ökat 

och resulterat i högre anmälningsbenägenhet eller för att den faktiska arbetsrelaterade 

utsattheten verkligen har ökat. 

Vissa yrkesgrupper är enligt arbetsskadestatistiken som Arbetsmiljöverket tagit fram mer 

utsatta för psykiska och fysiska påfrestningar än andra grupper. De som har högriskyrken är 

till exempel vårdanställda, väktare, poliser, biljettkontrollörer, buss-, spårvagns- och tåg 

förare. Förutom dessa är det även de som utövar tillsyn, avvisar, nekar, kontrollerar, utdelar 

sanktioner eller beslutar till kundens/klientens nackdel eller fördel. Personer som är 

exponerade – men inte kan påverka myndighetens agerande är också mer utsatta i arbetet än 

andra grupper
3
.  

Jag vill med denna studie utifrån telefonisternas egna berättelser och erfarenheter belysa deras 

utsatthet i arbetet utifrån deras attityder mot den samt att söka orsakerna till deras 

arbetsrelaterade utsatthet. I sina yrkesroller som telefonister vid en politiskt styrd myndighet 

utgör de en viktig och nödvändig funktion. Deras dagliga arbete präglas av många mottagna 

samtal från kunder som ringer inom såväl Sverige som från världens alla hörn och där alla de 

är beroende av telefonisternas hjälp på ett eller annat sätt
4
. Det kan handla om att de vill ha 

information inom vissa områden eller att de vill ha hjälp med att komma i kontakt med något 

statsråd eller en tjänsteman inom myndigheten.  

 

                                                           
1
 Menckel (2000) s.11 

2
 Wikman (2008) s.7 

3
 http://www.hotpajobbet.se/checklistor/Riskbedomning_for_hela_eller_delar_av_myndigheten.pdf 2010-09-25 

4
 Se Regeringskansliets växel på s.8 

http://www.hotpajobbet.se/checklistor/Riskbedomning_for_hela_eller_delar_av_myndigheten.pdf
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa telefonisternas vid Regeringskansliets utsatthet utifrån 

hur de ser på den samt söka svar på frågan om vad det finns för orsaker till att de är utsatta i 

arbetet. Fokus ligger på telefonisternas egna syner och attityder utifrån en professionalistisk 

inriktning samt att orsakerna till utsattheten har grund i deras yrkesroller och positioner inom 

myndigheten.   

Jag hoppas att med denna studie kunna belysa telefonisterna vid Regeringskansliets utsatthet. 

1.2 Frågeställning 

Jag ämnar utgå ifrån och söka svaren på följande två frågeställningar: 

 Hur ser telefonisterna på sin utsatthet och sitt offerskap? 

 Kan man finna orsaker till telefonisternas utsatthet utifrån deras yrkesroller och 

positioner inom myndigheten? 

1.3 Definition av våld och hot 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppen våld och hot. Våld som idag uppfattas som 

ett av våra största samhällsproblem kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till 

fysisk eller psykisk skada hos en människa
5
. Knuffar, sparkar och handlingar med vapen är 

några exempel på en sådan handling
6
.  

Hot kan bland annat förklaras som ”Varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. kan 

utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på önskat sätt”
7
. Hot är en form av psykiskt 

våld där gärningsmannens uppsåt är att påverka, skrämmas, hota eller trakassera. Man kan 

även kort och gott beskriva våld och hot som brottsliga gärningar som begås mot en eller flera 

individer. 

1.4 Yrkesgrupper som riskerar utsättas för våld och hot i arbetet 

Det finns många olika yrkesgrupper som riskerar att utsättas för våld och hot i arbetet. Bland 

annat när arbetstagaren har en makt- eller myndighetsfunktion. Arbetstagaren har, eller kan 

uppfattas ha en makt- eller myndighetsfunktion gentemot angriparen och har i sin 

                                                           
5
 Sarnecki (2003) s.88 

6
 Akademikerförbundet SSR (2007) s.6 

7
 http://www.ne.se/sve/hot/O184636  2010-09-25 

http://www.ne.se/sve/hot/O184636%20%20%20%20%20%20%202009-11-13
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yrkesutövning rätt att neka eller ändra på något som denne vill. Ibland räcker det med att en 

individ representerar en myndighet, utan att kunna påverka myndighetens beslut som 

angriparen har något otalt med, för att utsättas för hot, telefonterror, förföljelse, sabotage eller 

våld
8
. 

Det är därmed vissa egenskaper i ett yrke som utgör tydliga riskfaktorer, till exempel att ha 

direktkontakt med utomstående och då i synnerhet kontakt med potentiellt aggressiva 

personer. Utifrån dessa egenskaper är bland annat vård- och övervakningsyrken potentiella 

högriskyrken när det gäller utsatthet för våld och hot men även biljettkontrollörer, buss-, 

spårvagns- och tåg förare
9
. 

Inom den offentliga sektorn i Sverige där man har mycket kund-, klient och/eller 

patientkontakt är utsattheten större än inom den privata
10

. Att arbeta som telefonist vid 

Regeringskansliet innebär att man arbetar inom den offentliga sektorn. 

1.5 Avgränsning 

Trots att det finns flera olika yrkesgrupper och yrkesroller som riskerar att utsättas för våld 

och hot i arbetet har jag i min studie valt att endast undersöka Regeringskansliets telefonister 

och se om deras attityder och orsaker till utsattheten kan förklaras utifrån de anställdas inom 

vård- och omsorgs arbeten. 

1.6 Detta är Regeringskansliet 

Regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet vars uppdrag är att stödja regeringen med 

dess arbete att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringskansliet leds av regeringen och 

består av Statsrådsberedningen, Förvaltningsavdelningen och de för närvarande (september 

2010) 12 olika fackdepartementen.  

Även utlandsmyndigheter som ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid 

bland annat FN, EU och OECD tillhör Regeringskansliet. I Regeringskansliet, inklusive 

utlandsmyndigheter och kommittéväsendet, arbetar cirka 4 700 personer (juni 2010) varav 

                                                           
8
 AFS (1993:2) s.6 

9
 http://www.hotpajobbet.se/checklistor/Riskbedomning_for_hela_eller_delar_av_myndigheten.pdf 2010-09-25 

10
 Jerre (2009) s.9 

 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf
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cirka 200 av dem är politiskt anställda. De icke politiskt anställda har kvar sina anställningar 

oavsett vilka som sitter i regeringen och påverkas således inte av regeringsskifte.  

Det som skiljer Regeringskansliet ifrån andra myndigheter är ledningsformen. Andra 

myndigheter har vanligtvis en generaldirektör som ledare medan det i Regeringskansliet är 

statsministern som är chef för myndigheten och sitter under Statsrådsberedningen. För varje 

departement där diverse sakfrågor drivs finns det en departementschef och ett eller flera 

statsråd. Förvaltningsavdelningen som leds av en förvaltningschef har ansvaret för 

administrativa frågor som gäller alla departementen och är en förutsättning för att 

Regeringskansliet ska fungera
11

. 

1.6.1 Regeringskansliets växel 

Vid Regeringskansliets växel arbetar i dagsläget (september 2010) tolv fast anställda 

telefonister samt 4-5 timvikarier. Varje år tar växel emot ca 850 000 samtal.  

Telefonisternas huvudsakliga arbetsuppgifter är att:  

 Besvara och förmedla externa och interna samtal.  

 Hänvisa, medflytta och passa anknytningar.  

 Ta emot och skriva in meddelanden till tjänstemännen.  

 Hänvisa till andra myndigheter 

 Lämna kontaktinformation både externt och internt t.ex. angående ambassadadresser, 

telefontider, telefonnummer och faxnummer. 

