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Sammanfattning

I Sverige är det inte ovanligt att socialsekreterare utsätts för hot och våld. Man kan då 
och då läsa om hot- ochvåldssituationeri dagstidningarna. Syftet till studien är att 

undersöka hur socialtjänsten arbetar med den hot och våldsbild som kan finnas inom 
verksamheten. Studien är byggt på en kvalitativ ansats. Det genomfördes tre intervjuer 
med socialsekreterare, innan intervjun konstruerades en semistrukturerad intervjuguide. 

Det visar sig att det är ovanligt att de förekommer våld på arbetsplatsen men hot är 
däremot vanligare förekommande. Samtliga intervjupersoner har varit utsatta för hot på 

arbetet. Det finns en hel del förebyggande arbete på socialkontoret, men 
intervjupersonerna uttrycker att de är dåliga på att använda dem. De förklarar detta med 
att de är sällan som något inträffar samt att de är lätt att vara naiv när man ska möta en 

människa. Det finns näst intill ingen vidareutbildning i hur man ska hantera hot och våld 
inom socialtjänsten. 

Nyckelord:
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Förord

Vi skulle vilja börja med att tacka de socialsekreterare som ställt upp på intervjun. Utan 
er hade det inte blivit någon uppsats. Vi vill även framföra ett stort tack till vår 
handledare Marek Perlinski för all stöd och hjälp som vi fått under skrivandet av 
uppsatsen.
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1 Inledning
Hot och våld är vanligt på svenska arbetsplatser. Två tredjedelar av de som utsätts för 
hot och våld i arbetet är kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2007). Det har även visat sig att de 
med mindre arbetserfarenhet är mer utsatta för hot och våldssituationer än de som har en 
längre erfarenhet.Med arbetserfarenhet menas hur länge man har arbetat på 
arbetsplatsen. De mest utsätta för hot och våld är de som arbetar med riskgrupper, i 
dessa riskgrupper räknas socialtjänsten insom en av de mest utsatta (Arbetsmiljöverket, 
2007).

Att det finns en hot- och våldsbild inom socialtjänsten är sedan länge känt. 
Akademikerförbundet SSR har 2010 publicerat en rapport där man tar upp den hot och 
våldsbild som finns bland socialsekreterare inom socialtjänsten. I rapporten går det att 
utläsa att nio av tio socialsekreterare upplever att det finns risk för hot och våld på 
arbetsplatsen(Modig, 2010). Akademikerförbundets ordförande Christin Johansson 
uttrycker att detta är en väldigt hög siffra då hon menar att alla ska kunna känna sig 
trygga på sin arbetsplats. Men trotts det stora antalet socialsekreterare som upplever risk 
för hot och våld är det endast tre av tio som inte tycker att arbetsplatsen är utformad för 
att minska risken för hot och våld(Modig, 2010). Christin Johansson tycker att det är 
förvånande många som inte tycker att arbetsplatsen är utformad för att motverka hot och 
våld. Hon menar att det är arbetsgivarens skyldighet att se till at arbetsplatsen är säker. 
Det ska finnas tydliga rutiner för hur man ska hantera hot och våldssituationer. Vidare 
visar rapporten att var femte socialsekreterare själv utsatts för hot och våld i arbetet men 
många har även kollegor som utsatts(Modig, 2010).

I Västerbottensnytt fanns att läsa att en klient dömds till en månads fängelse efter att ha 
dödshotat socialsekreterare. Detta inträffade då mannen blev nekad pengar av 
socialsekreterarna. Han blev då hotfull och hotade att strypa socialsekreterarna samt 
sätta eld på lokalerna (Everljung,2009,17juni).

På grund av bristande resurser blir inte säkerheten prioriterad. Lokalerna 
socialsekreterarna sitter i är inte utformade efter ett säkerhetstänk. Det visar sig också 
att socialsekreterarna har dålig eller inte fått någon kunskap om hur hot och våld kan 
motarbetas (Arbetsmiljöverket, 2007). 

Hot och våld har på senare tid ökat inom kommunala socialtjänster. Två av tio 
socialsekreterare upplever att problem med hot och våld ökar. Detta förklarar man med 
att fler klienter söker sig till socialtjänsten vilket gör att arbetsbelastningen ökar för de 
socialsekreterare som arbetar där. Ett ökat antal klienter leder till att fler potentiella 
konflikter skapas. Försörjningsstödet har ökat med cirka 20 procent de senaste 
åren.Christin Johansson skriver att Sveriges Radio presenterade en undersökning 
angående anmälningar av allvarliga dödshot mot socialsekreterare. Den undersökningen 
visade att endast en tredjedel av de fall som granskats ledde till åtal. Socialsekreterare 
hade i denna granskning uttryckt att man i arbetet får tåla och räkna med hot på arbetet. 
Christin Johansson menar att detta är oacceptabelt. Ingen ska behöva acceptera hot och 
våld på sin arbetsplats (Modig, 2010)

1.1 Syfte och frågeställningar
Att det förekommer våld på arbetsplatser är nog inget som förvånar en, man kan då och 
då läsa i dagstidningar om personer som blivit hotade eller slagna på arbetet. Det är 
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tydligt att problem med hot och våld inom socialtjänsten har pågått under en lång tid. 
Trots att förebyggande arbete förekommer så tycks problemen fortsätta öka med tiden. 
Att vara trygg och säker på sin arbetsplats ska vara en självklarhet, men som det ser ut 
idag så är det inte så. För att få en inblick i hur verkligheten ser ut på socialtjänsten så 
kommer denna studie att inrikta sig på de upplevelser och erfarenheter som de anställda 
på socialtjänsten har samt det arbete som förekommer för att förebygga att de som 
arbetar där ska utsättas för hot och våld. Det är även av intresse att undersöka om 
socialarbetarna tycker att det arbete som görs är tillräckligt.

Det övergripande syftetmed denna studie är att undersöka hur socialtjänsten arbetar med
den hot- och våldsbild som kan finnas inom verksamheten.

För att få en stadig grund att stå på i studien så leder syftet till ett antal frågeställningar 
för att förstå inriktningen bättre samt att studien ska få en klar avgränsning.

Vilka erfarenheter av hot och våld har socialsekreterarna?

Hur kan en hot och våldssituation se ut?

Hur går man tillväga efter att det inträffat en hot-och våldsituation?

Vad finns det för förebyggande insatser som kan motverka hot och våld?

1.2Avgränsningar
Till att börja med så kommer studien att rikta in sig på en socialtjänst på en ort i 
Sverige. Det hade varit av intresse att undersöka andra socialkontor för att få en större 
bredd samt större generaliserbarhet på undersökningen, men på grund av tidsbrist 
gjordes ett val om att endast undersöka en socialtjänst. Från början var tanken att bara 
intervjua socialsekreterare men eftersom det var svårt att få tag på intervjupersoner så 
gjordes ett val att även intervjua en utvecklingsansvarig på socialtjänsten. Hon har dock 
jobbat som socialsekreterare större delen av sin yrkesverksammatid och har mycket 
erfarenhet inom området. Det fanns även en förhoppning om att genomföra fyra 
intervjuer med socialsekreterare men det var svårt att hitta respondenter som kunde 
ställa upp vilket resulterade i att tre personer inom socialtjänsten intervjuades. Det 
gjordes även en avgränsning i att endast undersöka hot och våld situationen på 
socialtjänsten och att på så sätt utesluta andra saker som kan vara påfrestande när man 
arbetar med människor i utsatta situationer. Denna avgränsning gjordes för att materialet 
inte ska bli för stort och på så sätt blir studien inte så djupgående utan att man mest 
skrapar på ytan på ett problem.

1.3 Begreppsdefinitioner
Under denna rubrik kommer det att definieras ord som hot, våld, klient och 
socialsekreterare för att få en uppfattning om detta eftersom det inte kommer att 
beskrivas i den resterande texten. 

Hot och våld mot tjänsteman definieras i Nationalencyklopedin (NE) som någon som 
förgriper sig med våld eller hot om våld mot någon i dennes myndighetsutövning.
Arbetsmiljöverkets definition av hot och våld i arbetslivet är att det kan vara allt från 
hot via telefon eller brev till mord. Även fackförbundets internationella organisation har 
definierat hot och våld. De menar att hot och våld är alla handlingar eller uppträdanden 
som leder till att någon misshandlas, skadas eller hotas som en konsekvens av dennes 
arbete. 
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Det finns flera olika begrepp som beskriver de som besöker socialtjänsten. Några av 
dessa kan vara besökare, klient och brukare. I denna studie kommer begreppet klient att 
användas. En klient definieras i NE som på ett eller annat sätt är hjälpberoende, det kan 
vara som kund, patient, rättsökande eller liknande. De är oftast också i beroende av en 
fackman. 

NE definierar socialsekreterare som en kommunal tjänsteman som handlägger olika 
enskilda socialtjänstärenden. Socialsekreterare har oftast professionen socionom. 

1.4 Uppsatsens disposition
Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet sedan följer problemformulering, syfte 
och frågeställningar. Efter detta kommer de avgränsningar som gjorts samt definitioner 
av centrala begrepp. Både nationell och internationell forskning kommer att presenteras 
för att få ännu en inblick i ämnet. Sedan följer de teoretiska utgångspunkter som 
uppsatsen kommer att följa. Efter detta en utförlig beskrivning om den metod som är 
använd i studien. Det avsnittet inleds med hur litteratursökningen gått till sedan vilken 
metod som använts följt av en beskrivning av de semistrukturerade intervjuerna. Efter 
detta presenteras urvalet, tillvägagångssättet samt bearbetning och analysmetod. 
Avsnittet avslutas med etiska riktlinjer samt en diskussion angående studiens reabilitet, 
validitet samt generaliserbarhet. Efter detta presenteras resultat och analys där 
intervjupersonernas svar redovisas samt att de efter varje stycke kommer att analyseras. 
Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultaten samt en slutdiskussion.  

1.5 Ansvarsfördelning
Vår upplevelse av att skriva arbetet två och två är positiv. Under arbetets gång har vi 
kompletterat varandra på olika sätt. De flesta delar i arbetet har vi suttit och skrivit 
tillsammans samt fört en diskussion om hur arbetets ska göras.

Intervjuerna: gjordes av båda men vi turades om att sköta intervjuerna

Transkribering samt kodning av intervjuerna: Elin 

Metod delen har Lisa skrivit ihop det mesta för att sedan kompletteras och diskuteras av 
Elin.

Teoridelen: KASAM och cooping: Lisa, Symbolisk interaktionism: Elin

Tidigare forskning: båda

Resultat och analys: båda 

Diskussionen: båda 
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2Tidigare forskning
För att få en större förståelse för ämnet hot och våld i arbetslivet och framförallt inom 
socialtjänsten har litteratursökning gjorts. Det kommer att presenteras nationell 
forskning och internationell forskning. Detta för att få en förståelse för om samt hur det 
skiljer sig mellan olika länder när det kommer till hot och våld på arbetsplatser, fokus 
ligger på arbetsplatser som riktar sig till socialt arbete. Det var svårt att hitta litteratur 
som enbart riktade sig till socialsekreterares arbetsmiljö när det kommer till hot och 
våld men de artiklar som presenteras har relevans till socialt arbete även om det 
redovisas andra arbetsområden också.

