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Hot och våld inom socialtjänsten 
Emma Eklund 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka erfarenheter av hot och våld hos fyra socialsekreterare på 
en mottagningsenhet för individ- och familjeomsorgen. Studien använder sig av semistrukturerade 
intervjuer och en abduktiv ansats för att besvara syftet. Resultatet analyseras utifrån tidigare 
forskning, kommunikationsteori, coping och känsla av sammanhang, KASAM. Studien visar att den 
studerade arbetsplatsen av socialsekreterarna inte anses vara särskilt utsatt för hot och våld, fastän 
alla fyra har erfarenhet av hot och/eller våld. Socialsekreterarna gör skillnad på hot och hårda ord 
från klienter då de anser att klienter har rätt att bli upprörda på grund av arbetets ingripande karaktär 
och den myndighetsutövning som sker. De lyfter även bemötandet som det viktigaste i att undvika 
hotfulla och/eller våldsamma situationer. Studien visar att det kan vara så att socialsekreterarna har 
en stark copingförmåga och KASAM, vilket i kombination med de förebyggande åtgärderna från 
arbetsgivaren ger en grund för att skapa ett gott möte med klienten. Om socialsekreterarna är 
skickliga på att bemöta klienterna på ett gott sätt, så att det skapas goda relationsmönster och 
klienternas underläge i situationen inte skapar blockeringar och störningar i kommunikationen, kan 
detta vara en anledning till varför arbetsplatsen inte av socialsekreterarna anses vara särskilt utsatt. 

Nyckelord: hot, våld, socialtjänst, socialsekreterare 
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Threat and violence in social services 
Emma Eklund 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the experiences of threats and violence among four social 
workers at a social services' reception center for individual and family care. The study uses semi-
structured interviews and an abductive approach. The analysis is based on previous research, 
communication theory, coping and sense of coherence, SOC. The study shows that the studied 
workplace isn't considered to be particularly exposed to threats and violence, although all four 
respondents have experienced threats and/or violence. The respondents make a difference between 
threats and harsh words from clients because they consider their clients are entitled to be upset 
considering the nature of the work conducted at the workplace. The study shows that it may be that 
the social workers have a strong coping and SOC, which in combination with the preventive 
measures from the employer provides a basis for creating a good meeting with the client where the 
relationship patterns and the client's inferiority doesn't create blockages and disruptions in the 
communication. 
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Hot och våld inom socialtjänsten

Inledning 
Hot och våld inom vård och omsorg är ett problem som ökar både nationellt och internationellt och 
arbetsplatser där hot och våld ofta förekommer har svårt både att nyrekrytera och behålla personal 
(Hallberg, 2011). Hot och våld på arbetsplatsen kan leda till stora skador både för individer och 
verksamheter. En arbetsmiljö där hot och våld är en del av vardagen kan skapa negativ stress hos 
medarbetarna och kan ge stressrelaterade sjukdomar (Sandström, 2007). Hallberg (2011) menar att 
hot och våld är mer förekommande på arbetsplatser där myndighetsutövning förekommer och där 
människor står i beroendeställning till andra. Socialsekreterare är en yrkesgrupp som utsatt för både 
hög arbetsbelastning och som upplever stora psykiska påfrestningar i arbetet. En stor del av 
långtidssjukskrivna inom socialt arbete är sjukskrivna på grund av stress, utmattning och 
depression. Klientkontakterna som socialsekreterare har är ofta tunga och i kombination med 
knappa resurser och tidsbrist blir frågan om säkerhet ofta nedprioriterad (Hallberg, 2011). 
Socialarbetarprofessionen är mångfacetterad och socialt arbete kan bedrivas på många olika vis. 
Meeuwisse och Swärd (2006) beskriver att socialt arbete handlar om att värna om att alla människor 
ska leva under goda levnadsförhållanden och för varje enskild individs välfärd, medan 
socialarbetarprofessionen ska verka för att förebygga att samhällsförändringar eller andra 
omständigheter får förtryckande eller andra negativa följder för grupper eller individer. Svensson, 
Johnsson och Laanemets (2008) beskriver det sociala arbete som sker på individnivå och menar att 
socialarbetaren är en representant för en organisation och ofta arbetar med resursfördelning av 
något slag, såsom ekonomiska och materiella resurser eller kunskaper och tid. De framhåller att 
”allt socialt arbete bygger på att människor möts” (2008), alla handlingar måste bygga på kunskap 
och därför måste socialarbetaren förstå organisationen den arbetar i och vad det innebär att vara 
klient, eftersom socialt arbete handlar om att ”kontrollera människor likväl som att skapa 
förutsättningar” (2008). 

Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Hallberg (2011) pekar på att socialsekreterare upplever att hot och våld ökat under senare år. 
Myndighetsutövningen i kombination med stress och hög arbetsbelastning ses som en trolig 
förklaring till denna ökning. En rapport från Arbetsmiljöverket (2012) visar att andelen som utsätts 
för våld eller hot om våld har ökat sedan 1995 och att fler kvinnor än män utsätts för detta. 
Dessutom upplever en övervägande del av socialsekreterarna, i undersökningen under samma grupp 
som psykologer, att deras arbete är psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2012). 
Arbetsmiljöverket rapporterar även att socialsekreterare år 2009-2010 var den tredje största gruppen 
av myndighetsutövande yrken vad gäller arbetsskadeanmälningar på grund av hot och våld 
(Arbetsmiljöverket, 2011). I ljuset av ovanstående är det av intresse att undersöka vilka erfarenheter 
socialsekreterare har av hot och våld på arbetsplatsen för att få en inblick i hur socialsekreterare ser 
på hot och våld samt vad som är viktigt om det uppstått en incident. 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i och analysera fyra socialsekreterares personliga 
erfarenheter av hot och/eller våld från klienter på en kommuns mottagningsenhet för individ- och 
familjeomsorgen. Syftet genererar följande frågeställningar: 

− Hur definierar socialsekreterarna själva vad hot är? 

− Vad anser socialsekreterarna vara viktigt för att minska risken för hotfulla/våldsamma 
situationer?

− Har socialsekreterarna erfarit hot och/eller våld?  

4



Hot och våld inom socialtjänsten

Centrala begrepp 

Våld och hot 
Pollack (2010) beskriver UNESCO's definition av våld: ”Våld är avsiktlig användning av fysiskt 
våld eller kraft, hotande eller faktisk, mot sig själv, en annan person, eller mot en grupp eller 
samhälle, som antingen leder eller har en hög sannolikhet att resultera i personskador, dödsfall, 
psykisk skada, underutveckling, eller berövande” [min översättning] (2010, s. 278). Enligt 
Nationalencyklopedin [NE] betyder våld ”(otillbörlig) användning av fysisk styrka som 
påtrycknings- eller bestraffningsmedel” mot någon (NE, 2013a). Hot är ett mer svårdefinierat 
begrepp, vilket visar sig i forskningen. Enligt NE innebär att hota att ”varnande tillkännage sin 
avsikt att utsätta den tilltalade för obehagligheter (om denne inte handlar på önskat sätt)” (NE, 
2013b). Hot eller våld mot tjänsteman är brottsligt och kan ge fängelsestraff (NE, 2012). I Denna 
studie ses hot som en subjektiv upplevelse hos den som upplever sig utsatt och ingen annan kan 
därför säga att individen inte blivit hotad. Detta beskriver Sandström (2007, s. 146) också är 
meningen i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i  
arbetsmiljön (AFS 1993:2), just att det är den enskilde som avgör om den blivit utsatt för hot eller 
ej. 