Växelns kunder är allmänheten, Regeringskansliets tjänstemän, tjänstemän från andra 

myndigheter m.fl.
12

.    

2. Teoretisk förankring 

I samband med att jag läste in mig på ämnet våld och hot i arbetslivet fann jag den befintliga 

tidigare forskningen på området så pass intressant att jag istället för att återkoppla till en 

specifik kriminologisk teori har valt att ta min studies teoretiska förankring ur den tidigare 

forskningen. Denna studies teoretiska förankring kommer därför ta grund i Ewa Menckels 

teorier om attityder och nedtoning samt avdramatisering av utsatthet utifrån en yrkesrelaterad 

professionalism, ur Malin Åkerströms teori om buffertfunktioner, och även utifrån Ewa 

                                                           
11

 http://www.regeringen.se/sb/d/2511 2010-06-30  
12

 Muntlig kommunikation, Suzanne Nyström 2010-09-28 

http://www.regeringen.se/sb/d/2511%202010-06-30


9 
 

Menckels och Eija Viitasaras studie som anger arbetsorganisatoriska ändringar som orsak till 

förekomsten av våld och hot i arbetet. Jag fann dessa teoretiska förankringar som intressanta 

och relevanta för min studie då de skulle kunna vara till hjälp i mitt sökande på 

frågeställningarnas svar. 

2.1 Tidigare forskning 

Inledning 

Utsatthet i arbetslivet i form av våld och hot är ett fenomen som i uppmärksamhet mätt ökat i 

såväl media som i studier och avhandlingar. Detta beror kanske främst på att det fått stor 

uppmärksamhet som ett arbetsmiljöproblem som i sin tur innebär fysiska, psykiska och 

ekonomiska konsekvenser för de drabbade. Ämnet är även av kriminologisk relevans då det är 

i arbetet som våld och hot drabbar människor oftare än i något annat sammanhang
13

. 

Det som dominerar forskning och som är mest uppmärksammat inom detta område är våld 

och hot inom vården
14

. 

Med anledning av detta, och att de båda grupperna är verksamma inom den offentliga sektorn, 

bestämde jag mig för att se om jag kunde söka svaren där genom likheter och eventuella 

skillnader i dess attityder och orsaker till utsattheten. I denna studies diskussions avsnitt 

kommer jag att diskutera resultatet om attityder och orsaker till utsatthet från mina intervjuer 

med telefonisterna utifrån de vårdanställdas attityder och orsaker till deras utsatthet. Här 

nedan presenteras tidigare forskning på området våld och hot inom vård och omsorg. 

2.1.1 Vårdanställdas attityder till sin utsatthet 

Ewa Menckel har i egenskap av forskare vid Arbetslivsinstitutet drivit ett projekt som 

resulterat i antologin ”Hot och våld i vård och omsorg”
15

 som precis som det låter tar upp hot 

och våld inom vård och omsorg. I frågan om de vårdanställdas attityder till sin egen utsatthet 

lägger Menckel fokus på hur deras attityder utgår ifrån en yrkesrelaterad professionalism som 

måste försvaras för att deras yrkeskompetens inte ska betraktas som en personlig 

undermålighet eller ett misslyckande. Menckel diskuterar hur de vårdanställda lägger fokus på 

skuldfrågan och hur de anser att det är de själva bär ansvaret för sin utsatthet i egenskap av att 

de i de utsatta situationerna är den ”professionelle”. I egenskap av att de är professionella 

                                                           
13

 Menckel (2000) s.11 
14

 Estrada, Nilsson, Jerre och Wikman (2010) s.58 
15

 Menckel (2000) 
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hjälpare och att de bär upp en yrkesrelaterad professionalism är det känsligt och svårt för dem 

att tala om utsattheten eftersom det kan komma att påverka andras syn av deras 

yrkeskompetens. För att kunna försvara sin professionalism tonar de ned allvaret i de utsatta 

situationerna, bland annat med att förklara sig själva med ursäktande termer som att ”vara ett 

arbetsredskap eller ett instrument”. Menckel beskriver detta fokus på skuldbeläggandet och 

skuldfrågan som ett misstag då hon anser att man istället ska betrakta de svårigheter som 

uppkommer som en värdefull erfarenhet i en sorts gemensam strävan till en lyckad 

verksamhet som ska gynna alla parter.  

Även Åkerström tar i sin studie ”Vården möter våldet”
16

 upp frågan om de vårdanställdas 

attityder om sin utsatthet och förklarar det som något de själva gärna tonar ned i ett försök att 

avvärja en situation där det annars kan framstå som ett misslyckande i deras roller som 

professionella yrkesutövare. De uppfattar det som om att de arbetar i ett yrke där det är 

nödvändigt att kunna hantera de aggressiva, och skulle man misslyckas med detta upplevs det 

som ett misslyckande i deras roller som yrkesutövare.  

Kommunernas- och landstingens Arbetsmiljöråd har i samarbete med Ewa Menckel och Eija 

Viitasara gjort en undersökning bland kommunalt anställda inom vård- och omsorg. Ett urval 

anställda inom kommunal vård- och omsorg i hela landet fick svara på ett enkätformulär som 

berörde deras utsatthet för våld och hot. Undersökningens syfte var att bland annat ta reda på 

under vilka omständigheter de anställda utsätts för våld och hot samt deras reaktioner på 

utsattheten. Det framgår att deltagarna i studien är medvetna om sin utsatthet och uppger att 

de efter utsatta händelser känner sig arga, irriterade och frustrerade. En del uppgav även att de 

kände sig hjälplösa och att de är försiktigare och mer på sin vakt i arbetet. Utsattheten har 

även för en del av de anställda påverkat deras arbetsglädje till det negativa 
17

. 

 2.1.2 Orsaker till våld och hot i människovårdande yrken 

Malin Åkerströms rapport ”Våld och hot i sjukvårdsarbeten”
18

är ett sammanfattande resultat 

av en uppföljande undersökning av våld och hot bland sjukvårdsanställda. Rapporten inleddes 

genom studien ”Vården möter våldet”
19

där Åkerström på uppdrag av Landstingsförbundet 

genomförde en studie av vårdanställdas utsatthet i arbetslivet. Studien gav upphov till 

hypoteser och funderingar kring generella mönster runt samband och frekvenser till 

                                                           
16

 Åkerström (1991) 
17

 Menckel och Viitasara (2000) s.49 
18

 Åkerström (1993) 
19

 Åkerström (1991) 
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vårdanställdas utsatthet. Åkerström talar om en hierarki inom organisationen som påverkar de 

olika aktörernas utsatthet och syner på den egna utsattheten. Ju längre ner du är placerad i 

hierarkin där läkaryrket anses vara bland det högsta, desto mer direkt kontakt har du också 

med patienterna
20

.     

Åkerström förklarar detta vidare som att det existerar buffertpositioner. Med buffertpositioner 

avses ”de yrkesuppgifter vari utövarna befann sig ha skyddande funktioner i förhållande till 

en annan yrkeskategori”. Inom sjukvården handlade detta om en dämpande funktion 

beträffande aggressiviteten och frustrationen hos patienterna. Till synes har sjuksköterskor, 

underskötare och skötare denna funktion i förhållande till bland annat läkare. Detta gör att 

bland annat läkarna tycks vara skyddade på grund av sin höga yrkesstatus
21

. Några andra 

intressanta resultat som presenterades i hennes studie är att våldsamma och hotfulla 

situationer kan föregås av en situation där en frustration och irritation orsakades av att till 

exempel en läkare uppfattades för patienterna som svårtillgänglig. Då är det de anställda i den 

nedre delen av hierarkin som har mycket direktkontakt med patienterna få agera klagomurar 

och stötdämpare genom att ta emot patienternas reaktioner. Det visade sig att majoriteten av 

de vårdanställda tyckte att detta var ett korrekt och legitimt förhållande. 