2.1 Nationell forskning
Den första studien är en avhandling som riktar sig mot hot och våld på arbetsplatser i 
Sverige. Att det förekommer hot och våld på arbetsplatser är inget ovanligt. Sedan 
1990-talet har hot och våld i arbetslivet ökat.Man kan se att detta framförallt gäller på 
kvinnodominerade arbetsplatser. Under 2005 var det 18 procent kvinnor och 10 procent 
män som uppger att de under de senaste 12 månaderna varit utsatta för våld eller hot om 
våld på sin arbetsplats. På grund av den ökade hot och våldsbilden har detta fått extra 
uppmärksamhet, media har skrivit mycket om detta under 1990-talet. Man kan också se 
att man börjat forska mer om det under denna tidsperiod. Det som är avvikande är att 
våld och hot har ökat men andelen som uppger sig vara utsatta för hot och våld inte har 
ökat lika mycket. När man läser detta kan man fundera på hur man då kan veta att hot 
och våld har ökat, vad har man för statistik som talar om detta? Det kan vara så att man 
accepterar våldet på ett annat sätt under senare år. Om hot och våld ökar så kan det 
hända att man inte anmäler i samma utsträckning utan att man vänjer sig vid hot och 
våld. Man har kommit fram till att långt ifrån alla hot och våldshändelser anmäls, det 
finns ett stort mörkertal brott som inte anmäls och på så sätt uteblir från statistiken. Man 
anser att det finns olika förklaringar till detta, några av dem är: vem utför brottet, var det 
inträffar, relationen mellan dem samt om det lönar sig rent ekonomiskt att anmäla 
brottet. Om det då är en klient som hotar till exempel en socialsekreterare så kan det 
hända att socialsekreteraren väljer att inte anmäla brottet om socialsekreteraren och 
klienten har en bra och djup kontakt. Enligt BRÅs rapport (2012) har antalet 
anmälningar om hot mot tjänsteman ökat med 21 procent sedan 1975. Man kan fundera 
om detta beror på att våldet har ökat eller om det beror på att man blivit mindre tolerant 
mot våldet. En hypotes kan också vara att man under denna tidsperiod har arbetat fram 
en policy som på ett annat sätt minskar toleransen mot hot och våld. Man påpekar 
också att om man arbetar med ett yrke där det ofta förekommer våld och hot så ser man 
det som en del av arbetet vilket gör att man inte anmäler i samma utsträckning. I studien 
visar det sig att var tredje som arbetar inom vården på något sätt utsatts för hot eller våld 
de senaste 12 månaderna. Man kan också se att det inte skiljer sig så mycket mellan 
män och kvinnor när man jämför de som arbetar inom vården (Wikman, 2012). Att 
människor som arbetar inom vården är extra utsatta kan man reflektera att det beror på 
att man har ett nära arbete med människor som inte mår speciellt bra eller är fullt friska. 
Detta kan vara aspekter som utlöser hot och våld.

Den andra svenska studien är en rapport från Arbetsmiljöverket från 2011. Det har visat
sig att effekterna utav hot och våld på arbetsplatsen drabbar både individerna och 
organisationerna negativt. Men oavsett om våldet eller hotet kommer från exempelvis 
en klient eller en kollega så har arbetsgivaren en skyldighet att verka för en trygg och
skyddad arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket (2011) så står individer som arbetar med 
myndighetsutövning i åldrarna 25-34 år för mest anmälningar cirka 40 procent, av dessa 
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är 18 procent män. En reflektion av detta kan vara att yngre och mindre erfarna 
myndighetsutövare är mer utsatta men man kan också reflektera kring att de yngre och 
mindre erfarna inte accepterar våld på samma sätt. Lagen i Sverige kräver att varje 
företag ska ha en policy samt en handlingsplan för att hantera våld och hot så kan de 
hantera händelser som hot och våld.  Enligt arbetsmiljöverket(2011) rapport så hanterar 
människor hot och våld olika och för att minska risken för psykisk och fysisk och där 
rutinerna inte fungerar så benämner de ”coping” eller handlingsstrategi som en väg att 
gå. Det har visat sig att olika organisationer reagerar olika på hot och våld, en del 
organisationer rycker bara på axlarna och tycker att personen som blivit utsatt för hot 
och våld får tåla det. Men en del andra organisationer gör något åt det och tar det på 
allvar. Nedan presenteras olika sätt att hantera hot och våld. 

Det är viktigt att förstå vad som händer när man utsätts för hot och våld för då kan man 
bemöta det som sker. Man kan använda sig avindividuella handlingsstrategier. För att 
hitta bra handlingsstrategier så är det viktigt med kunskap om ämnet, kunskapen ger en 
viss trygghet. Enligt rapporten arbetsmiljöverket(2011) så finns det strategier som är 
aktiva eller mer passiva. De aktiva strategierna går ut på att den utsatte väljer att inte ha 
någon kontakt med förövaren. De passiva strategierna är att rådfråga en kollegaeller att 
välja att lämna arbetsplatsen. Man kan reflektera kring att det borde ses som ett aktivt 
val att rådfråga en kollega, samt att det kan ses som aktivt att lämna arbetsplatsen då 
detta också kan ses som ett aktivt val. Det som borde ses som passivt kan vara att inte 
agera alls utan låta hotet eller våldet passera förbi utan att göra något åt det. Men enligt 
denna rapport så är det mest effektiva att vara passiv när det gäller att förebygga att det 
negativa beteendet ökar. Om en person blir utsatt för hot eller våld kan den välja att ha 
självkontroll, det vill säga att undvika personen som hotat, detta är emotionella 
strategier. Man kan även se dessa som aktiva eller passiva handlingsstrategier. En annan 
reflektion som gjorts är att det kan ses som att en person inte har självkontroll om de 
undviker den person som hotat dem. Man skulle kunna koppla självkontroll till att det är 
när man vågar konfrontera personen.

Precis som att individer reagerar olika på hot och våld så gör organisationer samma sak,
detta kallas för organisationernas handlingsstrategier. Organisationen kan välja att 
hjälpa individen samt skydda den. Organisationen kan även försöka att förändra 
förövarens beteende, organisationen kan agera bestraffande eller rehabiliterande. Det 
mest effektiva är om organisationen fått någon kunskap i hur det ska hantera hot och 
våld på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt står det i Sveriges lag att alla arbetsplatser 
ska ha en policy eller liknande angående hur de ska hantera hot och våldsituationer.För 
att hantera hot och våld kan även primär och sekundär prevention användas. 
Interventioner kan man dela in i två delar, antingen är den förebyggande eller så är de 
efterhjälpande. Man brukar dela in interventioner i tre olika grupper-primära, sekundära 
eller tertiära. Primära och sekundära interventioner syftar till att förebygga aggressioner 
eller hot. Tertiär intervention handlar däremot inte om förebyggande arbete utan det 
handlar om det efterhjälpande arbetet, det vill säga att ge behandling och ta hand om
den skada som uppstått. Miljömässiga interventioner handlar om att i förebyggande 
syfte se över hur exempelvis arbetsmiljön ser ut och att arbetsmiljön är säker för 
personen som arbetar där. Det kan handla om att ha låsta dörrar till personalutrymmen 
eller att ha upplysta parkeringar. Organisatoriska interventioner handlar om att utveckla 
policys och handlingskrafter, denna intervention har däremot inte utvärderats så 
mycket.Beteendemässiga interventionerhandlar om att den utsatte får utbildning i hur 
denne ska bemöta aggression på bästa sätt just för att minska skadan som den utsatte 
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kan få. Det kan vara att gå en självförsvarskurs eller något liknande(Arbetsmiljöverket, 
Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet, 2011). 

2.2 Internationell forskning
Studien ”En del av jobbet” är genomförd i USA under 2009. Syftet med denna studie är 
att genom enkätfrågor ta reda på och förstå uppkomsten av hot och våld samt verbala 
hot mot denna socialbyrå. De har även använt sig utav en fokusgrupp. Enligt denna 
studie är det en yrkesrisk att bli utsatt för hot och våld om man är en socialarbetare, de 
vill även ta reda på vem som ligger i riskzonen för att bli utsatt i personalen samt vilken 
utbildning de har och hur länge de har arbetat. Det visade sig att det var stor risk för att 
bli utsatt för våld om man arbetade på socialbyrån, det var mindre risk att bli utsatt för 
hot och våld för de som arbetar inom vården. Denna studie visar uppkomst av hot och 
våld på arbetsplatsen under 2009, studien är ett försök att samla data vad gäller hot och 
våld på arbetsplatsen för socialarbetare. De frågor som användes kunde delas in i 
kategorier och en av dessa var säkerheten på arbetsplatsen, totalt så fanns det 1049 
incidenter som handlade om fysisk misshandel eller verbala hot om våld gentemot 
socialarbetaren. Det vanligaste sättet att rapportera in händelser som inträffat som gällde 
hot och våld var att skriva en händelserapport, fokusgruppen berättade att de har 
säkerhetsprotokoll på sin arbetsplats om hur de ska hantera hot och våld men det var 
många som berättade att de glömt bort att fylla i ett säkerhetsprotokoll då något hade 
inträffat. Många berättade också att de hade så mycket att göra så de hade helt enkelt 
inte tid att fylla i den. Enligt fokusgruppen så var ett stor hinder för att fylla i protokollet 
att socialarbetaren ansåg att händelsen var deras eget fel samt att vara stressad(Zelnick, 
o.a., 2009). 

Studien ”Våld på arbetet” gjordes i Finland under 2003. I denna studie ställdes frågor 
som, hur vanligt är oro och hot på en arbetsplats? Vad gör vi och vad har vi för kunskap 
om detta? Det ville en forskare från Finland ta reda på. Denna studie är från Finland 
men det har visat sig att det är ganska lika i andra nordiska länder, det gjordes liknande 
undersökningar i Sverige samt Norge med liknande resultat. Våld och hot på 
arbetsplatsen har ökat i Finland mellan åren 1990-2000, från undersökningen som 
gjordes 2003 så har det framkommit att kvinnor är mer utsatta än män och våld begås 
mest av män. Faktorer som påverkar ökningen av hot och våld på arbetsplatsen har visat 
sig vara förändringen i den ekonomiska strukturen. Arbetsklassen har ökat, det är fler 
som arbetar inom socialt arbete samt vården, dessa arbettsplatser är även 
kvinnodominerade. En reflektion angående detta kan vara att eftersom fler personer 
arbetar inom socialt arbete och vård så finns det ett större antal klienter som är i behov 
av hjälp från dessa. Som tidigare forskning visat är dessa arbetsplatser mer utsatta för 
hot och våld och på grund av detta så ökar statistiken kring hot och våld på dessa 
arbetsplatser. Detta kan nästan ses som normalt, när fler klienter söker sig till 
arbetsplatsen så ökar även våldet.Det framkom också i studien att rädslan för att bli 
utsatt för hot och våld på arbetsplatsen gjorde att socialarbetarna inte kände sig trygga 
på jobbet och det försämrade deras arbete. De som kände mest oro på arbetsplatsen var 
de som tidigare varit utsatta för hot eller våld, de var även dessa som presterade sämre.
Det visar sig att 12 procent av personer på 15-74 år var oroliga för den hot- och 
våldsbild som fanns på deras arbetsplats. Dödsfall på arbetsplatsen till följd av våld 
beskrivs som väldigt liten, det är ungefär en till två dödsfall årligen enligt statistik i 
Finland. Högriskyrken i Finland är bland annat socialt arbete och vårdyrken (Heiskanen, 
2003). 