Hot och/eller våld 

Begreppen hot och/eller våld används i denna undersökning för att beskriva en situation där 
intervjupersonen i sitt arbete upplevt sig utsatt för hot och/eller våld gentemot sig själv, sina 
anhöriga eller andra i sin nära omgivning. 

Klienter 
Det finns många begrepp för att beskriva de som är i behov av och nyttjar de tjänster som 
Mottagningsenheten erbjuder, såsom brukare, klient eller besökare. I denna undersökning kommer 
begreppet klienter användas för dessa. Enligt NE är betydelsen av ordet klient ”person med en 
relation som kund, patient, rättssökande eller på annat sätt hjälpberoende, ofta till en fackman” (NE, 
2013c). I antikens Rom användes ordet för att beskriva fria medborgare som ställt sig i 
beroendeställning till någon styrande i eliten, en så kallad patronus, för att få skydd främst i 
rättstvister i utbyte mot militärt och politiskt stöd. Klientskapet gick i arv och befästes av 
trohetsband, en ”patronus förväntades genom välgärningar förvärva klientens tacksamhet” (NE, 
2013d). 

Incident 
Det finns flera olika begrepp för en händelse där någon utsatts för hot och/eller våld, såsom tillbud 
eller incident. Jag har valt att använda incident, vilket är samma begrepp som Sandström (2007) 
använder, då detta inbegriper en större vidd av händelser än till exempel tillbud. 

Tidigare forskning 
Forskningen som presenteras ger en bild över kunskapsläget gällande hot och/eller våld inom 
socialt arbete och kommer användas i analysen av det empiriska materialet. Forskningen är indelad 
i svensk forskning och internationell forskning, där den svenska är presenterad i skilda stycken 
medan den internationella är sammanfattad. 
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Svensk forskning 
Det är svårt att finna svensk forskning kring hot och våld inom myndighetsutövande socialt arbete. 
Det finns många studier kring exempelvis sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser, men 
socialsekreterares erfarenheter har lyst med sin frånvaro under litteratursökningen. 

Teci Hill (2005) undersöker i sin avhandling Allians under tvång förutsättningar för en hållbar och 
välfungerande behandlingsallians mellan behandlare och de unga som är intagna på särskilda 
ungdomshem. Genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer vid utvalda 
behandlingshem studerar hon behandlingsalliansen, vilken hon valt att definiera som ”det samarbete 
som skapas mellan patient och terapeut för att påverka utveckling, förändring eller hjälp i 
behandlingen” (Hill, 2005, s. 19). Enligt Hill är relationen mellan klienten och den professionella 
avgörande för om behandlingen lyckas eller ej och är mycket viktig för det förebyggande arbetet 
mot hot och våld från klienterna. Hill lyfter fram förmågan hos behandlaren att balansera kontroll 
och kontakt som en avgörande faktor för en välfungerande allians.  Författaren kommer fram till att 
två relationer verkar finnas i arbetet på behandlingshemmen, vilka beror på vilket sätt som anses 
vara det ideala att förhålla sig till ungdomarna. Dessa relationer är mötesrelationen och 
uppfostringsrelationen. I mötesrelationen betonas det känslomässiga mötet med ungdomen. 
Behandlaren strävar efter att skapa en god känslomässig relation till ungdomen så att denne kan 
förstå och uttrycka sina känslor vilket ses som en viktig del i behandlingen. I uppfostringsrelationen 
betonas arbetet med att lära ungdomarna hur de ska bete sig, det vill säga uppfostran av dem. Här är 
behandlingshemmets regler överordnade relationen med ungdomen. Personalen involverar sig inte 
känslomässigt i ungdomarna för att de anser att ungdomen kan utveckla ett känslomässigt beroende 
till behandlaren, vilket dels kan leda till separationsångest vid behandlingens slut och dels kan 
hämma ungdomens självständighet och mognad. En väsentlig aspekt i uppfostringsrelationen är att 
ungdomarna i princip ska ha samma regler och behandlas lika oavsett brott, problematik eller 
personlighet. Ett problem med uppfostringsrelationen är att en god allians ”bygger på de positiva 
känslomässiga band som utvecklas mellan behandlare och elev” (2005, s. 161) vilket innebär att 
uppfostringsrelationen kan hindra att en god allians utvecklas. Studiens resultat pekar på att 
maktutövning, att uppleva sig inte bli sedd eller hörd samt oförutsägbarhet negativt påverkar 
ungdomarnas syn på personalen och behandlingen. Det skapar stor frustration och aggressivitet hos 
ungdomarna vilket har som följd att misshandel, hot och trakasserier mot personalen inte är 
ovanliga. En klar majoritet av ungdomarna i studien menar att de är mindre benägna att ta till hot 
eller våld om de upplever sig sedda och hörda av personalen (Hill, 2005). 