I Menckels och Viitasaras undersökning framgår det att det är vårdare och undersköterskor 

som är de mest utsatta yrkesgrupperna. Det är också de som har mest kontakt med patienterna. 

De specialister, föreståndare, arbetsledare och handläggare som arbetar inom samma sektor är 

inte lika utsatta. Den vanligaste utsattheten var bland annat verbala hot från patienter men det 

framgick även att det förekommer våld
22

. Resultatet från undersökningen visar att det finns 

åtminstone två olika omständigheter och orsaker som gör att deras undersökningsdeltagare 

utsätts för våld och hot. Dels att de med lägre yrkesroller utsätts oftare, vilket beror på att de 

på grund av sin lägre yrkesstatus har mer patientkontakt än andra, dels att 

arbetsorganisatoriska förändringar spelar in. Arbetsorganisatoriska förändringar som rör 

omläggning av scheman, omplacering av personal, personalminskningar och ny chef är 

bidragande orsaker till att de utsätts i arbetet. Detta kunde konstateras eftersom att de som inte 

genomgått sådana förändringar inte var lika utsatta som de som gjort det
23

. 

 

                                                           
20

 Åkerström (1991) s.23 
21

 Ibid., s.28 
22

 Menckel och Viitasara (2000) s.47-48 
23

 Ibid., s.19-20 
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2.2 Förförståelse 

Min förförståelse inför denna studie grundar sig på mina erfarenheter och upplevelser som 

anställd telefonist vid Regeringskansliets växel mellan åren 2005 – 2009. Det är min 

förförståelse som bidragit till mitt intresse inom detta område och för denna studie. Jag har 

varit medveten om att min förförståelse skulle kunna ha haft en problematisk inverkan på min 

studie. Att jag som före detta kollega till dessa telefonister skulle intervjua dem hade kunnat 

innebära att de skulle kunnat känna sig obekväma med situationen och med mig som 

intervjuare. Med detta i åtanke förberedde jag mig väl inför min forskarroll. Jag var noga med 

att under intervjuerna vara där i egenskap av intervjuare och inte i egenskap av före detta 

kollega. Dock så tror och anser jag att jag i och med min förförståelse och tidigare anknytning 

till dessa telefonister har haft det till min fördel i studien. Mina intervjudeltagare ställde 

frivilligt upp på intervjuerna och under dem uppfattade jag aldrig att de kände sig besvärade 

eller ovilliga att berätta om deras situation. Utifrån mitt tidigare arbete vid Regeringskansliets 

växel har jag fått erfarenhet av och kännedom om att i egenskap av telefonist är man verbalt 

utsatt i form av kränkningar, svordomar och, om än ovanligt, hot. Detta sker även fast man 

kanske inte alltid tänker på det eller känner sig utsatt i arbetet. Som telefonist är rösten, 

kunskapen och de tekniska programmen ens viktigaste arbetsredskap och tillgångar. Det är 

genom talet som du har kontakt med abonnenterna. Du har som telefonist aldrig någon fysisk 

kontakt med abonnenter och jag har aldrig själv upplevt eller hört talas om att någon telefonist 

har blivit utsatt för våld. 

Min förförståelse har underlättat för mig att förstå telefonisternas situation och jag anser att 

det har bidragit till att jag har fått fram så mycket kunskap som möjligt inom studiens område. 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

För undersökningen av vilka attityder och synsätt telefonisterna har till sin utsatthet, sitt 

offerskap och varför de är utsatta i arbetet kommer jag använda mig av en kvalitativ metod. 

För att söka svaren på detta har jag valt att intervjua ett urval av telefonister vid 

Regeringskansliets växel. 
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3.1.1 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att erhålla kvalitativa beskrivningar och 

upplevelser av de intervjuades livsvärldar med avsikt att tolka deras meningar
24

. Intresset är 

fokuserat till mina intervjudeltagares ståndpunkter och beskrivningar av en situation. Således 

betyder det att jag genom den kvalitativa metoden fokuserar på vad som under intervjuerna 

sägs, vad som inte sägs och på deras beskrivningar och ordval. 

Till min hjälp kan jag i den kvalitativa intervjun utgå ifrån en utformad intervjuguide. 

3.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 

För att kunna besvara denna studies två frågeställningar valde jag att göra semi-strukturerade 

intervjuer. Tyngdpunkten för den semi-strukturerade intervjun ligger på vad 

intervjudeltagaren upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, 

situationer och beteenden
25

.  Den intervjuguiden som jag utformat
26

har ett antal uppspaltade 

frågor som jag använde mig av under mina intervjuer. Frågeställningarna kan beröras i olika 

ordningar än i dem som de är utformade på, detta gör att jag för stunden kan frångå min 

intervjuguide, således är den kvalitativa intervjun att anse vara flexibel
27

. 

Flexibiliteten i denna form av kvalitativa metod och intervju lämnar även utrymme för att 

intervjudeltagarna ska ha möjligheten att utveckla sina svar, bland annat utifrån följdfrågor. 

Följdfrågorna är inte med i intervjuguiden utan är ett resultat av den öppenhet och flexibilitet 

som den kvalitativa intervjun erbjuder. Intervjuguiden är indelad i två områden, utsatthet och 

orsaker. Samtliga frågor som är med i intervjuguiden kommer att ställas till alla 

intervjudeltagare i denna studie.   

3.2 Urval 

Inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att få med lagom många intervjudeltagare. Vill 

man tillexempel göra statistiska generaliseringar blir detta i princip omöjligt med ett för få 

antal intervjudeltagare medan för många intervjudeltagare begränsar intervjuarens möjligheter 

till att göra djupa tolkningar av materialet
28

. 

                                                           
24

 Kvale (1997) s.117 
25

 Bryman (2002) s.301 
26

 Se bilaga på s.31 
27

 Bryman (2002) s.300 
28

 Kvale (1997) s.97 – 98 
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3.2.1 Bekvämlighetsurval 

Ett bekvämlighetsurval går ut på att man som intervjuare tillfrågar de personer som för 

stunden råkar befinna sig tillgängliga
29

. Jag tog själv kontakt med mina intervjudeltagare på 

deras arbetsplats. Då jag redan hade ett förutbestämt antal intervjudeltagare gjorde sig 

bekvämlighetsurvalet lämpligt för min studie. Jag anser att detta urval är bra då jag redan 

innan visste att samtliga anställda telefonister vid Regeringskansliet växeln behärskar samma 

arbetsuppgifter och har samma relevanta utbildning för yrket inom myndigheten. Detta gör 

dem alla relevanta för min studie. 

3.3 Intervjuernas genomförande 

Då det var genom mitt initiativ att dessa intervjuer skulle genomföras var det också upp till 

mig att skapa ett behagligt samspel mellan mig och intervjudeltagarna. Genom att skapa ett 

behagligt samspel i en för dem trygg miljö bidrar det till att de känner sig bekväma och villiga 

att utbyta information
30

. Med detta i åtanke utfördes intervjuerna på intervjudeltagarnas 

arbetsplats. Förhoppningsvis bidrog det till att de kände sig mer bekväma och tryggare med 

situationen än vad de kanske hade gjort om intervjuerna hade genomförts på en offentlig plats 

med hög ljudnivå och mycket folk i rörelse. 