12

4 Metod

4.1 Litteratursökning
Mest aktuellt har sökning i olika databaser varit. De databaser som använts har varit 
SOC INDEX, SwePub, Libris och Google Scholar. De sökord som använts har bland 
annat varit: threat, violence, social workers, arbetsmiljö, hot, våld och socialsekreterare. 
Olika hemsidor som Arbetsmiljöverket och Akademikerförbundet SSR här använts för 
insamlandet av information till studien. Även hemsidan Sociala nätet har använt för att 
få fram relevant information till studien. Det har även förekommit användning av 
bibliotekets databaser för att hitta relevant litteratur i form av böcker. Det är även 
förekommande att referenslistor i relevant litteratur har använts för att få tips på fler 
artiklar eller liknande som kan komma att vara intressanta för studien. 

4.2 Val av metod
Inför studien gjordes ett val om att göra en kvalitativ studie med kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. När man gör en kvalitativ intervjustudie menar man att 
man genomför ett antal intervjuer för att sedan bearbeta fakta och bygga upp studien 
efter dessa intervjuer (Bryman, 2011). En kvalitativ intervju är en metod för att bland 
annat utröna, upptäcka och förstå en egenskap hos något (Svensson & Starrin, 1996).  
När intervjupersonerna blir intervjuade så är det viktigt att förstå och upptäcka vad det 
är som sker, vad det är som händer under intervjun (Svensson & Starrin, 1996). Den 
som utför intervjun har en viktig roll i den sociala interaktion som sker mellan 
intervjupersonen och intervjuaren, denna är således med och skapar resultatet av 
intervjun (ibid). Att denna metod användes till studien kändes fort relativt då syftet är 
att ta reda på uppfattningar som socialsekreterare har i de olika möten de har med 
människor som befinner sig i en utsatt situation. Med en kvalitativ intervjustudie får 
man fylliga och välutvecklade svar vilket passade till denna studie. Enligt Svensson och 
Starrin (1996) så blir en kvalitativ intervju en interaktion mellan två människor där de 
reagerar och påverkar varandra. 

4.3 Semistrukturerade intervjuer
Med en semistrukturerad intervju menas att forskaren har en lista över teman som man 
vill beröra, även kallat intervjuguide. Intervjupersonen har fortfarande stor frihet att 
utforma svaren som de själva vill Bryman(2011). Svaren som intervjupersonerna ger är 
öppna och det som är viktigt är att intervjupersonerna utvecklar sina svar (Denscombe, 
2000). Man kan avvika från intervjuguiden om man känner att det är någon fråga som 
man vill fråga under intervjun men som inte finns med i intervjuguiden. Det finns även 
utrymme för följdfrågor. Men till största del kommer intervjuguiden att följas (Bryman, 
2011). Bryman (2011) menar också att det som är viktigt för intervjupersonen är 
intressant för forskaren. Eftersom det i denna studie är av vikt att undersöka 
intervjupersonernas upplevelser av hot och våld kändes det lämpligt med 
semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av en intervjuguide får man en klar bild av vilka 
frågor som man vill undersöka men det finns även utrymme för följdfrågor samt för 
intervjupersoner att utveckla sina svar. 

4.4Urvalsförfarande
När urvalet skulle göras bestämdes det att ett bekvämlighetsurval var det bästa 
alternativet för studien. Bryman (2011) menar att ett bekvämlighetsurval är en typ av 
icke-sannolikhetsurval. Man intervjuar helt enkelt de personer som finns tillgängliga för 
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forskaren vid tillfället. Det problem som finns med detta urval är att studien nästan blir 
omöjlig att generalisera eftersom man inte vet vilken population stickprovet 
representerar (Bryman, 2011). När man ska göra ett litet stickprov är det olämpligt att 
göra ett sannolikhetsurval därför att det finns risk att stickprovet skiljer sig från 
populationen. I detta fall är det bättre att göra ett bekvämlighetsurval där man 
”handplockar” stickprovet. Det är också bra med ett bekvämlighetsurval när man vill 
undersöka personer med särskilda egenskaper (Perlinski, 2009). Anledningen till att ett 
bekvämlighetsurval användes till denna studie var att det blivit för tidskrävande att göra 
ett sannolikhetsurval. Det fanns även bara ett fåtal personer som var relevanta att 
intervjua till studien och sannolikheten att de skulle kunna ställa upp om ett 
sannolikhetsurval gjorts var liten, vilket innebär att ett stort bortfall skulle kunna ske. 
De kriterier som behövdes för att ställa upp på intervjun var att man arbetade på individ-
och familjeomsorgen som socialsekreterare, att man var tillgänglig samt ville ställa upp 
på intervjun. Detta urval resulterade i att tre personer, varav två av dessa arbetar som
socialsekreterare medan den tredje arbetar som utvecklingsledare på Individ- och 
familjeomsorgen kunde ställa upp. 

Innan kontakt togs diskuterades det hur den första kontakten skulle tas, var det bäst att 
gå dit och prata med dem direkt, skulle det vara bättre att ringa eller var det bästa 
alternativet att maila? Det togs ett beslut om att det bästa alternativet var att maila till
kundservice på kommunen i den stad som skulle undersökas. Detta beslut togs eftersom 
det gav respondenterna tid att svara när de hade möjlighet. Efter att mailet kom till 
kundservice så vidarebefordrade de detta mail till utveckligansvarig på Individ-och 
familjeomsorgen. Efter de skickade den utvecklingsansvariga ut en förfrågan om att 
medverka i studien till de socialsekreterare som arbetar på Individ-och 
familjeomsorgen. Detta resulterade i att två socialsekreterare kunde ställa upp på en 
intervju. Den utvecklingsansvariga meddelade sedan att hon själv kunde ställa upp på en 
intervju. 

4.5 Tillvägagångssätt
Via mail bestämdes tid och plats för intervjun. Innan intervjun ägde rum konstruerades 
en semistrukturerad intervjuguide som utgångspunkt där det fanns utrymme för 
följdfrågor om detta skulle bli aktuellt. Tre stycken intervjuer genomfördes. De som 
intervjuades var två socialsekreterare samt en utvecklingsansvarig som tidigare arbetat 
som socialsekreterare på Individ-och familjeomsorgen. Samtliga intervjuer genomfördes 
på respondenternas arbetsplats antingen i speciella samtalsrum eller på deras kontor. Det 
är viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga när man genomför intervjun så att de 
vågar uttrycka sina åsikter om ämnet. Därför passade det bra att genomföra intervjuerna 
i avskilda rum på deras arbetsplats. Det var även passande då det var en lugn miljö, det 
förekom inga störande moment under genomförandet av intervjun. Detta är bra både för 
den som blir intervjuad samt att det underlättar när man senare ska transkribera 
intervjuerna. Innan intervjun startade informerades de om de etiska riktlinjerna som 
studien följde, exempel på dessa är att intervjun är frivillig samt att de har rätt att 
avbryta när de vill. Intervjuerna varade mellan 35-45 minuter. Innan intervjun blev 
intervjupersonerna tillfrågade om det var okej att intervjun spelades in, vilket det var i 
samtliga fall. Dessa inspelningar gjordes via ett inspelningsprogram på mobiltelefonen. 
Det gjordes ett val om att spela in intervjuerna för att det är svårt att hinna anteckna allt 
som sägs och samtidigt vara aktiv i intervjun men också för att det senare ska underlätta 
vid transkribering av materialet. 
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4.6 Bearbetning och analys
Efter att intervjuerna ägt rum så transkriberades de inspelade materialet, 
transkriberingen gjordes direkt efter intervjuerna för att intervjun fortfarande skulle vara 
färsk i minnet i fall att det inspelade materialet skulle vara otydligt. Den första intervjun 
hjälptes vi åt att transkribera, men det framkom relativt snabbt att det var slöseri med 
tid. De andra två intervjuerna transkriberades av en person medan den andra kunde 
fortsätta att skriva studiens andra delar. Efter transkriberingen kodades materialet, ord 
och korta meningar skrevs ner.  Med hjälp av dessa kodord så kunde olika kategorier 
arbetas fram. Anledningen till att man gör detta är för att korta ner texten men samtidigt
ha kvar alla de viktigaste och centralaste delarna i texten (Graneheim & Lundman, 
2004). Som analysmetod har tematisk analys använts. Bryman (2011) menar att det är 
ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativ forskning. Han beskriver att
man i den transkriberade texten letar efter kodord. Dessa kodord sätts sedan in i teman 
som forskaren själv kommer fram till.  De teman som har kommit fram i denna studie 
kommer att presenteras i form av rubriker i avsnittet ”Resultat och analys”.

4.7 Etiska riktlinjer
Denna studie har följt de fyra grundläggande etiska principerna som Vetenskapsrådet 
(2002) formulerat. Anledningen till att Vetenskapsrådets principer användes var för att 
skydda de som kommer att medverka i studien. Nedan kommer en presentation av de 
fyra etiska riktlinjerna.

Informationskravet: De personer som är berörda av forskningen ska vara informerade 
om den aktuella forskningens syfte. Med detta menas bland annat att dessa personer ska 
veta att deras medverkan är frivillig och att de kan välja att avsluta när de vill. De ska 
också vara informerade om vilka moment som ingår i forskningen som kan vara 
avgörande för personerna om de vill medverka i studien eller inte. 

Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen har rätt att bestämma över sin 
medverkan. De ska godkänna att de vill delta i forskningen. Om någon minderårig 
medverkar måste föräldrar eller vårdnadshavaregodkänna detta.

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som inkommer till forskaren ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna komma åt 
personuppgifter och liknande, forskaren måste förvara dessa på ett säkert ställe. Den 
personal som medverkar i studien ska arbeta under tystnadsplikt.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som forskaren samlar in om enskilda personer får 
endast användas till forskningsändamålet. Man får med andra ord inte låna ut materialet 
till någon annan som har för avsikt att använda uppgifterna till något annat. De 
uppgifter som är insamlade får inte användas till beslut till åtgärd som till exempel 
tvångsvård eller omhändertagande utan att personerna i fråga är informerade om detta. 

För att uppnå dessa principer i studien fick de medverkande information via mail om 
studiens syfte samt att det är frivilligt att delta. Innan intervjun startade fick 
intervjupersonerna muntlig information om vilka etiska principer studien följde. Alla 
uppgifter som insamlades under studiens gång har behandlats med stor konfidentialitet. 
Det har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte ska komma åt dem. De inspelade 
intervjuerna har raderats så fort materialet har transkriberats, transkriberingen har gjort 
på ett sådant sätt att man inte kan identifiera personerna. När materialet transkriberades 
användes kodnamn till intervjupersonerna, de döptes till intervjuperson ett, två och tre. 
Förkortningen blir sedan IP1, IP2 och IP3. De material som inkom tills studien har 
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endast använts till studiens ändamål. Vetenskapsrådet (2002) menar också att deltagarna 
i forskningen ska få möjlighet att läsa igenom studien innan den publiceras. De personer 
som intervjuats till denna studie kommer att få läsa studien innan den publiceras. När 
studien färdigställts skickades detta material via mail till de berörda personerna.  