I en rapport från Arbetsmiljöverket, inriktad främst mot yrkesgrupper såsom undersköterskor och 
sjuksköterskor men till viss del också socialsekreterare, beskriver Hallberg (2011) att hot och våld 
inom vård och omsorg ökar. Samtidigt finns en benägenhet att inte anmäla hot- och våldsincidenter. 
Framförallt är det verbala hot som inte anmäls. Detta kan enligt Hallberg bero på dels 
skuldbeläggande från kollegor, exempelvis att den utsatta inte handlat professionellt nog, dels en 
förringande attityd om att ”lite får man tåla”. Hallberg framhåller att underrapportering kan bero på 
organisationen, hur närmaste chefen hanterat tidigare hot- och våldssituationer och dennes 
benägenhet att anmäla hot- och våldsincidenter. Hon pekar även på att hembesök och arbete i 
vårdtagares hem är förenat med en större risk för hot och våld. Hallberg menar att hot och våld kan 
uppstå om klienten inte känner delaktighet och inflytande samt om de inte upplever sig lyssnade på. 
Författaren framhåller vikten av att all personal, tillvidareanställda, vikarier och praktikanter, 
”informeras, utbildas och vidareutbildas i säkerhetstänkande, potentiella risker och agerande när det 
gäller hot och våld på arbetsplatsen” (2011, s. 39) för att minska riskerna för att hot- och 
våldsincidenter uppstår (Hallberg, 2011). 
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Sandström (2007) beskriver i sin bok Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete exempel på 
faktorer som kan skapa aggressivitet i mötet med människor, men på ett allmängiltigt plan för både 
vård, omsorg och socialt arbete. Sandström delar in faktorerna i bemötande, frustration, 
organisation samt den yttre miljön. Vad gäller bemötande menar Sandström att det är en del av 
professionaliteten att kunna ge ett gott bemötande. Det är därför viktigt att personalen får tillräcklig 
utbildning att ge ett gott bemötande i alla situationer. Vidare beskriver Sandström att delar som 
påverkar bemötandet är människosyn, etik, arbetsmängd, stressnivå hos de anställda och 
stämningen på arbetsplatsen. Sandström framhåller vänlighet som ett effektivt sätt att minska risken 
för hot och våld. Frustration kan enligt Sandström bero på en mängd olika saker såsom långa 
väntetider, tvångsåtgärder, negativa beslut/åtgärder, bristande kommunikation och bristande 
delaktighet. Sandström menar att minskad frustration hos klienten ger minskad risk för aggression 
och att enkla åtgärder kan ge stor effekt. Organisationen är viktig enligt Sandström eftersom dåligt 
arbetsklimat, stress, negativ människosyn, hög arbetsbelastning och konflikter på arbetsplatsen ökar 
risken för hot och våld från klienterna. Sandström förespråkar en empatisk och relationsorienterad 
organisation som prioriterar människorna i den. Nära sammanhängande med organisationen är 
också den yttre miljön. Sandström påpekar att ”en ful och sjaskig miljö tycks skapa fler incidenter” 
(2007, s. 34) än en välkomnande, trevlig och välskött yttre miljö, vilket noterats när den yttre miljön 
på psykiatriska intag förändrats. Vidare påpekar Sandström att de som oftast utsätts för våld är 
kvinnor, vilket beror på att fler kvinnor än män arbetar i högriskyrken, samt att fler yngre än äldre 
drabbas, vilket enligt Sandström kan bero på att äldre har större vana att möta hot- och 
våldssituationer (Sandström, 2007). Sandström beskriver att rädsla är en viktig del av det intuitiva 
systemet för att upptäcka fara. Förnekande av rädsla innebär försämrad förmåga att upptäcka fara, 
ökad tendens att utsätta sig för onödiga risker, sämre förmåga att lära sig av sina erfarenheter och 
svårigheter att bearbeta upplevda trauman. Dessutom förlorar en individ som förnekar sin rädsla 
också förmågan att prata om hot, våld och rädsla på ett realistiskt sätt. Därför uppstår sådant som 
förringande av kollegors upplevelser, förakt mot andras rädsla, att framställa hot och våld som en 
nödvändig del av yrket, eller till och med lägger ansvaret för en incident på den utsatte (Sandström, 
2007). 

Internationell forskning 
Hallbergs (2011) mening om att underrapportering av incidenter är vanligt syns även i den 
internationella forskningen. Virkki (2008), som undersökt finska socialarbetares och 
sjuksköterskors attityder kring klienters våld, och Littlechild (2005), som undersökt socialarbetare i 
England och Finland och effekterna av hot och våld från deras klienter påpekar att socialarbetare 
möter hot och/eller våld oftare än arbetare inom andra fält och att underrapportering av hot och/eller 
våld är vanligt. Littlechild (2005) menar att detta är speciellt vanligt då det gäller mer subtila hot 
och trakasserier, vilket enligt hans undersökning är de vanligaste formerna av hot och/eller våld. 
Även Spencer och Munch (2003) som undersökt arbetsrelaterat hot och våld mot socialarbetare av 
klienter i USA menar att de vanligaste incidenterna innebär verbala hot, misshandel och vapenhot 
och även de finner att underrapportering är vanligt. Vad som anges som skäl till 
underrapporteringen är däremot lite olika. 

Virkki (2008) menar att det finns en tendens att förringa hot och/eller våld från klienter, både av 
socialarbetarna själva och på en mer strukturell nivå. Virkki menar att socialarbetarna tonar ner både 
risken för och den faktiska förekomsten av hot och/eller våld som en form av copingmekanism, men 
framhåller att det även beror på behovet av att socialarbetaren känner tillit till sig själv och klienten 
samt att klienten känner tillit till socialarbetaren (Virkki, 2008). Även Littlechild (2005) lyfter 
frågan om att kunna skapa tillit hos klienten trots spänningen mellan tvång och hjälp. Den 
professionella måste kunna generera tillit hos klienten för att kunna utföra ett gott arbete, något som 
i sig även anses kunna minska risken för hot och våld (Virkki, 2008; Littlechild, 2005). Virkki 
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menar dock att detta kan föra med sig att socialarbetaren underskattar risken för hot och/eller våld i 
mötet med klienter. 

En annan del som av Virkki (2008) antas ligga till grund för underrapporteringen av hot och/eller 
våld är huruvida hotet/våldet upplevs vara avsiktligt. Hot och/eller våld som inte upplevs vara 
avsiktligt bortförklaras av socialarbetarna själva (Virkki, 2008). Både Virkki (2008), Littlechild 
(2005) och Spencer och Munch (2003) lyfter det faktum att socialarbetare räknar med ett visst mått 
av verbala aggressioner från klienterna som en oundviklig del av arbetet, då socialarbetarna 
använder maktutövning i interventioner i klienternas liv. 

Följder av hot och/eller våld som lyfts fram i forskningen är rädsla, hjälplöshetskänslor, oro, skuld 
och skam. Mueller och Tschan (2011) beskriver att tidigare erfarenheter av hot och våld ökar 
individens medvetenhet om sannolikheten för att en incident ska uppstå i framtiden och därigenom 
skapar rädsla hos individen. Förebyggande insatser mot hot och/eller våld på arbetsplatser minskar 
arbetstagarnas rädsla för att incidenter ska uppstå, likväl som dessa insatser påverkar individens 
copingförmåga positivt. Författarna lyfter det faktum att förebyggande insatser även om de inte 
fungerar kan vara meningsfulla om de ökar individens känsla av trygghet och säkerhet, och 
möjliggör ett avslappnat möte med klienter. De framhåller även att välkommunicerade 
förebyggande insatser gör mer än bara minskar risken för hot och/eller våld, de visar även att 
arbetsgivaren bryr sig om arbetstagarna vilket i sig kan minska rädslan för hot och/eller våld och 
dess konsekvenser (Mueller & Tschan, 2011). 

Virkki (2008), Littlechild (2005) och Spencer och Munch (2003) framhåller alla att socialarbetare 
ofta lägger skulden på sig själva när det uppstått en hotfull/våldsam situation och att socialarbetare 
som blivit utsatta kan börja tvivla på sin förmåga som professionella. Littlechild (2005) och Spencer 
och Munch (2003) lyfter även att socialarbetare ofta är rädda för att kollegor och chefer ska se dem 
som mindre kapabla att utföra ett gott arbete om de inte kan hantera aggressiva och/eller våldsamma 
klienter, vilket för med sig känslor av skuld och skam. Spencer och Munch (2003) påpekar att 
socialarbetare kan undvika att lyfta frågan om säkerhet och hot och våld fastän kollegor varit med 
om incidenter eftersom de vill undvika att erkänna sig själv som sårbara. I alla tre artiklarna lyfts att 
interventioner mot hot och/eller våld på arbetsplatser därför behöver lyftas till en strukturell nivå, så 
att socialarbetarna både rapporterar alla incidenter och känner att det inte är deras fel att 
situationerna uppstår (Virkki, 2008; Littlechild, 2005; Spencer & Munch, 2003). 