Intervjuerna genomfördes med var och en av intervjudeltagarna i ett mötesrum på deras 

arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 30 – 70 minuter och spelades in på en ljudinspelare.  

Jag utnyttjade den semi-strukturerade intervjuns fördelar med att inte följa intervjuguiden 

slaviskt utan höll intervjuerna öppna för friheten att ändra ordning på frågeställningarna. Detta 

öppnade även upp mina möjligheter till att ställa uppföljningsfrågor till intervjudeltagarna i 

anknytning till något de svarade
31

.  

3.3.1 Transkribering 

Intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas. Detta var nödvändigt för att 

analysen skulle bli möjlig. Fördelen men att spela in intervjuerna är att jag har haft 

möjligheten att upprepade gånger kunnat lyssna av intervjudeltagarnas svar och att förbättra 

                                                           
29

 Bryman (2002) s.114 
30

 Ibid., s.118 
31

 Ibid., s.301 
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minnet då allt som sägs under intervjun givetvis inte kan memoreras
32

. Efter det att jag 

transkriberat intervjuerna valde jag ut de delar som var relevanta för min studie. 

3.4 Etik 

Jag har under studiens gång ställts inför olika etiska överväganden. Till min hjälp i dessa 

överväganden har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som består av fyra huvudkrav.  Dessa informerade jag mina 

intervjudeltagare om i samband med mitt bekvämlighetsurval samt i anslutning till 

intervjuernas inledningar.  

Jag började att utifrån informationskravet upplysa intervjudeltagarna om syftet med min 

studie och om de fördelar respektive nackdelar de kan tänkas stå inför efter deras deltagande i 

den
33

. Jag redogjorde att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

intervjuerna.  

 Vidare informerade jag om deras konfidentialitet. Med konfidentialitetskravet menas att alla 

uppgifter som skulle kunna identifiera intervjudeltagarna kommer att göras onåbara för 

obehöriga
34

. Med hänsyn till konfidentialitetskravet såg jag till att de inspelade intervjuerna 

enbart finns sparade på ett sätt som gör att endast jag har tillgång till dem. För att ta begreppet 

konfidentialitet vidare tilldelar jag var och en av mina intervjudeltagare bokstäver (istället för 

att skriva ut deras namn) i denna studies resultatredovisning. Inom forskningen står även 

konfidentialiteten för att intervjudeltagarna inte ska kunna identifieras. Detta är nödvändigt 

för min studie då den information som presenteras i den kan komma att kännas igen av andra. 

Enligt samtyckeskravet har intervjudeltagarna blivit tillfrågade att medverka i min studie, de 

informerades även om att intervjuerna skulle spelas in och att det är de själva som bestämmer 

över sin medverkan i studien
35

.  

Slutligen informerade jag även om nyttjandekravet. Utifrån det förklarade jag för 

intervjudeltagarna att alla de uppgifter som jag skulle komma att samla in under intervjuernas 

gång bara kommer att vara för min studies ändamål och inget annat
36

. 

                                                           
32

 Bryman (2002) s.310 
33

 Vetenskapsrådet (2002) s.7 
34

 Ibid., s.12 
35

 Ibid., s.9 
36

 Ibid., s.14 
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Utöver dessa etiska överväganden och min förförståelse och tidigare anknytning till 

intervjudeltagarna tog jag även hänsyn till min forskarroll på andra sätt under intervjuerna. 

Jag tänkte mycket på mitt kroppsspråk under intervjuerna. Detta eftersom att kroppsspråket 

precis som ledande frågor hos mig som intervjuar kan leda till ett positivt alternativt negativt 

svar från intervjudeltagarna
37

. Vid genomförandet av intervjuer är det även viktigt att kunna 

tolka intervjudeltagarnas tonfall, ansiktsutryck och kroppsspråk. Detta för att sådana saker 

inte kan uppfattas i en text. Med det i åtanke reflekterade jag över samspelet och skrev ner hur 

jag hade upplevt intervjudeltagarens uttryck och kroppsspråk efter varje intervju. Dessa 

anteckningar tog jag sedan med mig som stöd när jag analyserade intervjuerna
38

. 

Med anledning av min förförståelse och att jag har intervjuat före detta kollegor har jag varit 

uppmärksam och vaksam under studiens gång att inte applicera mina egna erfarenheter om 

detta på intervjudeltagarna. 

3.5 Kunskapsteori 

Då det är jag i egenskap av intervjuare som inleder samtal med intervjudeltagarna av intresse 

för att höra deras berättelser skulle jag beskriva mig som resenär. Resenär beskrivs enligt 

Kvale (1997) tillsammans med malmletaren som en av två kontrasterande metaforer för 

intervjuaren och intervjuarens sätt att samla kunskap. Det som gör mig till resenären i denna 

studie är att det är jag som på för stunden främmande mark ställer frågor till 

intervjudeltagarna av intresse för att få dem att berätta historier om ett visst fenomen. Det är 

jag som söker kunskapen. Utifrån deras berättelser kan jag som resenär uppnå kunskap som 

bland annat kan leda till en ny förståelse och insikt. Det jag som resenär sedan får höra och ta 

del av kommer kvalitativt att beskrivas i denna studie för att även andra ska kunna ta del av 

det
39

.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Det har i kvalitativa forskningssamband diskuterats huruvida validitet och reliabilitet är 

väsentliga begrepp att ta med.  

Man kan bland annat se att användningen av validitet skiljer sig beroende på om en studie är 

av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Med begreppet validitet menas att man mäter det man 

                                                           
37

 Kvale (1997) s.146 
38

 Bryman (2002) s.121 
39

 Kvale (1997) s.12 
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avser att mäta. Eftersom att detta är en kvalitativ studie där inget ska mätas kan det vara svårt 

att tyda validiteten. Däremot kan validiteten i denna kvalitativa studie fungera som en 

granskning och kontroll
40

. Validiteten blir således för mig att för denna studie istället hela 

tiden ställa mig frågan om jag verkligen mäter det som jag avser att mäta genom att se om den 

valda metoden för denna studie verkligen undersöker vad den är utsedd till att undersöka och 

om frågeställningarna har kunnats besvaras med vald metod
41

.  

Reliabilitet syftar på en studies upprepbarhet och kan sättas i samband med forskarens roll. 

Den syftar till om en studies resultat blir desamma om man genomför studien på nytt. 

Reliabiliteten i denna studie är huruvida mina intervjudeltagares svar av andra intervjuare 

skulle komma till användning på samma sätt, om de skulle använda sig av samma svar eller 

inte. De fenomen som denna studie tar upp kan tolkas olika. Det kan hända att en annan 

intervjuare kan komma att tolka mina intervjudeltagares svar på ett annat sätt. För att hålla 

hög reliabilitet i denna studie har jag bland annat undvikit att ställa ledande frågor under 

intervjuerna. Ledande frågor kan påverka studiens reliabilitet och intervjuguiden är gjord i 

beaktande av studiens reliabilitet
42

. Jag fokuserade på frågor under intervjuerna som gick både 

i linje med min förförståelse men även emot den. Med hänsyn till reliabiliteten har jag också 

försökt att så tydligt som möjligt förklara tillvägagångssättet för studien
43

.  

3.7 Metoddiskussion  

Under hela utförandet av denna studie har det varit många saker att ta ställning och hänsyn 

till. Att göra denna studie utifrån en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer 

utifrån ett bekvämlighetsurval har varit ett medvetet val. Min avsikt har aldrig varit att 

kvantifiera något, utan jag ville istället undersöka ett specifikt fenomen och detta genom att 

lägga tonvikten vid ord som ska tolkas. Således valde jag att göra en kvalitativ studie och inte 

en kvantitativ
44

.  