4.8 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet
Reabilitet rör mätningarnas och måttens pålitlighet och följdriktighet till största del 
(Bryman, 2011). Bryman 2011 menar också att reabilitet mestadels hör hemma i 
kvantitativ forskning men att man kan överföra det på kvalitativ forskning. Det betyder 
alltså att man ska kunna genomföra en liknande forskning någon annanstans.  Eftersom 
denna studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer så kan det vara svårt för 
andra forskare att ställa liknande frågor då eventuella följdfrågor inte finns med i 
intervjuguiden. 

Validitet betyder att studien har uppfyllt sitt syfte och verkligen undersökt det som var 
tänkt (Bryman, 2011). Denna studie upplevs ha god validitet. Detta då studien i 
resultatdelen besvarar det syfte och de frågeställningar som fanns med i studien. 

Generaliserbarhet handlar om man kan generalisera eller överföra forskningen till ett 
annat område och få liknande resultat, man kan också mena att man ska överföra 
resultaten till ett större urval (Bryman, 2011). Eftersom denna studie är gjord med ett 
bekvämlighetsurval kan det bli svårt att generalisera studien. Syftet med studien är inte 
heller att generalisera utan att undersöka upplevelser hos de personer som intervjuats. 
Enligt Kvale (2009) så kan man använda sig av en analytisk generalisering vilket 
innebär att man gör en bedömning om resultaten kan vägleda en annan forskare i vad 
som skulle kunna hända i en annan situation. Denna generalisering bygger på teorier, 
genom belägg och argument kan läsaren själv bedöma om studien går att generalisera. 
För att läsaren ska kunna använda den analytiska generaliseringen är det viktigt att 
forskaren har tillräckligt med belägg. I denna studie vägleds läsaren genom de olika 
delar som studien är uppbyggd på. Genom de intervjuer som gjorts där 
intervjupersonerna har fått berätta om sina upplevelser samt att sedan koppla dessa till 
relevanta teorier ger en annan forskare möjlighet att vägledas till att göra vidare 
forskning på ämnet. 
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3Teori
De teorier som används i studien handlar inte om varför socialarbetare, och andra 
liknande professionella yrkesgrupper, utsätts för hot och våld. Det finns många 
vetenskapliga ansatser som har våld i arbetslivet i fokus dock utan att man kan skönja 
en klar teoribildning. Däremot finns det en del teoretiska ansatser kring hur våldsutsatta 
anställda kan tänkas hantera hot och våld på arbetsplatsen.

3.1 Copingstrategier
Hur människor hanterar hot och andra kritiska situationer kan kallas för 
copingstrategier. Med det menas de sätt som människor bemöter, försöker bemästra och 
anpassa sig till hot av olika slag. Larsson och Lindgren (2012) menar att om man utsätts 
för hot och våld utan att veta hur man ska hantera detta kan det leda till att personen blir 
stressad. Det finns två olika copingstrategier den ena kallas för problemfokuserad 
coping, där riktar man in sig på det faktiska problemet och hur man ska hantera det. Det 
är vanligt att poliser använder sig av denna typ av strategi. Den andra är 
emotionsfokuserad coping, här fokuserar man på de känslor som situationen orsakar.
man menar att man genom denna strategi inte behöver bära runt på de känslor som 
situationen orsakat, de känslor som kan överväldiga en människa.Om man kommer 
långt i sin bearbetning av problemet med denna strategi så kan man fokusera på 
lösningar av problemet. Tillslut kommer rädslan som kan ha byggts upp att ersättas av 
att man blir fokuserad och stark. Man menar att när en människa utsätts för till exempel 
hot så följer man ett mönster i hur man hanterar det. Med hjälp av en copingstrategi kan 
man ändra det mönstret till något som är bättre för individen i fråga. När man lärt sig att 
använda den nya strategin kan man lättare bryta en dålig strategi och omvandla den till 
en bra strategi. Det är vanligare att kvinnor använder en emotionsfokuserad 
copingstrategi. En av de viktigaste känslorna för att må bra är kontroll, har man inte 
kontroll så kan stressen som finns ökas. Under situationer som till exempel när man blir 
utsatt för hot känner man att det är den som hotar som har kontrollen. Man kan uppleva 
känslor av hjälplöshet och sårbarhet. Denna känsla kan stanna kvar hos en människa 
som blir utsatt för våld. Detta kallar man för generaliserad rädsla (Larsson & Lindgren, 
2012).

Anledningen till att denna teori är relevant för studien är för att få en förståelse för hur 
socialsekreterarna hanterar den stress som kan uppkomma efter att man blivit utsatt för 
hot eller våld. Teorin kommer att användas i analysen för att förstå hur 
socialsekreterarna bearbetar den händelse de har varit med om. Syftet är att undersöka 
hur man arbetar med hot och våld men denna teori är mer inriktad på de kompliterande 
frågeställningarna där vi vill undersöka hur man går tillväga för att bearbeta hot-och 
våldsituationer.

3.2 KASAM
Med KASAM menas känslan av sammanhang. Det kan man förklara med att om man 
inte har känslan att höra till något, kan vara en arbetsgrupp eller liknande, så är det 
svårare att ta sig igenom svåra stadier i livet. Har man svag KASAM ser man problemet 
från den negativa sidan. Man fokuserar då på de känslomässiga faktorerna och hur 
ångesten och olyckan som uppstått kan hanteras. Men om man har stark KASAM så 
försöker man se det som en utmaning och hitta de resurser som kan hjälpa en att hantera 
situationen (Antonovsky, 1991). Vidare menar Antonovsky (1991) att ett starkt 
KASAM byggs upp av tre olika delar, dessa tre delar är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Med begriplighet menar han att den information som man får är ordnad 
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och strukturerad. Man är inte rädd för det man ska möta utan förväntar sig att det man 
möter är förutsägbart. Även när man blir överraskad kan man bringa ordning i det som 
händer. Med hanterbarhet menas de resurser som personen själv tycker sig ha för att 
hantera olika situationer. Har man varit med om situationen tidigare kan det vara lättare 
att hantera det eftersom man vet att man klarade av att hantera det förr. Men det behöver 
inte heller vara resursen som man själv har utan det kan vara resurser i form av en annan 
människa som till exempel en partner eller en kollega som man kan vända sig till för att 
få stöd eller hjälp. Meningsfullhet menar Antonovsky (1991) är den viktigaste punkten. 
Han menar att det påverkar personens motivation, de är starkt engagerade personer. Han 
menar också att man kan se svårigheter och utmaningar som något positivt, man är inte 
rädd att möta dem. 

När KASAM valdes som en teori till studien så var tanken att förklara och förstå varför 
det är viktigt att känna att man har ett stöd när man utsätts för situationer som man inte 
vet hur man ska hantera. Hur det kan bli lättare att bearbeta situationer om man känner 
en känsla av sammanhang, det är dessa faktorer som teorin kommer att belysa i 
analysdelen. Även här är denna teori kopplad till de kompliterande frågeställningarna 
angående hur man bearbetar hot och våld men även till syftet. 

3.3 Symbolisk interaktionism
Bakgrund

Denna teori är en inriktning inom sociologin som lägger vikten på samspelet 
(interaktionen) mellan människor(Trost&Levin, 2004). Enligt Mead (1863-1931) så kan 
man se symboliskt interaktionism genom att vårt samspel med människor påverkas oss 
på olika sätt. Trost&Levin (2004) beskriver denna teori som att den kan användas för att 
beskriva en social verklighet och då ligger fokusen på samspelsprocesser. 

Denna teori kan man använda för att kunna förstå människors beteende och det är 
viktigt att sätta sig in i andra situationer och hur andra tänker samt att kunna känna 
empati, utan någon empati så kan individen inte någon social interaktion. Symbolisk 
interaktionism handlar om att se individen i nuet, den är mer intresserad om vad som 
sker i gruppen och inte på den enskilda individen. Viktiga hörnstenar i symbolisk 
interaktion kommer att nämnas nedan. 

Definition av situationen- Betyder att människor upplever saker och det är deras 
verklighet, dessa upplevelser styr deras beteende och är avgörande för hur upplevelsen 
blev. Terapeuter använder denna metod på klienter då de vill ändra dennes upplevelse 
av en upplevd situation (Trost&Levin, 2004). Terapeuter omformulerar då klientens 
upplevelse för att klienten ska få en annan upplevelse av situationen. Situationen är hela 
den situationen man befinner sig i, det är alltså inte bara de personer som är med i 
upplevelsen. 

Social interaktion-Detta är en av de viktigaste hörnstenarna i symbolisk 
interaktionismen, social interaktion handlar om att människan är en individ som 
påverkas av andra, social interaktion är att prata med någon annan, exempelvis 
kassörskan i affären. När vi ska betala våra varor och kommer till kassan så sker en 
interaktion mellan oss. Det är inte bara orden som är viktiga här utan personens minspel 
och kroppsrörelser. Om en person vi ska prata med sitter med armarna i kors så 
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uppfattar vi kanske att personen med armarna i kors är bestämd. Interaktionen behöver 
inte ske ansikte mot ansikte utan kan ske när två personer pratar med varandra i telefon. 

Nuet-Vi kan inte se något för givet utan allt händer i stunden, allt förändras och vi 
människor befinner oss i en ständig process. Vi använder vad vi har lärt oss som barn, 
exempelvis att läsa för att kunna göra det i nuet. Definitionen av den pågående 
situationen samt personens uppfattning av symboler i just det ögonblicket påverkar 
personens agerande (Trost&Levin, 2004). 

Anledningen till att denna teori valdes var för att förstå hur socialsekreterarna och 
klienterna integrerar med varandra. Hur man ska tolka handlingar i olika situationer. 
Detta kommer att presenteras i analysdelen. Detta är relevant då syftet var att undersöka 
hur socialtjänsten arbetar med den hot-och våldbild som kan finnas inom verksamheten, 
För att arbeta mot hot och våld är det även viktigt att förstå varför människor handlar på 
ett visst sätt i olika situationer.  

Som de beskrevs i inledningen så kommer dessa tre teorier inte att användas för att 
förklara varför hot och våld äger rum på arbetsplatser utan hur man ska hantera 
situationer där det kan förekomma hot och våld samt hur man ska agera och bearbeta 
det som hänt efteråt. Det som skiljer sig är att Symbolisk interaktionism fokuserar mer 
på hur människor tolkar olika situationer och handlingar olika. Även om den teorin är 
lite avstickande så kändes den relevant och intressant att ha med i studien. De tre 
teorierna medför alla till att på ett eller annat sätt kunna förklara hur man kan hantera en 
situation som man inte är beredd på, vilket kan vara en hot-eller våldsituation. 
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5 Resultat och analys
I denna del av studien kommer resultat och analys att presenteras. De olika kodorden 
som kommit fram ur det transkriberade materialet delades in i olika kategorier. Dessa 
kategorier representerar de olika stycken som presenteras i denna del. Eftersom de som 
intervjuats för studien är anonyma så kommer inga namn att skrivas ut, istället kommer 
intervjupersonerna att betecknas med IP1, IP2 och IP3. I denna del kommer empiri att 
kopplas ihop med de olika teorier som presenterats tidigare i studien. 