Tolkningsram 
De teoretiska utgångspunkter som presenteras i detta avsnitt har uppkommit efter datainsamlingen 
och när analys av det empiriska materialet genomförts. 

Kommunikationsteori 
Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth och Holmberg menar att kommunikation är ”överförande av 
budskap via signaler från sändare till mottagare med en direkt återkoppling” (2010, s. 112-113). 
Budskapet kan vara oavsiktligt eller omedvetet och kan uttrycka till exempel känslor, tankar eller 
behov (Lundsbye m.fl., 2010). Payne (2002) beskriver att kommunikationsteorin växt fram ur bland 
annat en rad psykologiska studier där intresset ligger i hur människor kommunicerar med varandra. 
Fokus ligger bland annat på komplexiteten i människors samspel och försök att förändra mönster i 
beteenden. Utgångspunkten för kommunikationsteorin är att när individen gör något så gör den 
alltid det som en reaktion på information som den tagit in. Informationen kan utgöras av fakta eller 
sådana saker som känslor, minnen eller kroppsupplevelser. Informationsbearbetning är när 
individen tar in informationen, tolkar den och bedömer den. Efter informationsbearbetningen ger 
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individen återkoppling, genom en utvärdering av informationen, till avsändaren som då får en 
uppfattning om hur individen bedömt och tolkat informationen (Payne, 2002). Lundsbye m.fl. 
(2010) beskriver att verbal kommunikation kan vara mångtydig och svårtolkad och menar att 
kommunikationsstörningar kan bero på olika uppfattningar av ordens innebörd hos de som 
kommunicerar med varandra. Payne menar att många människor har svårigheter i att kommunicera 
med andra eftersom de har problem i informationsbearbetningen, de har svårt att återkoppla på ett 
tydligt sätt eller de inte förstår återkoppling som andra ger dem. Dessa problem kan skapa 
svårigheter i relationerna mellan människor (Payne, 2002). Kommunikation består inte bara av 
verbal kommunikation utan också icke-verbal såsom kroppspråk och ansiktsuttryck. Lundsbye m.fl. 
(2010) beskriver icke-verbal kommunikation som all form av kommunikation utöver verbala ord, 
vilken ofta pågår omedvetet. De tar upp olika exempel på icke-verbal kommunikation såsom 
kroppsrörelser, till exempel att röra sig mot någon; beröring; positioner samt röstkvalitet, i form av 
exempelvis tonläge, artikulation och röststyrka. Författarna menar att icke-verbala signaler ofta är 
flytande och mångtydiga vilket innebär att sammanhanget blir mycket viktigt (Lundsbye m.fl., 
2010). Även i tystnad kommunicerar människan alltså, genom andras tolkning. Oftast bildar 
kommunikationen mönster, där människor interagerar med varandra på förutsägbara sätt vilket är 
grunden för relationer till andra. Det finns alltid ett innehåll i kommunikationen, men relationen 
mellan de som kommunicerar påverkar innebörden av relationen (Payne, 2002). 

Payne lyfter speciellt socialarbetar-klient-relationen, där socialarbetarens beteende visar hur den 
förväntar sig att relationen ska vara. Payne menar att kommunikationsmönster ofta uttrycker makt, 
dominans och underordning och att kommunikationsteorin främst handlar om kontrollen i 
relationer. I symmetriska relationer är parterna jämlika. Komplementära relationer är ojämlika och 
parterna har i samtalet en viss roll i vilken de bidrar till samspelet. Framgångsrika relationer 
uppvisar enligt Payne drag av båda, och tar socialarbetar-klient-relationen som exempel då ”den 
förstnämnde aldrig ska ha kontroll hela tiden” (Payne, 2002, s. 231). Kommunikation innebär alltid 
både ett sändande av och en reaktion på information. Både budskapet och reaktionen innehåller 
innehålls- och relationskommunikation. En socialarbetare måste alltid vara medveten om hur 
klienten uppfattar och reagerar på dennes kommunikation, både genom verbala och icke-verbala 
signaler från klienten. Socialarbetaren måste uppmärksamma och lyssna på klienten, annars kan 
både relationen och kommunikationen bli lidande (Payne, 2002). Det finns en idé om paradoxer i 
kommunikationsteorin, vilket handlar om att visst negativt beteende är försök att ta makten i 
relationen. Genom att släppa makten fri är det den som ger ifrån sig makten som får övertaget och 
då finns det inte längre någon mening för det negativa beteendet. Payne exemplifierar med om en 
klient blir aggressiv: om socialarbetaren lutar sig tillbaka och tillåter klienten att uttrycka 
aggressiviteten i deras relation så har socialarbetaren makten. Aggressionen har då inte längre någon 
funktion för klienten och torde därmed försvinna (Payne, 2002). 

Vidare menar Payne (2002) att kommunikationsteorin är speciellt användbar för socialarbetare i de 
inledande samtalen med klienter, eftersom det är då relationsmönster upprättas. Innehållet i de 
första samtalen är inriktade på information, men samtidigt kommer försök att finna passande 
relationsmönster att finnas med och ”det är socialarbetarens uppgift att skapa ett fungerande 
mönster” (Payne, 2002, s. 233). Kontexten är viktig, då klienter sedan innan har med sig en 
uppfattning om att de är underlägsna. Den sociala kontexten kan få denna underlägsenhet att kännas 
ännu större, menar Payne och exemplifierar med ett skräpigt väntrum. Kommunikationsstörningar 
och dåliga relationer kan hindra socialarbetaren från att göra rätt bedömningar av informationen och 
i förlängningen även vara hinder för eventuella insatser. För att undvika problem och blockeringar 
behöver socialarbetaren uppmärksamma både innehålls- och relationsnivå i kommunikationen och 
på verbala och icke-verbala budskap (Payne, 2002). 
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Coping 
Coping är en del av kognitivt inriktad stressforskning. Persson (2007) beskriver att coping handlar 
om individens förmåga att hantera stressfyllda situationer. Det var Richard Lazarus som utvecklade 
copingbegreppet och han menade att det är individens subjektiva tolkning av en händelse som är av 
betydelse, mer än händelsen i sig. Hur en människa reagerar i en stressfylld situation beror på 
upplevelsen av förlusten, hotet eller utmaningen i kombination med upplevelsen av tillit till att 
kunna hantera situationen. Det är av denna anledning en situation kan upplevas som mycket 
skrämmande för en person medan en annan kan uppleva den som en spännande utmaning. Coping 
är mycket komplext och är beroende av personlighet, situation och sociala förhållanden. Det finns 
några grundläggande drag i coping. Upplevelsen av att ha kontroll över den egna situationen är en 
grundläggande del i stresshantering, vilket påverkar inte bara välbefinnandet utan också fysiska 
stressreaktioner. En förmåga att ”kognitivt minimera de upplevda konsekvenserna” (2007, s. 352) är 
också en viktig del. Studier har visat att individer som har socialt stöd och känner tillit till sin 
sociala omgivning har en större copingförmåga än de som inte har det. Coping är också mycket 
beroende av personligheten, vilket innebär att en individ som är optimistisk och utåtriktad har 
lättare att hantera stressfyllda händelser och dessutom har lättare att få stöd från sin omgivning 
(Persson, 2007). Rönnberg (2007) menar att coping är en process som individen använder för att 
hantera de inre eller yttre krav som ställs på den. Coping fungerar genom att antingen åtgärda de 
problem som individen ställts inför, eller reglera känslorna som problemet frammanat, genom så 
kallade copingstrategier. Det finns många olika copingstrategier, bland annat undvikande, 
omtolkning, acceptans och omorientering samt att finna mening i det som hänt. Copingstrategier 
kan få både positiva och negativa följder, speciellt över tid. Undvikande, till exempel, kan fungera 
väl i den omedelbara situationen men kan ge negativa följder på sikt (Rönnberg, 2007). 