Jag är medveten om att den kvalitativa metoden på grund av existensen av många olika 

skiftande föreställningar om objektivitet vare sig kan kategoriseras som en objektiv eller 

subjektiv metod. Det är även så att det mänskliga samspelet som utspelas under en intervju 

och som är en relevant del av intervjusituationen kan komma att påverka forskarens roll så att 

                                                           
40

 Kvale (1997) s.213 
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den inte är att anse som neutral
45

. Med anledning av detta och att jag själv är före detta 

kollega till mina intervjudeltagare tog jag hänsyn till flera saker under intervjuerna. 

Framförallt var jag tydlig med att jag träffade dem i egenskap av intervjuare för denna studie. 

Något som i efterhand visade sig vara väldigt tidskrävande under arbetet med studien var 

transkriberingen av intervjuerna, och då var det ändå enskilda intervjuer som transkriberades 

vilket inte ska vara lika tidskrävande som vid tillexempel fokusgrupper. Trots den tid det ändå 

tog att transkribera alla mina 5 intervjuer anser jag ändå att det enbart varit till min fördel att 

spela in intervjuerna och transkriberat dem. Hade jag tillexempel enbart noterat och skrivit 

ned vad som sades under intervjuerna hade jag med all säkerhet glömt bort och gått miste om 

viktig information. Det jag däremot hade kunnat göra annorlunda för att spara tid är att enbart 

transkribera vissa delar av intervjuerna, de delar som skulle vara relevanta för mitt arbete och 

inte hela intervjuerna. 

I kommande resultatredovisning ska jag nu presentera de svar som framkom ur intervjuerna. 

Resultatet är kopplat till de frågor som har direkt relevans till mina frågeställningar. Att jag 

har med punkten från intervjuerna där jag ber intervjudeltagarna återberätta en specifik 

situation där de varit utsatta för hot i arbetet är för att ge en form av bekräftelse på att dessa 

situationer faktiskt existerar. När jag citerar intervjudeltagarna gör jag det med kursiv text 

inom citationstecken. Flera punkter i en följd i intervjudeltagarnas citat vittnar om en kort 

paus som de tog i sitt berättande.  

Med hänsyn till konfidentialiteten kommer intervjudeltagarna att omnämnas med bokstäverna 

a, b, c, d och e. De olika bokstäverna har ingen anknytning till deras riktiga namn. 

4. Resultat 

4.1 Intervjudeltagare A: 

Den första intervjun gör jag med en kvinna i fyrtioårsåldern som har tio års erfarenhet inom 

myndigheten varav hon en tid av dessa år varit verksam som telefonist i Regeringskansliets 

växel. Hon har förutom denna tid i växeln även haft andra tjänster inom myndigheten. Innan 

hon påbörjade sin tjänstgöring i växel fick hon gå en telefonistutbildning för att lära sig 

telefonistyrket och hantera de program som används i arbetet.  

                                                           
45
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Intervjudeltagare A berättar inledande i intervjun att hon aldrig har ställts inför eller varit med 

om en våldssituation. Vi diskuterar våldsfrågan vidare och hon berättar för mig när jag frågar 

om hon är orolig att utsättas för våld att: 

A: ”Jo visst har tanken slagit mig för trots min relativa anonymitet skulle 

det inte vara omöjligt för någon att utsätta mig för våld då det faktiskt inte 

är helt omöjligt att ta reda på vem just jag är och dessutom är det inte 

någon hemlighet om vilken adress vi som arbetar i växeln sitter på, vem som 

helst kan stå utanför och vänta på mig när jag går hem från jobbet.” 

Hon svarar därefter jakande på min fråga om hon varit utsatt för någon hotsituation. När jag 

ber henne återberätta om en specifik sådan situation som hon kommer ihåg berättar hon: 

               A: ”Det var en man som ringde in till växeln och hamnade hos mig. Han 

ville ha tag i ett statsråd och det var ju ingen som svarade förstås för 

assistenten var nog utkodad vid det här tillfället har jag för mig för jag fick 

tillbaka samtalet till mig i växeln och jag kunde inte göra något åt saken att 

de inte svarade… och då blev han som ringde arg och började kalla mig för 

en massa saker och hota mig med både det ena och det andra, samtalet 

slutade med att han sa att han visste var vi kommer ut någonstans, och när 

vi telefonister går hem.” 

Jag talar vidare med intervjudeltagare A om den inträffade hotsituationen som hon nyss 

redogjort för, hon medger att hon blev tagen av situationen men att ”det gick över ganska 

snabbt”. På min fråga om hon anser sig vara utsatt i arbetet och är ett brottsoffer svarar hon 

nekande. Hon motiverar sitt svar med att säga: 

A: ”Jag tar det aldrig personligt när sådana här situationer uppstår utan 

jag tog det som att han var mer frustrerad än allvarlig i det han sa till mig i 

sina hot. Han var helt enkelt frustrerad och tog ut det över mig bara för att 

jag var tillgänglig för honom till skillnad från de som egentligen var 

ansvariga för hans ilska.” 

Hon utvecklar sitt svar med att säga att hon aldrig känner sig utsatt eller vill definiera sig som 

ett brottsoffer då de hot som hon får motta inte känns ”personliga”. Därför tar hon inte hoten 

på ”något större allvar” men som hon sa ”det är klart att jag ibland ser mig en gång extra 

över axeln när jag går hem från jobbet”. Så trots att hon inte känner sig orolig eller tar åt sig i 

hotsituationer blir hon till viss del ändå påverkad av det. 

Intervjudeltagare A förklarar för mig att de som är växeltelefonister inte ”får” lägga på luren i 

örat på abonnenter hur som helst ”bara” för att de är aggressiva och hotfulla. Det gör däremot 

en del av tjänstemännen inom myndigheten och det är något som kan leda till att hon som 

telefonist blir utsatt för hot:  
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A: ”Tjänstemännen slänger på luren mitt i samtalen med abonnenter som är 

otrevliga eller aggressiva och det resulterar i att abonnenterna ringer 

tillbaka till oss i växeln och ber oss koppla fram dem till tjänstemannen 

ifråga igen, men eftersom dessa då oftast gör sig oanträffbara kommer 

abonnenterna tillbaka till oss i växeln och då är de rejält uppretade, arga 

och frustrerade och då är det bara för mig att lyssna på vad de har att säga 

för att sedan avsluta samtalet när de är klara, det är oftast i sådana här 

situationer som hot uppstår.” 

Intervjudeltagare A avslutar intervjun med att säga att det trots allt är ”mer undantag än 

regel” att hon blir utsatt för hot. Och när det väl händer så är det för att någon annan inom 

myndigheten har ”retat upp” någon. Innan vi skiljs åt efter intervjun förklarar hon sin del i 

arbetet med att säga: 

A: ”Min del av arbetet är ju trots allt att bara ta emot och koppla vidare 

samtal.” 

4.2 Intervjudeltagare B: 

Min andra intervju gör jag med en kvinna i fyrtioårsåldern som har nio års erfarenhet av 

telefonistyrket i Regeringskansliet. Hon har precis som alla andra telefonister vid denna 

arbetsplats fått gå en telefonistutbildning för att lära sig yrket och kunna behärska de 

nödvändiga programmen som gör arbetet möjligt.  

Det står tidigt klart i min intervju med intervjudeltagare B att hon aldrig har varit utsatt för 

våld i arbetet. Däremot svarar hon jakande på frågan om hon har varit utsatt för en 

hotsituation. Jag ber henne återberätta för mig om en specifik situation och hon berättar om ett 

samtal där hon fick motta ett hot som var riktat mot ett dåvarande statsråd: 

B: ”En man ringde in och berättade för mig hur han skulle sitta på en 

motorcykel och skjuta vår före detta Justitieminister Thomas Bodström i 

bitar, och det var inte första gången han ringde in och hotade skjuta honom 

på det viset.” 