5.1 Intervjupersonernas bakgrund
Vid de intervjuer som gjorts så har samtliga intervjupersoner arbetat på Individ- och 
Familjeomsorgen (IFO) i en liten stad i norra Sverige. IP1 och IP3 arbetar som 
socialsekreterare medan IP2 tidigare arbetar som socialsekreterare men är numer 
utvecklingsansvarig och biträdande chef på IFO. IP1 tog socionomexamen 2006 och 
började arbeta i receptionen på IFOdirekte efter det. Under 2007 började hon arbeta som 
socialsekreterare på IFO. Under tiden på IFO har hon arbetat som vuxenhandläggare 
samt barnhandläggare. Hon har den senaste tiden arbetat som ungdomshandläggare 
samt att hon har ett utökat ansvar för unga vuxna. IP2 tog socionomexamen 1995, hon 
arbetade de två första åren i en annan stad. Efter det arbetade hon på 
Arbetsförmedlingen där hon medverkade i ett projekt för långtidsarbetslösa. På IFO har 
hon huvudsakligen arbetat med missbruk. De sista fyra åren har hon arbetat som 
utvecklingsansvarig samt biträdande chef. IP3 har tidigare arbetat på gruppboende för 
ensamkommande flyktingbarn sedan 2001 har hon arbetat på IFO först med 
försörjningsstöd och nu arbetar hon som ungdomshandläggare. 

5.2 Våld
När det kommer till våld mot intervjupersonerna så har ingen av de tre tillfrågade varit 
utsatta för våld när det arbetat på IFO. Däremot har IP3 varit utsatt för våld när hon 
arbetade på grupphemmet för ensamkommande flyktingbarn. Hon berättar att det var en 
ungdom som var mycket upprörd och hade låst in sig på sitt rum, han var vid detta 
tillfälle suicidbelägen. Av den anledning att han var suicidbelägen så var det viktigt för 
personalen att snabbt få kontakt med ungdomen så att han inte skulle skada sig när han 
befann sig inlåst på rummet. IP3 och en kollega försökte få kontakt med personen, när 
han inte svarade så tog de ett beslut om att de skulle låsa upp dörren och gå in.
Ungdomen blir utåtagerande och han börjar kasta saker, han känner sig hotad av att de 
kommer in i rummet och han kastar IP3 in i en vägg där hon slår i huvudet. 

Jag blev livrädd, jag var ju så oförberedd och allt går ju så snabbt 
sådana här gånger.

IP3 tog sig ut ur rummet, de andra i personalen tog hand om ungdomen.Hon beskriver 
att chefen snabbt var på plats och tog hand om henne. IP3 tyckte att chefen agerade bra i 
situationen, hon fick hjälp direkt och behövde inte bekymra sig om ungdomen just då. 
Både chef och kollegor gjorde ett bra jobb.

Den situation som IP3 beskriver går att koppla till några av de teorier som finns 
presenterade i denna undersökning. Under den situationen när ungdomen på boendet 
låser in sig i rummet och personalen väljer att gå kan man koppla till Symbolisk 
interaktionism. Trost och Levin (2004) menar att människor upplever saker olika och 
det är deras verklighet. Detta stämmer överens med situationen på gruppboendet. IP3 
och hennes kollega upplevde situationen som att de ville hjälpa ungdomen så att han 
inte skulle skada sig själv. Ungdomen hade en annan upplevelse genom att han blev arg 
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och utåtagerande, han kände sig hotad. Personalen och ungdomen hade olika upplevelse 
av verkligheten vilket blev tydligt då situationen inte blev bra för någon. Även den 
sociala interaktionen passar in då ungdomen valde att använda våld istället för att 
verbalt uttrycka sig. Efter händelsen upplevde IP3 att hon fick bra hjälp av både 
kollegor och chefen. Detta tyder på ett bra KASAM, det blev en stark känsla av att 
personalgruppen var sammansvetsade. Att IP3 även fick stöd av chefen långt efter 
händelsen tyder på ett bra KASAM.   

Samtliga intervjupersoner berättar att det vet av kollegor som blivit utsatta för våld. IP1 
berättar om när en kollega blivit olämpligt greppad under ett samtal med en klient. 
Något som alla tre intervjupersoner tar upp är den situation när socialchefen blev 
knivskuren av en klient på IFO. IP2 beskriver att de var under samma tid som hon 
skulle börja jobba på IFO. Hon berättar att det var en skrämmande situation och för att 
bearbeta detta pratade hon med sin man. Hon beskriver att hon inte pratat med kollegor 
eftersom hon inte hunnit börja jobba utan det var bara klart att hon skulle få jobbet. 
Utöver detta uttrycker intervjupersonerna att det är ovanligt med våld på deras 
arbetsplats.

Under situationen när socialchefen blir knivskuren så berättar IP2 att hon bearbetade 
detta genom att prata med sin man. Detta tyder på att hon hade en Copingstrategi där 
hon genom emotionsfokuserad coping inte behövde gå runt och bära på de känslor som 
situationen hade skapat utan hon kunde ventilera det med sin man.

5.3 Hot
I jämförelse med våld så uttrycker intervjupersonerna att hot förekommer lite då och då. 
De upplever att barnhandläggare och de som arbetar med försörjningsstöd är mer utsatta 
för hot. IP3 utrycker sig om varför hon tror att de på försörjningsstöd är extra utsatta:om 
det är ekonomin som är extra känsligt.På IFO så möter socialsekreterarna ofta 
förtvivlade människor som säger saker i frustation eller förtvivlan. 

Man måste även förstå att människor kan säga saker för att de känner 
sig så fruktansvärt förtvivlade.

Samtliga intervjupersoner tycker att det är viktigt att kunna avväga om hoten är på 
riktigt eller om det bara är ”munväder”. Framför allt ungdomar slänger ur sig tomma hot 
utan att egentligen mena något med det, det kan till exempel säga Jag ska spränga 
Brinken. Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att följa sin magkänsla för att 
avväga om hotet är på riktigt eller inte. Det beskriver även att det förekommer ”under 
ytan hot” som kan vara svåra att ta på vilket kan göra att det är svårt att avväga om det 
ska polisanmälas eller inte. 

För att få en bättre förståelse för vad hot kan vara så har intervjupersonerna fått berätta 
om en situation där de blivit utsatta för hot i arbetet.

IP1 berättar om en händelse där hon blev riktigt rädd, denna händelse inträffade för 
cirka sex månader sedan hon hade en klient som behandlades enligt Lagen om vård av 
unga (LVU).Klienten bodde på en institution men var vid tillfället hemma på 
permission. IP1 fick veta att han fått återfall och valde att göra ett hembesök 
tillsammans med klientens öppenvårdskontakt. IP1 beskriver att när hon var på väg till 
klienten så var hon både arg och uppjagad över det som hade hänt. Hon beskriver att 
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kontakterna har fungerat väldigt bra tidigare samt att hon tycker att det var onödigt att 
klienten fått ett återfall när allt hade gått så bra. När de kommer in till klienten så är han 
drogpåverkad, efter att han öppnat dörren lägger han sig i sängen i sovrummet. IP1 
ställer krav på honom.

Jag berättar då att om du inte sätter dig på bussen upp till institutionen 
så kontaktar jag polisen som kommer att skjutsa dig dit.

När det går uppför klienten att IP1 menar allvar blir han arg och börja slå knytnäven i 
väggen, IP1 beskriver att han då blir ännu argare säkerligen på grund av den smärta han 
orsakar sig själv. Vid det här laget så beskriver IP1 att de speglar varandra då hon redan 
från början var irriterad och situationen blir upptrissad. Efter ett tag uttrycker klienten 
att han vill att de lämnar hans hem, IP1 berättar då att de inte har något annat val än att 
lämna, så de går. Efter mötet reflekterar IP1 över det som hänt, hon beskriver att under 
själva händelsen så var hon inte rädd utan rädslan kom efteråt. Hon beskriver att man 
aldrig vet vad som kunde ha hänt då klienten var drogpåverkad och väldigt aggressiv. 
Jag skulle kanske inte ha farit dit. IP1 berättar att efter incidenten så fick hon och 
klienten en starkare kontakt då hon fortsatte att ha kontakt med klienten. 

Enligt Symbolisk interaktionism så är social interaktion viktigt, de menar att individer 
påverkas av varandra. Detta stämmer in på det IP1 berättar, hon åker till hembesöket arg 
och upprörd, hon beskriver att hon och klienten speglade varandra då de båda var arga. 
De är även viktigt med minspel och kroppsrörelser. Är man arg så kan det via 
kroppsrörelser misstolkas, i denna situation så kan de via kroppsrörelser och ord trissa 
upp varandra. IP1 har reflekterat över mötet, hon har använt sig av både 
problemformulerad coping och emotionsfokuserad coping. Den problemformulerade 
copingen har hon använt sig av när hon reflekterat över själva händelsen samt vad hon 
kunde ha gjort annorlunda. Den emotionsfokuserade copingen har hon använt när hon 
bearbetat de känslor och den rädsla som kom efter mötet.   

IP2 berättar om en händelse där hon hade kontakt med en familj med missbruksproblem 
och där barnen blev omhändertagna, hon och en kollega hade kallat mamman och 
pappan till socialtjänsten för samtal. Innan samtalet ägde rum hade IP2 meddelat 
kollegorna att det kunde bli ett jobbigt möte, hon hade även med sig sin larmdosa. 
Under samtalet så är kvinnan mycket arg och uttalar flera verbala hot. Kvinnan hotar
dem med att hon skulle leja torpeder från Norge för att ha ihjäl dem, att hon visste var 
de bodde och så vidare. IP2 beskriver det på följande sätt: Det var ett mer hot till livet. 
Under tiden som samtalet pågick så tryckte IP2 upprepade gånger på larmknappen men 
på grund av ett åskväder så var dosan ur funktion. Hon beskriver att hon blir mer 
stressad och rädd när de inte får någon hjälp efter att hon upprepade gånger tryckt på 
larmknappen. Hon uttrycker att det blev en extra stress när de inte fick den hjälp de 
behövde. Flera kollegor hade hört att kvinnan var högljudd och hotade dem men de 
valde att inte gå in eftersom att IP2 och kollegan inte hade larmat.

Det kändes som att vi kommer oss aldrig ur det här och hon var ju så 
arg och tuggade som fradga.

Till slut så tar IP2 initiativet att gå ut ur rummet, andra kollegor som var utanför fick 
hjälpa till att få ut klienterna ur rummet. IP2 beskriver att hon inte riktigt visste om hon 
skulle ta hotet med att leja torpeder på allvar eller inte. Hon menar att det kändes ganska 
osannolikt att det skulle inträffa men samtidigt kände hon sig inte riktigt trygg när hon 
skulle cykla hem på kvällarna. 
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Jag visste lixom inte vem jag skulle vara rädd för, alltså hur ser 
personen ut som hon kommer att anlita för att ta mig. 

Händelsen polisanmäldes vilket ledde till rättegång, kvinnan dömdes senare för hot mot 
tjänsteman.