Känsla av sammanhang – KASAM 
Besläktat med begreppet coping är KASAM. Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, beskrivs 
av Lindqvist och Nygren (2006) som ett förhållningssätt hos individen vilket hjälper den att hantera 
svårigheter som uppkommer i livet, på ett framgångsrikt vis. En viktig del i KASAM är det 
salutogena synsättet vilket fokuserar på frågan om hälsa snarare än sjukdom och där hälsa-ohälsa 
ses som ett kontinuum, där en person kan vara mer eller mindre frisk eller sjuk, snarare än en 
dikotomi (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) menar att en person kan ha en starkare eller 
svagare KASAM och att den byggs upp genom tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Med begriplighet menar han förmågan att kunna uppleva de stimuli och stressorer 
som finns inom och runt individen som ”förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, 
sammanhängande, strukturerad och tydlig” (2005, s. 44). Hanterbarhet menar han är upplevelsen av 
att ha de resurser till förfogande genom vilka individen kan möta de krav som dessa stimuli och 
stressorer innebär. En aspekt kan vara att ha mött ett liknande problem förr och klarat av det. 
Meningsfullhet, slutligen, är i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig 
innebörd där utmaningar och svårigheter ses som något naturligt och i viss mån positivt hos de med 
stark KASAM. Han skriver att människor med ”hög meningsfullhet” som ställs inför svårigheter 
inte undviker utmaningen utan konfronterar den ”inställd på att söka en mening i den och göra sitt 
bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den” (2005, s. 46). Dessa tre begrepp är enligt 
Antonovsky tätt sammankopplade och det krävs att alla tre komponenterna finns i någorlunda lika 
hög grad i individen för att den ska kunna ha stark KASAM. Om någon av komponenterna är lägre 
eller saknas kan inte individen utveckla en stark KASAM (2005). Det som hjälper en individ att 
klara sig genom svårigheter är individens generella motståndsresurser, såsom exempelvis jagstyrka 
och socialt stöd (Lindqvist & Nygren, 2006). 
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Socialarbetarens makt   
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att socialarbetare ofta arbetar med att fördela 
resurser av något slag. Detta gör att socialarbetare sitter i en position där de inte bara hjälper 
klienter utan också har tolkningsföreträdet, makten att tolka människors situation och behov. De har 
även makten att fördela de resurser som organisationen de arbetar i har att erbjuda. En klient är på 
något vis beroende, av någon anledning får eller kan den enskilde inte ”klara sig själv”, vilket kan 
väcka olika känslor hos olika människor. Det finns tvingande inslag i många delar av socialt arbete 
och denna påtvingade kontakt kan vara mycket betungande för individen. En klient befinner sig 
alltid i ett underläge gentemot socialarbetaren då den senare är den som förfogar över de resurser 
och eventuella insatser som klienten vill eller behöver ha. En relation mellan klient och 
socialarbetare är på så vis alltid assymetrisk och ansvaret för de relationer som etableras ligger 
enligt författarna alltid hos socialarbetaren. De framhåller även vikten av att socialarbetaren kan 
möta klienten på ett gott sätt, bland annat lyfter de frågan om att en förmåga att skapa tillit hos 
klienten är eftersträvansvärd (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

Järvinen (2002) beskriver att socialt arbete handlar inte bara om stöd och hjälp utan också om 
kontroll och makt. Hon menar att det alltid är ett ojämlikt förhållande mellan socialarbetaren och 
klienten. Socialarbetaren som representant för välfärdssystemet har en organisation med regler, 
rutiner och resurser bakom sig medan klienten är mottagaren av stöd- och kontrollåtgärder och på så 
vis objektet för reglerna och rutinerna. Socialarbetare anser sig inte ha så stor makt enligt Järvinen, 
utan ser sig som hjälpare i första hand. ”I den professionella självförståelsen hos många 
socialarbetare är makten typiskt icke-erkänd” (Järvinen, 2002, s. 273). Författaren betonar dock att 
socialarbetare oftast arbetar inom stora organisationer som kontrollerar resurser av olika slag vilket 
medför makt; ”de beslut som fattas i socialvården är ofta av en mycket ingripande karaktär” 
(Järvinen, 2002, s. 254). Författaren menar att eftersom meningen med insatserna/åtgärderna är 
menade som hjälp ses handlingar och beslut som legitima och inte ”som 'våldshandlingar' i kraft av 
den professionella, av välfärdsstaten sanktionerade, funktion som socialarbetarna utövar” (Järvinen, 
2002, s. 256). Järvinen framhåller att en klient står i beroendeställning och har en underordnad roll 
gentemot socialarbetaren som är en representant för välfärdsstaten. En klient kan sällan välja mellan 
olika alternativ vilket innebär att den mer eller mindre tvingas anpassa sig efter de regler som 
socialarbetaren och dess organisation sätter upp. Om socialarbetaren inte tillkänner sig den makt 
den faktiskt har kan detta osynliggörande istället förstärka makten och därigenom öka klienternas 
maktlöshet (Järvinen, 2002). 