Hon fortsätter att berätta att det är ytterst sällsynt att hon är med om sådana här hotsituationer 

som hon nyss berättat om men att det däremot är ganska vanligt med abonnenter som är 

allmänt ”gnälliga” och ”tjatiga”. Hon går inte med på tanken och frågan om att hon är utsatt 

i sitt arbete och hon vill definitivt inte kalla sig för ett brottsoffer för, som hon berättar: 

B: ”Trots att de som ringer in kan ha en hotfull ton eller säga något som 

potentiellt kan tolkas som ett hot så är jag aldrig oroad för min egen del för 

jag vet att det inte är jag som fattar några beslut här. Och eftersom att det 

inte är jag som tar besluten som gör dem upprörda så är det egentligen 

heller inte mig de är arga på.” 
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Intervjudeltagare B återkommer ofta i intervjun till frågan om skuldbeläggande och 

ansvarighet till att hotfulla situationer uppstår och hon hänvisar till att hon ”bara ska koppla 

fram samtal och ge information” och ”jag fattar inga beslut” och kan därför inte stå till svars 

för att hon blir utsatt och inblandad i hotsituationer. Det är alltid någon annan som är ansvarig 

till detta, någon annan som ”förmodligen gjort sig oanträffbar för att slippa diskutera med 

abonnenten om ett specifikt beslut som har tagits” och detta upplevs av intervjudeltagare B 

vara upprinnelsen till hotsituationer. 

4.3 Intervjudeltagare C:  

Den tredje intervjun för denna studie gör jag med en man i femtioårsåldern som har 16 års 

erfarenhet som telefonist i Regeringskansliet. Även han har fått gå en telefonistutbildning för 

att lära sig yrket och de olika program som är nödvändiga för att kunna utföra arbetet.  

Intervjudeltagare C ger mig ett nekande svar på min fråga om han har varit utsatt för våld i 

arbetet. På min fråga om han har varit med om någon hotsituation ställer han sig lite osäker 

till sitt svar först då han inte vet om det enligt honom var ”ett riktigt hot” eller om det ens var 

”riktat åt rätt håll”. Det framgår dock att det kan ha varit en sådan situation och att det 

möjligen enligt honom kan identifieras som ett hot. Sin tveksamhet till trots börjar han 

återberätta den situationen på uppmaning från mig: 

C: ”Jag jobbade sent en kväll… det hade hänt något som gjorde att växeln 

var beordrad att ha öppet dygnet runt… jag kan inte komma ihåg varför 

eller vad som hade hänt men däremot så kommer jag ihåg det här samtalet 

som jag tog emot den kvällen… Det var en man som ringde in och han var 

märkbart irriterad, det gick inte att prata med honom och han verkade inte 

vilja bli kopplad någonstans utan han sa bara att han skulle bränna upp 

Riksdagsförvaltningen för att sedan lägga på luren.” 

Intervjudeltagare C fortsätter att berätta om ovanstående situation som han trodde kunde vara 

ett potentiellt hot riktat mot Regeringskansliet som myndighet: 

C: ”Det första som slog mig när den här mannen sa så till mig var att jag 

inte visste om hotet egentligen verkligen var riktat mot Regeringskansliet 

eftersom han sa Riksdagsförvaltningen – Riksdagen. Han hade säkerligen 

ringt fel och trott att han var i Riksdagens växel, vilket var fel. Men eftersom 

att jag inte visste vad han egentligen menade och att det faktiskt kanske var 

ett riktigt hot ringde jag upp Regeringskansliets säkerhetscentral. Jag 

förklarade situationen och samtalet för dem som arbetade där den kvällen 

men de avfärdade det hela som något som inte kunde tolkas vara på allvar.” 
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På min fråga om han känner sig utsatt i arbetet eller om att vara ett brottsoffer svarar han 

nekande även fast, som han förklarar  

C: ”Jag vände mig om en extra gång när jag gick från jobbet den kvällen 

för att se om någonting brann, men jag kände mig aldrig utsatt eller ens 

orolig för att utsättas för något.” 

Jag ber honom utveckla det han nyss berättat om att han inte känner sig utsatt eller att han inte 

förlikar sig vid tanken att vara ett brottsoffer. Han poängterar för mig att sådana här samtal 

och situationer som än är ovanliga ändå ”är en del av jobbet”. 

4.4 Intervjudeltagare D: 

Den fjärde och näst sista intervjun gör jag med en kvinna i trettioårsåldern som har åtta års 

erfarenhet av telefonistyrket i Regeringskansliet. Precis som alla andra telefonister i denna 

växel har hon fått gå en telefonistutbildning där hon har fått lära sig om yrket och att hantera 

de program som gör arbetet möjligt.  

På min fråga till intervjudeltagare D om hon har varit utsatt för våld i arbetet får jag ett 

nekande svar, hon berättar att hon varken har varit med om en sådan situation själv och har 

heller aldrig varit med om att någon av hennes telefonistkollegor har varit utsatta för en sådan 

situation. Däremot får jag ett jakande svar på min fråga om hon har varit utsatt för någon 

hotsituation. Precis som i alla andra intervjuer ber jag henne återberätta om en specifik sådan 

situation som hon kommer ihåg. Hon berättar för mig om ett samtal hon tog emot i växeln 

från en man som var aggressiv redan direkt när han kom fram till henne. Hon kommer inte 

ihåg vad som sades emellan dem men hon minns att samtalet slutade med att han innan han la 

på luren sa ”jag ska skjuta din unge”. 

Hon berättar vidare om denna situation och motiverar sin reaktion till hotet med att berätta: 

D: ” Vanligtvis är inte detta något jag skulle bry mig om men eftersom jag 

faktiskt har precis ett barn fick jag känslan av att han visste vem jag var 

eftersom han sa just din unge… men äh när jag tänkte efter så förstod jag 

att han omöjligt kunde veta om vem jag var och jag tog det istället bara som 

något han sa, han var ju egentligen sur på någon annan här på 

Regeringskansliet och inte på mig.” 

Trots att jag antyder till intervjudeltagare D att det hon nyss har berättat lät allvarligt vill hon 

inte gå med på tanken eller frågan om hon anser sig vara utsatt i sitt arbete eller är ett 

brottsoffer. Jag poängterade och påminde henne ytterligare en gång om den hotsituation hon 
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nyss redogjort för men hon bagatelliserar och tonar ned allvarligheten i situationen med att 

säga:  

D: ”Det vara bara något som han sa” och ”det var egentligen så att det var 

riktat mot någon annan inom Regeringskansliet som han var irriterad på, 

för det är så det brukar va… ja alltså att de är sura på någon annan som de 

inte kan nå per telefon och då är det ju jag som telefonist som fungerar som 

någon sorts klagomur och får höra på deras missnöje.” 

4.5 Intervjudeltagare E: 

Min sista intervju gör jag med en kvinna i fyrtioårsåldern med två och ett halvt års erfarenhet 

av telefonistyrket i Regeringskansliet. Hon har dock arbetat många år inom myndigheten med 

placering i omgångar på flera olika departement. Även hon har fått gå en telefonistutbildning 

för att lära sig yrket och att hantera de program som används för att göra arbetet möjligt.  