Under den händelse som IP2 berättar om så blev det en extra rädsla när de inte fick den 
hjälp de behövde. Detta kan koppas till KASAM, rättare sagt ett svagt KASAM. De var 
svårt för dem att sig igenom situationen och hade inte känslan av sammanhang som de 
borde haft i detta läge. Om man tänker från andra sidan så har dock IP2 ett starkt 
KASAM då hon kunde lösa situationen på ett sätt som var säkert för både henne, 
kollegan och klienterna. KASAM handlar bland annat om begriplighet, där man menar 
att man kan bringa ordning i situationer även om de man möter överraskar en. Hon 
lyckades med detta även fast hon under situationen var rädd och inte kände att hon 
kunde kontrollera den. 

IP3 berättar om en händelse där hon och en kollega hade haft kontakt med en klient 
under en tid. Under tidigare samtalen hade klienten öppnat sig och berättat personliga 
saker, i samtalet där hotet ägde rum kommer klienten oanmäld till receptionen och säger 
att han är i akut behov av att få träffa IP3 och hennes kollega. Klienten var uppjagad 
redan då han kom till IFO. 

Naiva som vi är kliver vi bara in i rummet och tror att vi ska ha ett 
vanligt samtal så där. 

Under samtalet så lägger klienten upp en kniv på bordet. IP3 upplever att klienten är 
paranoid då han berättar att han ångrat att han berättat för mycket för två personer, han 
ville inte att någon annan skulle få reda på det.IP3 förstår genast att de är hon och 
hennes kollega som klienten pratar om, hon blir mycket rädd och visste inte riktigt hur 
hon skulle hantera situationen.

Då var man ju ordentligt skärrad för den här personen var ju inte riktigt 
beräknelig.

Hon beskriver att hennes kollega agerade lugnt och pratade sig ur situationen, han 
förklarade att de inte kunde acceptera att klienter tar med sig knivar till IFO samt att de 
som klienten sagt inte kommer at spridas vidare till någon annan. IP3 är tacksam att hon 
inte mött klienten själv då hon inte vet hur hon skulle reagerat om hon vore själv.

Men herregud nu sitter jag i den situationen vi är utbildade till att kunna 
hantera.

Till slut så lämnade mannen rummet och han lämnade dock kvar kniven på bordet. IP3 
beskriver att de båda haft ordentlig puls när mannen lämnat rummet. Kniven lämnades 
in hos polisen samt att det gjordes en polisanmälan om hot mot tjänsteman. Mannen 
kunde inte fällas för brottet eftersom hoten var dolda, en tid efter så får IP3 veta att 
klienten åkt till en annan stad och ställt sig i ett köpcentrum och skjutit med ett 
automatvapen. Så att så här i efterhand så förstår man ju hur illa det kunde ha blivit.

Även i denna situation så var IP3 och kollegans uppfattning av verkligheten annorlunda 
jämfört med klientens uppfattning. Han hade uppfattningen om att de som han berättat 
skulle berättas vidare, denna uppfattning delades inte av IP3 och kollegan. På grund av 
de olika uppfattningarna uppstod den hotfulla situationen. Tack vare att kollegan hade 
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ett bra KASAM vilket menas att han kunde kontrollera situationen på ett bra sätt trots 
att de gått in i mötet och förutsatt att det bara skulle bli ett vanligt möte.

IP3 berättar också om en situation där det förekom hot mot personalen i receptionen. 
Det var en klient som försökte tända eld ute i receptionen, personalen fick dock kontroll 
på situationen innan någon brand hann uppstå.

Det som är gemensamt för alla intervjupersoner är att de, som copingstrategin uttrycker 
det, inte kände att de hade kontroll på situationen när de blev hotade. Det var den person 
som hotade som hade kontrollen. Detta kan leda till att stress byggs upp vilket gör att 
situationen blir svårare att hantera. Dock så lyckades alla intervjupersoner på ett eller 
annat sätt lösa situationen på så sätt att ingen blev fysiskt skadad. 

5.4Åtgärder efter hot och våldssituationer
När det uppstår situationer där man blir utsatt för hot eller våld ska man vända sig till 
enhetschefen för att berätta vad som hänt. Därefter bedömer enhetschefen vad som skall 
göras, det förekommer även en dialog mellan chefen och den som blivit utsatt. Antingen 
görs en polisanmälan om hot mot tjänsteman eller så kan chefen ordna gemensamma 
samtal med klienten, chefen och socialsekreteraren. Det finns även möjlighet att byta 
ärende så att man inte behöver arbeta vidare med klienten. IP3 upplever att chefen 
gjorde ett bra jobb när hon blev utsatt för våld, hon berättar också att chefen följde upp 
hennes välmående långt efter händelsen vilket hon tycker var bra. Stöd efter en händelse 
ges utefter egna önskemål, man kan bland annat få stöd från kommunhälsan samt 
genom den handledning som socialsekreterarna får regelbundet. Intervjupersonerna 
uttrycker även att man får mycket stöd från kollegori den arbetsgrupp man tillhör.

Vi tillhör ju alla en liten arbetsgrupp och jag menar att det är klart att 
man berättar i den lilla arbetsgruppen.

De berättar även att när det väl händer något så kan det tas upp på en arbetsplatsträff 
eller liknande, dock är det ingen levande dialog. IP1 uttrycker hur viktigt det är att få 
prata med någon om det som hänt. 

Går man och bär på sådan inombords så tillslut så blir det ju fullt och 
det brukar rinna över och tar sig i andra utryck som att man blir 
stressad man blir orolig, att inte sova på nätterna.

Att man vänder sig till chefen när det inträffat något tyder på starkt KASAM eftersom 
man inte själv behöver ta beslutet utan att man gör det tillsammans. För att detta ska 
fungera bra behövs det en chef som man känner att man kan vända sig till. Samtliga 
intervjupersoner har uttryckt att de är nöjda med chefens insats när de har inträffat 
något. Intervjupersonerna uttrycker också att de får stöd från kollegorna i den 
arbetsgrupp som de tillhör. De känner att man kan vända sig dit för att prata om det 
inträffat något, även detta är ett tecken på starkt KASAM. En av intervjupersonerna 
upplever att det är viktigt att få prata om det som har inträffat för att man inte ska bli 
stressad. Detta stämmer överens med Copingstrategierna då de menar att det är viktigt 
att veta hur man ska hantera till exempel hot för att inte bli stressad.

Om en situation uppstår så avbokas alla möten och alla i arbetsgruppen får information 
om att det har uppstått en hot och våldssituation mot en kollega eller en chef. 
Intervjupersonerna upplever att det är bra att det är chefen som anmäler händelser till 
polisen, de beskriver det som att det är ”skönt” att lämna över det till chefen. IP2 



24

beskriver att socialsekreteraren och chefen kan ha olika uppfattning om vad som ska 
anmälas och inte. 

Jag tänker att det är ju mer vanligt att den som varit utsatt att kanske 
tycka att det inte ska anmälas men att chefen tyck att det ska anmälas än 
tvärt om.

De menar att man kan ha olika uppfattning om det som hänt beroende på den relation 
man har med klienten. Det är bra att få ett annat perspektiv när man ofta är ganska 
känslomässigt engagerad i de klienter man träffat en tid. 

En intervjuperson beskriver att man kan ha en annan uppfattning än vad chefen har 
angående vad som ska anmälas och inte. Detta menar Symbolisk interaktionism handlar 
om att man har olika uppfattningar om vad som är verklighet för dem. Eftersom det 
finns en dialog mellan chef och den utsatte kan de förstå varandra och komma fram till 
ett gemensamt beslut om vilka åtgärder som ska göras.

5.5 Förebyggande arbete mot hot och våld
Det finns en hel del arbete som ska förebygga att det förekommer hot och våld 
situationer på arbetsplatsen. Varje socialsekreterare har en egen larm knapp som man 
kan använda i en situation där det kan förekomma hot och våld. Larmet går då ut till 
personer som har speciella sökare samt receptionen, intervjupersonerna beskriver att när 
larm knapparna används så fungerar det bra, folk är snabbt på plats för att hjälpa till. De 
beskriver att de är individens ansvar att ta med sig larmet, vilket de upplever att de 
flesta är väldigt dåliga på. IP3: Vi har larm knappen allihop som ingen vet var den 
är.Det ska även förekomma skyddsronder där man går igenom allas larm och kollar 
batterier och så vidare. Dessa skyddsronder ska ske en gång per halv år men samtliga 
intervjupersoner upplever att det inte fungerar så bra. IP3 berättar att det var mer än ett 
år sedan de senast kollade om larmen fungerade. Senaste gången de kontrollerade 
larmen var det många larm vars batterier var slut.Det finns även stolar med larm under i 
vissa samtalsrum, IP3 uttrycker att hon är osäker på att de flesta av hennes kollegor vet 
under vilka stolar dessa larm sitter samt att man inte tänker på att sätta sig på de 
specifika stolarna. Det finns även en sida i Outlook där man ska skriva vart man sitter så 
att kollegor kan vara snabbt på plats i fall att man behöver hjälp. Detta är ytterligen 
något som intervjupersonerna inte tycker fungerar speciellt bra, det är lätt hänt att man 
glömmer att skriva in vart man sitter. Om det skulle uppstå en hot eller våldssituation 
och det inte är ifyllt i Outlook så måste kollegorna söka reda på den som larmat utan att 
veta vart personen sitter.

På IFO så finns det vissa samtalsrum som har två dörrar, fördelen med dessa rum är att 
varken socialsekreteraren eller klienten blir trängd i ett hörn utan båda kan med lätthet 
ta sig ut ur rummet om det skulle behövas.

Vi har generellt alldeles för få besöksrum så det är ju vanligt att folk har 
besök på de här rummen och då är det ju absolut inte bra ut 
säkerhetssynpunkt.

När IP2 säger ”de här rummen” så menar hon de kontor som varje socialsekreterare har. 
Man ska även tänka på hur man sätter sig i rummet både för klienten och försig själv.
Något man kan tänka på är att om man har en sänkbar stol så kan man sänka stolen så 
att man blir mindre hotfull för klienten och på så sätt lugna ner situationen. Det är även 
viktigt att tänka på hur man sätter sig i bilen då man ska åka/köra bil med en klient.
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Kör vi bil så ser vi alltid till att personen inte sitter bakom en så och att 
det ska sitta en kollega bredvid.

Innan ett möte äger rum kan man ta bort stora föremål som kan kastas och tänka på att 
man kanske inte bjuder på kaffe.Man kanske inte bjuder på kaffe, man vill inte ha det 
där i ansiktet sen.