Metod 

Litteratursökning 
Inför studien gjordes en litteratursökning för att finna relevant forskning i ämnet. Sökning av 
forskning och litteratur har skett i flera olika databaser såsom LIBRIS, Social Services Abstracts, 
PsycINFO och SAGE journals.  Sökord som använts i olika sammansättningar är: threat, violence, 
social work, social workers, clients, client threat. Även biblioteksdatabaser har använts för att hitta 
relevant litteratur, likaså Arbetsmiljöverkets hemsida. Tyngdpunkten i sökningarna har lagts på 
forskning från 2000-talet som fokuserar på hot och våld mot socialsekreterare från klienter. Även 
referenslistor i relevanta artiklar och annan litteratur har använts för att hitta ytterligare litteratur. 
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Val av metod  
Bryman (2011) beskriver att interpretativism är en epistemologisk utgångspunkt som syftar till att 
”fånga den subjektiva innebörden av social handling” (2011, s. 32). Interpretativism inbegriper en 
hermeneutisk-fenomenologisk ståndpunkt där fokus ligger på ”hur individer skapar mening i den 
värld de lever i” (2011, s. 32) vilket ställer krav på forskaren att ”tolka deras handlingar och sociala 
värld utifrån deras perspektiv” (2011, s. 33). Vidare beskriver Bryman (2011) den ontologiska 
ståndpunkten konstruktionism, i vilken det antas att världen består av socialt konstruerade sociala 
objekt och kategorier och att ”sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer 
kontinuerligt får till stånd” (2011, s. 37). I detta ligger att de sociala kategorierna och deras innebörd 
och mening ständigt skapas och omskapas i och genom socialt samspel (Bryman, 2011). Denna 
undersökning inspireras av interpretativism och konstruktionism då syftet är att undersöka 
socialsekreterarnas erfarenheter, vilket innebär att det finns ett intresse i att se deras erfarenheter 
utifrån deras eget perspektiv. Patel och Davidsson (2011) beskriver abduktion som en kombination 
av deduktiv och induktiv ansats, där empirin i studien analyseras både utifrån en på förhand 
bestämd teori och teori som kommer till intresse att tillämpas även efter datainsamlingen. Denna 
studie har en abduktiv ansats då viss teori kunnat bestämmas innan datainsamlingen och annan 
uppkommit efter.  

Semistrukturerade intervjuer  
Enligt Bryman finns det i kvalitativ forskning en tyngd på ”intervjupersonernas egna uppfattningar 
och synsätt” (2011, s. 413) och kvalitativa intervjuer har som mål att ”medverka till att få fram 
intervjupersonens världsbild” (2011, s. 445). En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har 
en lista över teman som ska beröras under intervjun, en så kallad intervjuguide, medan 
intervjupersonen kan utforma svaren på sitt eget sätt. Tonvikten ligger på intervjupersonens 
uppfattningar och tolkningar av händelser. Bryman menar att det som är viktigt för intervjupersonen 
är vad som är intressant för forskaren (2011). Eftersom denna undersökning har ett tydligt fokus på 
socialsekreterarnas beskrivning av sina erfarenheter av hot och/eller våld skulle det vara svårt att 
utforska ämnet genom helt ostrukturerade intervjuer, varför semistrukturerade intervjuer blir 
datainsamlingsmetoden i denna undersökning. 

Urval 
Bryman (2011) menar att ett målinriktat eller målstyrt urval innebär att forskaren väljer 
undersökningsdeltagare som är relevanta för forskningsfrågorna. Viktigt att notera är att detta urval 
innebär att det inte är möjligt att göra en generalisering av resultaten/slutsatserna till en population. 
Bryman menar även att det är av vikt att forskaren är medveten om vilka kriterier som är relevanta 
för urvalet av intervjupersoner när det sker genom målinriktat urval (2011). Vidare menar Bryman 
(2011) att ett bekvämlighetsurval bygger på intervjupersonernas tillgänglighet och att det är vanligt 
att använda på grund av detta och att tid kan sparas med denna form av urval. Denna studies urval 
är en kombination av målinriktat och bekvämlighetsurval då författaren till studien kände till 
intervjupersonerna sedan innan. Bekvämlighetsurvalet kan innebära att studien påverkas, men 
valdes på grund av tidsbrist.  Kriterier för deltagandet i denna undersökning är att vara anställd som 
socialsekreterare på mottagningsenheten för individ- och familjeomsorgen, att vara tillgänglig och 
vilja medverka i undersökningen. Urvalet omfattade 4 socialsekreterare. 
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Tillvägagångssätt 
Respondenterna kontaktades genom ett e-postmeddelande med en förfrågan om att deltaga i intervju 
för uppsatsen. I e-postmeddelandet fanns information om syftet med undersökningen, ungefärlig tid 
som behövdes för att genomföra intervjuerna, att intervjuerna skulle komma att spelas in samt om 
att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Via e-post bokades sedan tid och 
plats för intervjuer med de som var intresserade att deltaga. 

Inför intervjuerna valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Bryman (2011) 
beskriver att kvalitativ metod oftast använder ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Till 
denna studie valdes semistrukturerade intervjuer då helt ostrukturerade intervjuer kan ge 
otillräckligt material för att besvara forskningsfrågan. Totalt genomfördes 4 intervjuer, varefter en 
teoretisk mättnad ansågs uppnådd. Respondenterna var alla socialsekreterare på en 
mottagningsenhet för nya socialtjänstärenden inom individ- och familjeomsorgen, hädanefter kallad 
Mottagningen. Miljön som intervjun genomförs i kan påverka resultatet om respondenten störs eller 
känner otrygghet i att tala om ämnet om till exempel andra kan höra. Alla intervjuer utom en 
genomfördes i enskilda samtalsrum på Mottagningen vilket medförde en trygg och välkänd miljö 
för respondenterna. En av respondenterna valde att genomföra intervjun i sitt hem, vilket även det 
var en trygg och välkänd miljö. Intervjuerna varierade i tid mellan 20 och 55 minuter. Intervjuerna 
spelades in dels för att intervjun inte skulle störas av att intervjuaren antecknade, dels för att senare 
kunna transkriberas. 

Databearbetning och analysmetod 
Transkribering av det inspelade materialet genomfördes efter intervjuerna. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) kan meningskoncentrering ge forskaren struktur och lättare överblick över det 
transkriberade materialet. Transkriberingarna meningskoncentrerades därför för att koncentrera 
materialet och få fram kärnfulla formuleringar. 

Bryman (2011) beskriver tematisk analys av data som ett av de vanligaste tillvägagångssätten inom 
kvalitativ analys. Kvale och Brinkmann (2009) menar att tematisering sker för att finna 
återkommande och gemensamma teman i respondenternas svar, likväl vad som skiljer dem åt. Det 
finns två former av tematisering, begreppsstyrd och datastyrd. Begreppsstyrd kodning innebär att 
forskaren på förhand bestämt de koder som analysen ska ske utifrån. Datastyrd kodning innebär att 
koderna skapas i efterhand utifrån materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie används 
datastyrd kodning. Koderna har sedan använts för att formulera rubrikerna i avsnittet ”Resultat och 
analys”. 