Intervjudeltagare E har under sina verksamma år som telefonist uppmärksammat att hon 

tycker att ”folk i allmänhet har en dålig telefonkultur” och motiverar detta med att många av 

de abonnenter som ringer in till växeln ”inte förstår att det är en växel och att inte alla är 

politiker” d.v.s. politiskt tillsatta som endast 200 av 4700 anställda är
46

. Hon berättar att det 

händer att konflikter uppstår mellan henne och abonnenter och förklarar dessa situationer med 

att säga:  

E: ” Då är det oftast någon som inte lyssnar när man till exempel försöker 

förklara och ge information om personen den sökt och då börjar de skrika 

eller svära åt en. Man fortsätter dock att förklara men tillslut så ger det ju 

ingenting utan man får då säga att man inte kommer vidare och att man 

avslutar samtalet. Men att man lägger på luren händer väldigt sällan.” 

När jag frågar om hon någon gång under sitt arbete i växeln varit utsatt för våldssituationer 

svarar hon nekande. Däremot får jag även här ett jakande svar när jag frågar om hon varit 

utsatt för hotsituationer. Jag ber henne återberätta det hon minns från en sådan situation och 

varför hon tror den uppkom. Hon börjar då berätta om en situation då hon blev verbalt utsatt 

av en abonnent och fick motta ett hot ”fast inte mot mig personligen” utan hotet var riktat mot 

en specifik person inom myndigheten som flertalet gånger under dagen gjort sig oanträffbar 

när denna abonnent sökt personen via växeln. Upprinnelsen till den hotfulla situationen anser 

intervjudeltagare E berodde på att abonnenten gång på gång hade sökt denna person via 

växeln men aldrig fått svar vilket lett till ilska och frustration. 
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På min fråga om intervjudeltagare E anser att hon är utsatt i sitt arbete och är ett brottsoffer 

svarar hon nekande, detta trots att hon precis i stunden innan berättat för mig om en hotfull 

situation där hon blivit verbalt utsatt av en abonnent. Hon motiverar sitt nekande svar med att 

säga: 

E: ” Det är inte jag personligen som hotas utan det jag står för… som 

telefonist i Regeringskansliet.” 

5. Analys 

Här nedan analyseras de svar som erhållits i föregående resultat avsnitt.  

5.1 Telefonisternas attityd och syn på sin utsatthet i arbetet 

Det som är intressant i resultat redovisningen av det här arbetet är hur intervjudeltagarnas 

erfarenheter och attityder har sådana likheter med varandra. Ingen utav intervjudeltagarna har 

någonsin under sina verksamma år som telefonister vid Regeringskansliet varit utsatta för 

våldssituationer. Detta går i linje med min egna förförståelse på området, även fast jag inte 

uttryckte den för dem så förväntade jag mig inte att någon av dem varit utsatta för 

våldssituationer. Jag har utifrån mina erfarenheter på området heller aldrig hört att någon 

telefonist ska ha varit utsatt för detta. Samtliga intervjudeltagare medgav däremot att de har 

varit med om hotsituationer. Men ingen av dem skulle detta till trots vilja påstå att de är eller 

känner sig utsatta i arbetet, än mindre vill de förlika sig med ordet brottsoffer. 

Ewa Menckel diskuterar i sin studie hur det förekommer en professionalistisk inriktning bland 

vårdpersonalen som bidrar till att de tonar ned och bagatelliserar sin utsatthet och sitt 

brottsofferskap
47

. Om de vårdanställda i högre utsträckning skulle ge uttryck för sin utsatthet 

skulle detta potentiellt kunna slå tillbaka mot dem genom att andras syn av deras 

yrkeskompetens kan påverkas till det negativa. Det kan komma att ses som en personlig 

undermålighet och ett misslyckande. Detta som Menckel beskriver tycker jag inte stämmer 

överens med mitt resultat. Förvisso stämmer det att samtliga intervjudeltagare bagatelliserar 

och tonar ned sin utsatthet men det beror inte på någon professionalistisk inriktning. Medan 

vårdpersonalen som Menckel studerat tar på sig skuldfrågan fokuserar mina intervjudeltagare 

skuldbeläggandet på någon annan. De uppfattar att det alltid är någon annan som de hotfulla 

är arga på eftersom det inte är de som telefonister som tar besluten som gör dem upprörda. 
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De upplever alltså att de inte ta åt sig av situationen eftersom de inte har del i det som var 

upprinnelsen till den. Med detta resonemang om skuldbeläggande vill inte mina 

intervjudeltagare förlika sig med sin faktiska utsatthet och brottsofferskap. 

I Menckels och Viitasaras studie framgår det att de kommunalt anställda inom vård och 

omsorg medger att de är utsatta, detta genom att beskriva att de efter utsatta situationer känner 

sig arga, frustrerade och irriterade. Några uppgav även att de är mer på sin vakt och att deras 

arbetsglädje påverkats till det negativa
48

. Mina intervjudeltagares reaktioner och attityder till 

utsatta situationer är i jämförelse med Menckels och Viitasaras resultat det motsatta. De 

bagatelliserade och tonade ned att de utsatta situationerna som de har varit med om ska ha 

påverkat dem. Även om två av mina intervjudeltagare ändå medgav att de såg sig om en extra 

gång när de gick från jobbet eller att de vända sig om för att se om byggnaden brann efter ett 

mottaget hot om att byggnaden eventuellt skulle brännas upp så liknas inte deras 

beskrivningar de som deltagarna i Menckels och Viitasaras studie uppgav. 

Däremot vad som mina intervjudeltagare visar sig ha gemensamt med de vårdanställda 

Menckel har studerat är att de använder sig själva med ursäktande termer som att vara 

arbetsredskap eller ett instrument i ett försök att tona ned allvaret i utsatta situationer
49

. Med 

att hänvisa till att deras roll enbart är att ta emot och koppla vidare samtal vittnar det om att de 

identifierar sig med att enbart vara ett sorts verktyg, ett arbetsredskap mellan abonnenterna 

och de inom myndigheten som abonnenterna vill tala med. 

Även Åkerström
50

som i sin studie tar upp frågan om de vårdanställdas attityder om sin 

utsatthet nämner att nedtoningen av en utsatt situation är ett försök till att avvärja något som 

annars kan komma att framstå som ett misslyckande i rollen som den professionella 

yrkesutövaren. Bagatelliseringen och nedtoningen av sin utsatthet har mina intervjudeltagare 

gemensamt med dessa två tidigare studier av vårdanställda men det som skiljer dem åt är dess 

bakomliggande argument. 

5.2 Orsaker till telefonisternas utsatthet i arbetet 

Även på denna punkt är det mycket i intervjudeltagarnas svar som är gemensamt med 

varandra. Jag frågade dem vad de tror och anser orsaka, och är upprinnelsen till att 

                                                           
48

 Menckel och Viitasara (2000) 
49

 Menckel (2000) 
50

 Åkerström (1991) 
 



26 
 

hotsituationer uppstår. De beskriver nästan alla situationer där kunder på grund av någon 

annan inom myndigheten, till exempel en tjänsteman eller statsråd, blivit negligerade, 

avvisade eller inte ens lyckats få kontakt med vederbörande. Oftast har de velat diskutera 

något beslut som tagits i deras ärenden men när de inte får gehör eller kommer i kontakt med 

den ansvarige när de vill uppstår det frustration, ilska och aggression. Deras funderingar och 

svar kring varför de tror sig vara utsatta i arbetet vittnar om att deras yrkesroller och 

positioner inom myndigheten i alla fall är en orsak till att de utsätts för hotsituationer, precis 

som de vårdanställda inom vissa yrkesroller och med specifika positioner. Här kan jag alltså 

applicera det som Åkerström i sin studie 
51

förklarar som att de har buffertpositioner, det är 

precis sådana positioner som mina intervjudeltagare har i myndigheten. Åkerström diskuterar 

den hierarkiska ordningen och hur den påverkar utsattheten i arbetet. 