IP3 uttrycker att man kan berätta för klienter att det är okej att gå om det blir för jobbigt 
och på så sätt undvika hot och våldssituationer. Hon beskriver att detta kan vara extra 
bra när man möter ungdomar. Om en ungdom tycker att det blir för jobbigt att vara kvar 
så kan socialsekreteraren senare ringa till ungdomen och boka ett nytt möte.Efter 
incidenten då socialchefen blev knivskuren togs beslut om att dörrarna in till IFO skulle 
vara låsta. Socialsekreterarna ska följa sina klienter in och ut i lokalerna, samtliga 
intervjupersonerna förklarar att detta fungerar väldigt bra. IP1: Det är väldigt sällan 
man ser någon son irrar runt.De menar att det även är för klientens skull som man 
följer personer ut, om någon försöker ta sig in samtidigt som en klient ska gå ut ur 
lokalerna så är det inte klientens ansvar att se till att denna person inte tar sig in. Att 
medvetet träna inför ett möte är viktigt på så sätt så kan man förbereda sig inför mötet 
på så sätt så kan man undvika farliga situationer. Intervjupersonerna uttrycker att det är 
viktigt att träna i samtalsmetodik då man på så sätt lättare kan kontrollera och lugna ner 
upptrissade situationer samt att man kan undvika dem helt. 

På IFO förekommer det även att man gör hembesök hos klienter, vid dessa hembesök är 
det bra att vara två dock är detta inte alltid möjligt då det inte finns tillräckligt med 
resurser för att vara två och två. När man åker på hembesök ska man alltid ha med sig 
telefon samt meddela kollegor vart man ska och när man beräknas vara tillbaka. Om 
man i förhand vet att det kommer att vara ett jobbigt möte ska man kalla klienten till 
IFO och ha mötet där i stället för att åka på ett hembesök. Hur ofta hembesök görs beror 
också lite på vilken avdelning man arbetar på, om man arbetar med familjer och barn 
kan det vara nödvändigt att åka på hembesök för att se hur familjen har det hemma.

Tänker man i sådana här ärenden man vet att det kan vara otrevliga 
situationer så far vi sällan hem till folk.

I början av veckan ska man kolla vilka som kommer att vara borta både av praktiska 
skäl och av säkerhetsskäl på så sätt kan man lätt hålla koll på vilka som borde vara på 
plats eller inte. Om klienter skulle komma oanmält till receptionen så socialsekreterare 
välja om de vill ta emot klienten eller inte, det finns även en telefon i receptionen så att 
klienten kan ringa till socialsekreteraren i stället för att träffas. Det förekommer även 
dialog om man ska ta in påverkade personer då detta kan vara en stor orsak till att hot 
och våld förekommer. IP2: Vi tar ju in påverkade personer.IP1 uttrycker att man inte 
ska försätta sig i situationer som kan innehålla hot och våld, det finns även en hot och 
vålds plan som ska följas då det uppkommer situationer då det förekommer hot och 
våld. 

När man som nyanställd blir introducerad på IFO så får man en introduktionsmanual där 
man bland annat får instruktioner hur man ska hantera hot och våldssituationer. Enligt 
IP3 så är introduktionsmanualen relativt ny och har endast funnits sedan cirka tre år 
tillbaka, innan det så fanns det en sida via internet men hon uttrycker att det inte 
fungerar så bra. Samtliga intervjupersoner tycker att den säkerhet som finns på IFO är 
bra samt att de känner sig trygga med säkerheten. De uttrycker dock att de måste bli 
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bättre på att använda det som finns samt de måste försöka hålla de rutiner som finns på 
arbetsplatsen. IP1: Man måste vara mån om varandra i det här jobbet. 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2011) så skriver man att det är arbetsgivarens ansvar och 
skyldighet att se till att arbetsplatsen är säker för de som arbetar där. De beskriver även 
att Sverige har en lag som säger att alla företag ska ha en policy samt en handlingsplan 
för att kunna hantera situationer som innehåller hot och våld. De beskriver att detta ser 
olika ut på olika arbetsplatser, vissa tar det seriöst medan andra bara rycker på axlarna. 
Det socialkontor som denna studie inriktat sig på har en handlingsplan samt en policy 
för hur de hanterar situationer som innehåller hot och våld. Intervjupersonerna tycker att 
det har fungerat bra de gånger som de själva blivit utsatta för hot eller våld.  

5.6 Utbildning om hot och våld
Förutom den introduktionsmanual som finns så har man ingen regelbunden utbildning i 
hot och våld, när det kommer till åsikter om detta så har intervjupersonerna olika 
uppfattning. IP 1 tycker att det behövs mer utbildning, hon skulle gärna se att det skulle 
finnas möjlighet att medverka på kurser cirka en gång per år. Hon tycker att det skulle 
vara bra att få extra utbildning ibland annat självförsvar, hjärt och lungräddning och 
samtalsmetodik. IP1: Ju mer vi kan ju bättre är det. IP 2 och 3 uttrycker att det inte 
behöver någon vidare utbildning, de menar att de hela tiden möte människor i kris och 
att det är deras profession att möta dem.

Enligt rapporten från Arbetsmiljöverket (2011) så har det visat sig att det är viktigt att 
personal som arbetar på arbetsplatser där de finns risk att bli utsatt för hot eller våld får 
utbildning i hur man på bästa sätt ska undvika och skydda sig från hot och våld.  

5.7 Sammanfattning av resultat
Denna studie är uppbyggd på intervjuer med två socialsekreterare samt en 
utveckligansvarig på Individ och familjeomsorgen (IFO). De har alla gemensamt att de 
inte varit utsatta för våld när de arbetat på IFO, en av intervjupersonerna har dock blivit 
utsatt när hon arbetat på gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. De uttrycker 
att våld inte är så vanligt på deras arbetsplats dock så har de kollegor som blivit utsatta 
för våld på arbetsplatsen. Alla tre intervjupersoner tar upp händelsen när socialchefen 
blir knivskuren av en klient i början av 2000. När det kommer till hot på arbetsplatsen 
har de alla vid något tillfälle blivit utsatta. De upplever att barnhandläggare och de som 
arbetar på försörjningsstöd är mest utsatta för hot. Något som intervjupersonerna lyster 
är hur viktigt det är att kunna avväga om hoten är på riktigt eller om det bara är 
”munväder”. Alla intervjupersoner berättar om en händelse där de blev hotade på så sätt 
att de blev riktigt rädda. Det var allt från dödshot till klienter som tog med knivar in till 
samtalsrummet. Samtliga situationer kunde kontrolleras med hjälp av kollegor samt att 
intervjupersonerna kunde hantera de situationer som de var i. samtliga intervjupersoner 
kunde även berätta om kollegor som varit utsatta för hot på arbetsplatsen. De upplever 
att hot är relativt vanligt i deras arbete. 

När en hot eller våldssituation inträffar ska man vända sig till sin enhetschef för att 
berätta vad som hänt. Därefter är det enhetschefen som avgör vilka åtgärder som ska 
vidtas. Antingen så gör man en polisanmälan om hot mot tjänsteman eller så kan man 
kalla klienten till möte med socialsekreteraren och enhetschefen. Intervjupersonerna 
berättar att det förs en dialog mellan chef och den utsatte angående vilka åtgärder som 
ska tas. De tycker att det fungerar bra att man berättar för chefen vad som hänt. De 
uttrycker även att det är skönt att det är chefen som tar ett beslut om vad som ska göras. 
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Efter hot eller våldssituationer kan man få stöd av olika slag, bland annat kan man få 
stöd av kommunhälsan eller genom den handledning som de regelbundet har. Även 
kollegor finns som stöd om man behöver prata med någon om händelsen. 
Intervjupersonerna uttrycker att hot och våld inte är något som de pratar om regelbundet 
men om en situation skulle uppstå kan det tas upp på arbetsplatsträffar eller liknande. 

Det finns en hel del förebyggande arbete mot hot och våld. Bland annat har alla 
socialsekreterare en larm knapp som de kan trycka på om det skulle inträffa en hot eller 
våldssituation. Det är upp till varje individ att ha på sig denna larm knapp. Det finns 
även vissa stolar som har larm under sig i samtalsrummen. Vissa samtalsrum är 
försedda med två dörrar, detta för att varken socialsekreteraren eller klienten ska bli 
trängd i ett hörn. Dörrarna in till IFO är låsta, man behöver passerkort för att komma in. 
Personalen följer klienter både in och ut för att ingen ska irra runt inne på IFO. Om man 
ska åka på hembesök ska man helst åka två och två men detta är inte alltid möjligt. Åker 
man ensam ska man berätta vart man ska samt vilken tid man beräknas komma tillbaka. 
Om man i förhand vet att det kommer att bli ett jobbigt möte så ska man kalla klinten 
till IFO och ha samtalet där. Vissa av dessa rutiner fungerar mindre bra, till exempel så 
är det många som glömmer bort att ta med sig larmet när de har samtal. Men att till 
exempel följa klienter in och ut ur lokalerna fungerar mycket bra enligt 
intervjupersonerna. 

När man är nyanställd på IFO så får man en introduktionsmanual där det bland annat 
finns en handlingsplan för hot och våld. Utöver detta så får inte personalen någon 
utbildning i hur man hanterar och motverkar hot och våldssituationer. Det är delade 
åsikter angående om man vill ha mer utbildning eller inte bland intervjupersonerna. 
Vissa tycker att det inte behövs mer utbildning medan andra tycker att det är bra att få 
tips och råd på hur man ska hantera hot och våldssituationer. 
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6Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur socialtjänsten på den valda orten arbetar 
med den hot-och våldsbild som kan finnas inom verksamheten. För att uppnå syftet har 
tre intervjuer gjort med två socialsekreterare och en utvecklingsledare på IFO. Centralt i 
studien är att undersöka de upplevelser som intervjupersonerna har angående hot och 
våld på arbetet. För att analysera resultatet så har teorier använts, de teorier som kändes 
passande för studien var: copingstrategier, KASAM och symbolisk interaktionism.
Diskussionsdelen kommer att vara upplag med att först diskutera resultat och analys, för 
att förtydliga detta kommer diskussionen att utgå från de frågeställningar som använts. 
Slutligen diskuteras förslag till vidare forskning på området. 

6.1Diskussion om studiens resultat
För att denna del ska bli tydlig kommer den att utgå från de frågeställningar som studien 
använt sig av.

Socialsekreterares erfarenheter av hot och våld

Samtliga respondenter uttryckte att det inte var vanligt att man utsätts för våld när man 
arbetar på socialtjänsten i den valda kommunen. Men det förekommer dock våld på 
arbetsplatsen, ingen av de som intervjuades hade varit utsatta för våld på den 
arbetsplatsen där de arbetar nu. Intervjupersonerna kunde dock alla ge exempel på när 
en kollega till dem utsatts för våld. Innan intervjuerna ägde rum hade vi en förutfattad 
mening om att våld skulle vara mer förekommande än vad det faktiskt var på 
socialtjänsten. Det var positivt att höra att detta inte var så vanligt förekommande. 

Hot är däremot något som förekommer i större utsträckning på IFO. Alla tre 
intervjupersoner kunde berätta om en situation när de blivit utsatta för hot. De 
förklarade att de kunde vara allt från dödshot till ”munväder”, de påpekade även att man 
måste kunna avgöra vad som är ett riktigt hot och inte. Intervjupersonerna upplever att 
de som är mest utsatta är de som arbetar på försörjningsstöd eller de som arbetar som 
barnhandläggare. En förklaring som intervjupersonerna ger till varför det förekommer 
hot och våld är att de arbetar med utsatta människor som kan vara väldigt förtvivlade. 
Det framkom tydligt under intervjun att hot är mer förekommande på IFO än vad våld 
är. De situationer som intervjupersonerna berättar om är skrämmande, enligt vår mening 
borde ingen behöva genomgå det på sin arbetsplats. Men som de säger får man inte 
glömma bort att man jobbar med människor i en utsatt situation men trotts detta ska 
man inte acceptera att man blir hotad av en annan människa. Alla intervjupersoner 
agerade ganska olika i de situationer som de berättar om. Men de lyckades alla klara sig 
ur situationen på ett bra sätt även fast de uttryckte att de inte hade kontroll över 
situationen. Vid alla tre hotsituationer så var socialsekreterarna två och två när de mötte 
klienterna. Här kan man se det positiva i att arbeta två stycken, en av intervjupersonerna 
uttryckte att hon blev väldigt ställd när de hamnade i hotsituationen medan hennes 
kollega var lugn och kunde kontrollera situationen.  