Forskningsetiska överväganden 
Denna undersökning bör följa de fyra grundläggande etiska principerna, formulerade av Bryman 
(2011, se även Vetenskapsrådet, 2013) som: informationskravet, att forskaren ska informera 
deltagarna om syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avsluta 
sitt deltagande i undersökningen närhelst de vill; samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har 
full rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen; konfidentialitetskravet, som innebär 
att alla uppgifter om alla som ingår i undersökningen ska behandlas så att obehöriga inte har 
åtkomst till dem; nyttjandekravet, att alla uppgifter som samlas in i undersökningen som handlar 
om enskilda personer ska användas enbart till forskningsändamålet. Respondenterna informerades 
om syftet med studien och samtycke i både e-postmeddelandet med förfrågan om deltagande i 
intervju samt under intervjun. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att alla uppgifter om 
deltagarna hanterades med varsamhet, inspelningarna av intervjuerna raderades direkt efter 
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transkribering och alla uppgifter i transkriberingen avidentifierades. Eftersom uppgifterna från 
deltagarna endast använts i denna undersökning och inte för att påverka någon av respondenterna 
anses även nyttjandekravet uppfyllt. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om replikerbarhet, om undersökningen går att upprepa 
vid ett senare tillfälle, till exempel av andra forskare. Då semistrukturerade intervjuer använts i 
denna studie kan reliabiliteten påverkats negativt, då uppföljningsfrågor kan ha uppkommit vilka 
inte finns representerade i intervjuguiden. Därför kan en exakt replikation av studien inte 
genomföras. Genom tydlig beskrivning av tillvägagångssätt i metoddelen kan dock reliabiliteten i 
denna studie ändå anses tillräcklig. Bryman (2011) menar att validitet uppnås genom att studiens 
syfte uppfylls. Denna studie kan anses ha en resonabel validitet då resultat och analys besvarar 
studiens syfte och frågeställningar. Generaliserbarhet innebär enligt Bryman (2011) frågan om 
huruvida resultaten i en studie kan generaliseras till ett större urval. Enligt Bryman har kvalitativ 
forskning fått kritik för att resultaten inte är generaliserbara, men han menar att målet inom 
kvalitativ forskning inte är att generalisera till population utan till teori (Bryman, 2011). Syftet med 
denna studie är inte att generalisera resultatet utan snarare att analysera socialsekreterares 
erfarenheter av hot och våld. Urvalet i studien är ett icke-sannolikhetsurval vilket också påverkar 
generaliserbarheten. Detta innebär att resultaten inte kan generaliseras till en större population. 

Resultat och analys 

Kort presentation av Mottagningen och respondenterna 
Mottagningsenheten för individ- och familjeomsorgen ligger i en kommun med strax under 100 000 
invånare. Mottagningen tar emot alla nya ärenden förutom de som gäller försörjningsstöd. De får 
även ärenden där klienten kommer från en annan kommun där den haft kontakt med socialtjänsten 
men inte i kommunen där Mottagningen ligger, samt sådana där klienten inte haft kontakt med 
socialtjänsten i kommunen under de senaste sex månaderna. Ärenden som Mottagningen har hand 
om är allt ifrån anmälningar till att klienten själv söker hjälp. Mottagningen genomför 
förhandsbedömningar, kortare utredningar och lämnar över klienter som behöver längre utredningar 
till utredningsenheter i kommunen. Klienterna är alla sorts människor, ”det är allt mellan himmel 
och jord tycker jag” (IP2). IP1 och IP3 arbetar främst med ärenden som gäller barn, IP2 arbetar till 
största delen med vuxenärenden medan IP4 inte arbetar med någon specifik klientgrupp. Alla kan 
dock få ärenden som gäller vilken klient som helst, som när det kommer in akuta ärenden. 

Tankar kring hot och/eller våld 

Socialsekreterarnas definitioner av hot  
“Jag tycker att det är en känsla. Det jag uppfattar som ett hot kanske inte nån annan uppfattar som 

ett hot. Så jag tycker att det är... ja, men en känsla. Det jag känner är ett hot, det är ett hot för  
mig.” (IP4) 

Alla fyra socialsekreterarna säger uttryckligen att hot har en bred definition, från verbalt uttryckta 
hot till en känsla av obehag. ”När de säger något, verbalt, som på nåt vis påvisar att de tänker göra 
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nånting, antingen mot sig själva eller mot mig, om de inte riktigt får som de vill” (IP1), ”det är ju 
allt från det här väldigt tydliga där man faktiskt uttrycker både verbalt och med kroppspråk, till det 
här subtila” (IP2). Respondenterna själva definierar hot som något subjektivt, orden ”en känsla” 
uttrycks av tre av respondenterna. De är också alla överens om att det är olika för olika individer. 
Några respondenter pekar på att det måste finnas en avsikt hos klienten för att det ska vara ett 
”riktigt” hot och att det handlar om huruvida det påverkar individen: “för mig så måste man nog 
koppla till att jag har blivit rädd” (IP3). Alla fyra uttrycker också att det kan finnas en väldigt subtil 
känsla av obehag, en ”atmosfär i rummet” (IP2). Respondenterna verkar inte definiera subtila 
obehagskänslor som ett egentligt hot, utan något som de kanske talar med kollegor om efteråt men 
inte rapporterar eller liknande. Vad det beror på har respondenterna svårt att förklara.  

Respondenternas definition av hot stämmer väl överens med denna studies och de är tydliga med att 
det är en subjektiv upplevelse. Till skillnad från vad som framkommit i tidigare forskning såsom 
Littlechild (2005) och Spencer och Munch (2003) har alltså respondenterna inte upplevt så mycket 
verbala hot utan främst upplevt subtila hot i form av obehagskänslor. Liksom Littechild (2005) 
kommit fram till är subtila hot något som inte rapporteras på Mottagningen, men till skillnad från 
vad Hallberg (2011) och Spencer och Munch (2003) skriver så beror detta snarare på att 
socialsekreterarna själva inte anser det vara ”allvarligt” nog för att rapporteras, än att de är rädda för 
att kritiseras eller inte få stöd av ledningen. Det kan vara så att socialsekreterarna uppfattar de icke-
verbala signaler som klienten sänder ut och som påverkar kommunikationen (Lundsbye m.fl. 2010; 
Payne, 2002). Ett par av respondenterna menar att det ska finnas en avsikt att hota eller skada för att 
det ska anses vara en ”riktig” incident, i linje med Virkkis (2008) resultat. Virkki (2008) påpekar 
även att hot och/eller våld som inte upplevs vara avsiktligt bortförklaras av socialarbetarna själva, 
vilket kan vara fallet även på Mottagningen. 