Ingen av mina intervjudeltagare nämnde något om att de varit utsatta i samband med 

arbetsorganisatoriska förändringar som Menckel och Viitasara beskriver att de kommunalt 

anställda inom vård och omsorg nämner som omständigheter till att de utsätts för våld och 

hot. Att mina intervjudeltagare inte nämner något om detta kan bero på flera saker. Antingen 

att de inte i samma utsträckning eller överhuvudtaget drabbas av arbetsorganisatoriska 

förändringar eller om de gör det så uppfattar inte de det som en orsak till deras utsatthet i 

arbetet. Men, även i Menckels och Viitasaras studie beskrivs det hur det är de som har mest 

patientkontakt (vårdare och undersköterskor) som i störst utsträckning är utsatta för våld och 

hot medan de med högre befattningar som specialister , handläggare och specialister är mer 

skonade
52

. Det går i linje med det som Åkerrström förklarar som buffertpositioner och som 

även passar in på de resultat som framkommit ur intervjuerna med mina intervjudeltagare.  

Om jag ser till buffertpositionernas kriterier i Åkerströms studie av vårdanställda stämmer det 

på flera punkter överens med mina intervjudeltagare. Bland annat så står de i förhållande till 

övriga anställda inom myndigheten lågt i rang utifrån ett hierarkiskt synsätt. Detta innebär att 

de har mycket direkt kontakt med abonnenterna (motsvarande de vårdanställdas patienter). De 

ser sina buffertfunktioner som en legitim och naturlig del i arbetet. 

De ”oanträffbara” som mina intervjudeltagare diskuterar som delorsak i orsaksfrågan till 

hotsituationerna har i sina yrkesuppgifter skyddande funktioner i förhållande till andra 

yrkeskategorier, i detta fall till telefonisterna. Intervjudeltagarna diskuterar hur det egentligen 
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alltid är någon annan abonnenterna är sura på när hotsituationer uppstår, men att de är dem i 

egenskap av telefonister som får agera klagomurar och stötdämpare. Detta är något som 

samtliga anser skulle kunna undvikas om de anställda inom Regeringskansliet skulle ”sköta” 

sina telefoner genom att alltid se till att vara anträffbara eller åtminstone koda telefonerna när 

de inte kan vara anträffbara så att samtalen inte kopplas tillbaka till växeln och till dem, 

telefonisterna. 

6. Slutsats och diskussion 

Jag anser mig ha fått såväl tillfredsställande som intressanta svar på denna studies 

frågeställningar. Svaren har både gått i linje med min förförståelse men även tillfört mig ny 

fakta på området. I detta avsnitt tar jag upp de resultat som presenterats och analyserats i 

föregående två avsnitt. Slutsatser och diskussion presenteras i två delar nedan och utgår från 

de frågeställningar som studien behandlar. 

6.1 Telefonisternas attityd och syn på sin utsatthet i arbetet 

Att samtliga intervjudeltagare har varit med om någon form av hotsituation i arbetet var ett 

nästan förväntat svar för mig då det går i linje med min förförståelse och egna erfarenheter på 

området. Det är mycket intressant att intervjudeltagarna trots berättelser om olika 

hotsituationer ändå inte anser att de är speciellt eller överhuvudtaget utsatta i arbetet. De 

redogör visserligen för sin utsatthet men de vill inte gå med på att de känner sig utsatta eller är 

brottsoffer. För någon som inte är insatt eller har insyn i intervjudeltagarnas arbete kan deras 

nedtoning och avdramatisering av olika hotsituationer verka obegriplig. Denna nedtoning och 

avdramatisering är dock inget ovanligt för telefonisterna. De ser sig enbart som arbetsredskap 

eller som några som bara får ta emot de aggressioner som egentligen skulle vara riktade mot 

någon annan inom myndigheten. Även fast mina intervjudeltagare har en avslappnad attityd 

och syn på sin utsatthet bör myndigheten vara noga med att för dem berätta vad de ska behöva 

tåla. Det måste även för dem finnas en gräns som tydligt markerar vad som ska anses vara 

okej och inte okej att utstå i arbetet. 

6.2 Orsaker till telefonisternas utsatthet i arbetet 

Eftersom min egen förförståelse säger mig att hot är ovanligt och sker sällan har jag heller 

aldrig haft tillräckligt med erfarenhet på området för att kunna se ett mönster för vad det är 

som orsakar hotsituationer. Därför var det väldigt intressant och även överraskande att 

intervjudeltagarna delade uppfattningar och erfarenheter av vad det är som orsakat de 
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hotsituationer de varit med om. De beskrev hotsituationer som föregåtts av frustrerade, arga 

och uppretade kunder som tagit ut sina aggressioner på dem fast de egentligen varit någon 

annan som de varit arga på. Intervjudeltagarna har i egenskap av telefonister fått agera 

klagomurar och lyssnat på abonnenternas missnöjen när de ansvariga för deras missnöjen inte 

varit anträffbara. De har i dessa lägen en väldigt utsatt position. Något som kan vara intressant 

att fundera vidare på är vad som hade kunnat hända om dessa telefonister inte fanns i sådana 

här situationer. Vad hade abonnenterna gjort av sina missnöjen och var hade deras handlingar 

istället riktats? Inte minst ur denna aspekt utgör telefonisterna en viktig funktion. Då 

intervjudeltagarna beskriver att deras utsatthet oftast beror på något som någon annan inom 

myndigheten, som till exempel oanträffbara myndighetsutövande tjänstemän, har gjort bör 

myndigheten göra dessa tjänstemän medvetna om problematiken med att göra sig 

oanträffbara. Men i och med att telefonisternas tonar ned sin utsatthet kommer vetskapen om 

den inte upp till ytan och då är de anställda runt om på myndigheten omedvetna om dess 

existens. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Resultatet av denna studie visar att utsattheten i arbetslivet även drabbar mindre yrkesgrupper 

som inte har fysisk kontakt med sina kunder. Det vore intressant att fördjupa sig i ämnet och 

söka bredare kunskaper även om andra yrkesgrupper som annars inte skulle få så mycket eller 

ens någon uppmärksamhet på området. Något som även vore intressant att ta reda på är om 

toleransen mot vad man som anställd ska tåla i arbetet skiljer sig mellan den offentliga och 

privata sektorn. Är toleransnivån möjligtvis högre inom den offentliga sektorn bara för att 

man är underställd staten, kommun och landsting? 
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Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat vid Regeringskansliets växel som telefonist? 

 Vad har du för relevant utbildning? 

 

Utsatthet 

 Känner du dig utsatt i arbetet? 

 Är du rädd för att utsättas för våld i arbetet? 

 Har du någon gång utsatts för våld i arbetet? 

 Kommer du ihåg en specifik situation när du utsattes för våld? 

 Är du rädd för att utsättas för hot i arbetet? 

 Har du någon gång utsatts för hot i arbetet? 

 Kommer du ihåg en specifik situation när du utsattes för hot? 

 Hur reagerade du på att utsättas för våld/ hot? 

 

Orsaker 

 Varför har du varit utsatt för våld/ hot i arbetet, i vilket sammanhang? 

 Vem/ vilka har utsatt dig för våld/ hot i arbetet? 

 Vad var orsaken till att du utsattes för våld/hot? 

 Kan du göra något för att förhindra din utsatthet? 

 Skulle du säga att du i och med din utsatthet för våld/ hot är ett brottsoffer? 

 

 

 

 

 