Hot och våld kan se ut på olika sätt

Som tidigare nämnt hade ingen av intervjupersonerna blivit utsatta för våld när de 
arbetat på IFO. Däremot berättade flera av dem om situationen när socialchefen blev 
knivskuren av en klient på IFO. En annan av intervjupersonerna berättar om när en 
kollega till henne blivit olämpligt greppad av en klient. Detta visar på den bredd som 
begreppet våld innebär. Det kan vara allt från att man blir knuffad eller greppad på ett 
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olämpligt sätt till att man blir knivskuren eller på annat sätt blir skadad. Ett annat 
exempel på våld är när en man försökte tända en eld inne på receptionen på IFO, som 
tur var kunde personalen kontrollera situationen innan någon eld bröt ut. Under denna 
händelse kom ingen till skada dock så blev personalen i receptionen rädda för det som 
kunde ha inträffat. 

Hot är vanligare förekommande på IFO. Alla tre intervjupersoner har blivit utsatta för 
hot på olika sätt. Några exempel på de hot som intervjupersonerna blivit utsatta för är: 
att klienter ska leja torpeder för att döda dem, klienter har uttryckt att de vet var de bor, 
hot om att de kommer att vänta utanför arbetet, klienter har lagt upp knivar på bordet 
och sagt att de gångrar att de berättat personliga saker samt att klienter har blivit väldigt 
arga och upprörda när socialsekreterare har varit på hembesök. Dessa hot är alvarliga då 
flera av dem har varit hot till livet, medan andra har varit ”dolda hot”, där det inte direkt 
framkommer att det är ett hot men situationen har känts hotfull. Alla intervjupersoner 
uttryckte att de blev rädda antingen under situationen eller efter att situationen ägt rum. 
Det förekommer även att klienter slänger ur sig saker, intervjupersonerna uttrycker att 
det framförallt är ungdomar som slänger ur sig tomma hot. Ungdomar kan till exempel 
säga att de ska spränga Brinken för att de är så frustrerade. Som tidigare nämnt är det 
viktigt att kunna avgöra om hotet är på riktigt eller inte.

Tillvägagångssätt efter en hot och våldssituation

De mesta av de hot och våld som förekommer på socialtjänsten polisanmäls. Detta sker 
i samråd med enhetschefen. Om det inträffar en situation som upplevs som hot eller 
våld ska man vända sig till enhetschefen för att berätta vad som har hänt. Därefter är det 
chefens ansvar att polisanmäla händelsen eller ta till andra åtgärder. Om man bedömer 
att händelsen inte ska polisanmälas så kan man kalla klienten till möte med 
socialsekreteraren och chefen. Intervjupersonerna tycker att det är skönt att det är 
chefen som polisanmäler händelsen, på så sätt har man något att luta sig mot. Om man 
känner att man inte vill arbeta med detta ärende så har man möjlighet att byta. Efter en 
hot eller våldssituation så ges stöd efter behov. Man får stöd från enhetschef, 
kommunhälsan kan kopplas in, man kan få stöd via den regelbundna handledning som 
socialsekreterarna får samt stöd från kollegor. Enligt vår mening så är det viktigt att 
man känner att man har förtroende till chefen så att man känner sig trygg att gå dit och 
berätta. Att de har mindre arbetsgrupper dit man kan vända sig är också bra, vi tror att 
man får en tajtare grupp där man känner sig trygg om det är en mindre grupp. Vår 
uppfattning är att det finns ett gott samarbete samt en tillit till den grupp där man 
arbetar, detta gäller också relationen till enhetschefen. Detta är viktigt för att detta 
upplägg ska fungera, finns det ingen tillit så faller hela konceptet.

Förebyggande insatser

För att förebygga hot och våld så är dörrarna in till IFO låsta, man måste ha passerkort 
för att ta sig in och ut ur lokalerna. Samtliga intervjupersoner tycker att det känns säkert 
att ha låst in till IFO, det är skönt att klienter inte kan komma och gå som de vill. Ur 
säkerhetssynpunkt tycker vi att det är klokt att ha låsta dörrar in till IFO. De finns även 
möjlighet för klienter att från receptionen ringa till socialsekreteraren utan att träffas. På 
så sätt behöver man inte ta emot oanmälda besök på sitt arbetsrum. Eftersom dörrarna är 
låsta följer socialsekreterarna klienterna in och ut ur lokalerna, detta är något som de 
anser fungerar bra. Andra säkerhetsåtgärder är att varje socialsekreterare har ett eget 
larm som man ska bära med sig när man träffar klienter. I samtalsrummen finns även 
stolar som har larm under sig. Intervjupersonerna anser att rutinerna med larmen inte 
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fungerar så bra, det är sällan som socialsekreterarna har med sig larmen samt att det inte 
är så många som vet under vilka stolar som de finns larm eller att man inte tänker på att 
sätta sig på dessa stolar. Att dessa alarmknappar inte används tycker vi är synd, för när 
det väl inträffar något så kan man behöva kalla på hjälp. De uttrycker själva att de går in 
i mötet naiva och tror inte att det ska inträffa något samt att det är ovanligt att det händer 
något under ett samtal. Det är skönt att höra att hot-och våldssituationer inträffar sällan 
men trotts detta ska man inte glömma bort att det faktiskt kan hända något. Det absolut 
bästa vore om alla socialsekreterare hade på sig sitt larm hela tiden. Den uppfattning vi 
fick under intervjun var att de inte visste vart de hade sitt larm eftersom de använder det 
då sällan. Det framkom även att de var dåliga på att kolla batterier och liknande på 
larmen för att se att de fungerar som de ska. 

När man sitter i samtal med klienter så finns det samtalsrum med två dörrar, fördelen
med dessa rum är att varken socialsekreteraren eller klienten behöver känna sig trängd i 
rummet. Tyvärr finns det för få sådana rum på IFO, det förekommer även att 
socialsekreterarna tar emot klienter på sina arbetsrum. Dessa arbetsrum är inte bra 
utifrån ett säkerhetstänk, särskilt dåligt är det för socialsekreteraren som sitter långt in i 
rummet och har ofta klienten mellan sig och dörren. Om man ska göra ett hembesök hos 
en klient ska man försöka fara två och två, detta är inte alltid möjligt då det inte finns 
resurser för detta. När man åker på hembesök ska man berätta vart man far samt när 
man beräknas vara tillbaka. Intervjupersonerna uttrycker även att om man i förhand vet 
att det kommer att bli ett jobbigt möte så åker man inte på hembesök utan kallar klienten 
till IFO. En av intervjupersonerna berättar att det kan vara bra att förbereda sig på mötet 
så att man lättare ska kunna hantera de situationer som man befinner sig i. Det finns 
även en handlingsplan samt en policy för hur man ska förebygga hot och 
våldssituationer. 

Det finns en hel del förebyggande arbete på IFO men det slarvas mycket med de rutiner 
som finns. För att få så bra säkerhet som möjligt krävs det att man följer och använder
sig av det förebyggande arbetet som finns. Det finns även brister i resurserna som IFO 
har, det bästa vore om man alltid kunde fara två stycken på hembesök för att höja 
säkerheten hos socialsekreterarna men på grund av de brister som finns så är detta inte 
möjligt. Det är positivt att de att de har en plan som de ska följa samt att de finns ett gott 
säkerhetstänk, socialsekreterarna måste dock bli bättre på att använda sig av den 
säkerhet som finns för att vara så skyddade som möjligt på sin arbetsplats. Även fast det 
är ovanligt att det inträffar hot eller våld så är det viktigt att inte bli naiva och tro att alla 
möten ska bli som man förutsatt innan. 

6.2 Diskussion om vidare forskning
Det ämne som uppsatsen bygger på är viktigt att fortsätta forska om för att en så bra 
arbetsmiljö som möjligt ska kunna säkerställas för socialsekreterare. För att få ett vidare 
perspektiv så skulle man kunna intervjua enhetschefer för att få deras syn på hot och 
våld. Man skulle dessutom få en mer detaljerad bild av vad som händer när 
socialsekreterare har blivit utsatta för hot eller våld. Det skulle vara intressant att göra 
en studie som sträcker sig över tid så att man på så sätt får en bild över om hotet och 
våldet ökar inom socialtjänsten. Man skulle också kunna forska vidare angående de 
brister i säkerheten som finns hos socialtjänsten. Både kartlägga de brister som finns 
samt hur man skulle kunna minimera dessa brister. Man skulle även i vidare forskning 
kunna intervjua klienterna som besöker socialtjänsten för att få deras bild av vad som 
orsakar hot och våld samt hur de upplever den säkerhet som finns inom socialtjänsten. 
Det skulle även vara av intresse att forska vidare om hur socialsekreterarna ska hantera 
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de klienter som blir hotfulla eller våldsamma. Bemötandet klienten får av 
socialsekreteraren är viktigt, detta skulle det kunna forskas vidare om. Vad vill klienten 
ha för bemötande samt hur de inte vill bli bemötta. 
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Bilaga 1
Intervjuguide

Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen?

Vilka arbetsuppgifter har du haft på denna arbetsplats?

Vilka arbetsuppgifter har du just nu (vad heter din befattning/tjänst)?

Hur länge (och var) har du jobbat med socialt arbete?

Våld

Har du varit utsatt för våld som ledde till skador som krävde besök hos läkare, 
tandläkare eller sjuksköterska?

Berätta om händelsen……

Har du blivit utsatt för våld som ledde till synliga märken eller kroppsskada men som 
inte krävde besök hos läkare, tandläkare eller sjuksköterska?

Berätta om händelsen…….

Har du blivit utsatt för våld som inte ledde till synliga märken eller kroppsskada?

Berätta …….

Har någon kollega varit utsatt för våld på arbetsplatsen?

Hur kändes det för dig?

Hur bearbetar man våld på arbetsplatsen?

Hur anmäler man våld?

Hot

Har du blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var farliga eller så allvarliga att du 
blev rädd?

Utveckla…..

Var inträffade hotet?

Har du någon kollega som blivit utsatt för hot eller hotelser?

Berätta…..

Hur bearbetar man med våld och hot på arbetsplatsen (eller i samband med arbete)?

Hur anmäler man hot och våld (alltså till vem i organisationen)?

Vad anmäler man?

Hur ser säkerheten ut på socialkontoret?

Mot hot?
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Mot våld?

Är det tillräcklig och kan man göra mer?

Finns det utbildning (eller riktlinjer, policy m.m.) i hur du skall kunna arbeta säkert och 
tryggt?