”... då är det sällan nåt hot, liksom, utan mer en reaktion” (IP3)
Respondenterna talar alla om att klienter kan bli upprörda och använda hårda ord, men att de inte 
uppfattar detta som hot. De menar att de utför ett arbete som kan väcka starka känslor hos klienterna 
och att det är skillnad på detta och när klienter blir hotfulla. IP3 menar att det är skillnad på när 
klienterns vänder sina verbala aggressioner mot hela socialtjänsten generellt och när de riktar sig 
mot henne personligen, eftersom det inte gör henne rädd och “då berör det mig ju inte, då är det 
liksom inte nåt hot” (IP3). Hon menar även att klienterna har rätt att bli upprörda, “utan att man 
upplevs som nån våldsam och hotfull person” (IP3). IP1 menar att det inte alls är negativt när 
klienter blir upprörda, tvärt om: “ibland så kan det vara den mest goda och naturliga reaktionen när 
folk blir upprörda, istället för att sitta apatisk och inte göra nånting”, “det är nästan en friskfaktor så 
länge det inte blir för hotfullt” (IP1). Både IP3 och IP1 talar om att det går att arbeta “förbi” 
aggressionerna. IP1 har funderat över subtila obehagskänslor och menar att ”man markerar ju ändå 
när de kanske höjer rösten och säger fula ord eller så” (IP1) men inte när det blir en obehaglig 
stämning i rummet. IP2 menar att hon inte skulle lyfta frågan i en sådan situation, eftersom det finns 
risk att det skulle skapa en hotfull situation: ”jag kan ju inte säga att min upplevelse alltid är den 
korrekta” (IP2).

Som stora delar av den tidigare forskningen visat (Hallberg, 2011; Virkki, 2008; Littlechild, 2005; 
Spencer & Munch, 2003) så anser socialsekreterarna att viss aggression, framförallt verbal, är en 
del av arbetet. Detta kan tyda på att de är medvetna om att deras arbete är, som Järvinen skriver ”av 
en mycket ingripande karaktär” (2002, s. 254) och att ett sätt för klienten att uttrycka sin maktlöshet 
är aggression. Att inte bemöta denna aggression utan låta klienten uttrycka den är i linje med Paynes 
(2002) beskrivning av att utnyttja paradoxer i kommunikationsteorin, vilket alltså kan göra att 
aggressionen minskar. Det innebär också att funderingarna hos IP2 kring subtila hot, att inte 
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adressera dem, är korrekt utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. Kommunikationsteorins 
utgångspunkt är ju dessutom att allt som en individ gör är en reaktion på information den tagit in 
(Payne, 2002). Utifrån en kommunikationsteroretiskt perspektiv är alltså alla reaktioner hos en 
klient, oavsett om det är en ”naturlig” reaktion eller hot och/eller våld, är en reaktion på den 
information som klienten tagit in från socialsekreteraren. Huruvida reaktionen är rätt, däremot, 
beror på informationsbearbetningen hos klienten, vilken kan vara störd av exempelvis sjukdom eller 
en störning i kommunikationsmönstren. 

Inställningen till hot och/eller våld   
”Man blir ju lite avtrubbad, tror jag” (IP2) 
Alla fyra respondenter talar om att det är skillnad mellan de nyare och de mer erfarna på 
arbetsplatsen. IP3 hävdar innan och i början av intervjun att hon aldrig blivit utsatt för hot och/eller 
våld som socialsekreterare. Under intervjun kommer hon fram till att ”jag har ju blivit lite hotad, 
kommer jag på nu” och skrattar till. IP1 menar att de äldre och mer erfarna inte tar lika hårt på 
incidenter, åtminstone inte de mer subtila som är mer en känsla och speciellt inte när människor blir 
upprörda och till exempel höjer rösten: ”de har ju blivit lite luttrade och lite vana vid det, kan jag 
tänka mig”, ”de har blivit så vana, så de märker knappt längre [när människor är otrevliga i 
telefonen]” (IP1). Också IP4 talar om att det finns en tendens hos de äldre att inte anse sig ha blivit 
utsatta för hot och/eller våld, hon berättar om att de pratat tidigare under dagen om saken och att 
någon sagt att den aldrig blivit utsatt, varefter IP4 tänkte ”är det bara jag som varit utsatt?”. IP2 talar 
om att de försöker vara uppmärksamma på de mer subtila situationerna, men att ”jag upplever att vi 
själva oftast väljer att säga 'men det här var väl inget tillbud'” om situationer som hon själv säger att 
andra yrkesgrupper kanske skulle anse det självklart att det var att gå över gränsen. Hon berättar om 
ett tillfälle när hon fick perspektiv på det egna arbetet, när hon jämförde sitt arbete med en annans, 
och säger om risken för hot och/eller våld att ”det blir en del av en själv” (IP2). Hon menar även att 
hot och/eller våld är ett lågprioriterat område ”både utav oss själva och vår chef, för det händer ju så 
lite […] då blir det ju inte så att det här blir det absolut viktigaste” (IP2). 

Sandström (2007) påpekar att yngre oftare utsätts för hot och/eller våld än äldre, mer erfarna. 
Coping handlar till stor del om upplevelsen av att ha kontroll över den egna situationen, att känna 
att man har socialt stöd och känner tillit till den sociala omgivningen (Persson, 2007). Hanterbarhet, 
en av grundstenarna i KASAM, är kopplat till kontroll över situationen. Om en individ erfarit en 
situation tidigare som den övervunnit på ett gott sätt ökar både dess känsla av hanterbarhet och 
känsla av kontroll över situationen (Persson, 2007; Antonovsky, 2005). Det kan alltså vara så att de 
äldre respondenterna upplevt fler hot- och/eller våldssituationer som de lyckats hantera på ett mer 
eller mindre gott vis, varvid deras KASAM och copingförmåga stärkts. De har dessutom arbetat på 
Mottagningen längre än de andra respondenterna (om än marginellt i IP4:s fall) vilket kan innebära 
att de känner större stöd från och tillit till sin sociala omgivning. Detta kan i förlängningen innebära 
att de inte ser ”mindre” incidenter som något problem, då de vet att de kan hantera dem. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att de inte ser incidenterna som sådana, utan att de är så i grunden säkra 
på att de kan hantera dem och inte ser dem som några problem, att de helt enkelt inte lägger märke 
till dem. 
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Förebyggande åtgärder 

Säkerhetsvakt och larm 
“Det är så sällan vi hamnar i sådana situationer att... det känns inte som att jag behöver ha larmet  
på mig” (IP2)
Respondenterna lyfter förebyggande åtgärder på arbetsplatsen såsom tillgång till säkerhetsvakt, som 
de dels kan be finnas i närheten om de anser att besöket de ska ha är förenat med risk, dels kan de 
tillkalla vakten när något händer. Dörrarna in till Mottagningen är låsta och besökare hämtas i 
väntrummet. Respondenterna berättar att de har larm som de ska kunna trycka på om något händer, 
men alla fyra berättar att dessa larm inte används. De anger olika skäl till det. IP3 menar att hon inte 
upplever att det förekommer särskilt mycket hot och/eller våld, och “då tänker man inte på att ha 
larmet på sig” (IP3). IP4 menar att det delvis handlar om attityden till när larmet ska användas “sen 
har det funnits lite mentalitet i huset att när man använder larmet, då är det fara å färde och gäller 
liv och död, så det där är ju inget man tryckt på för att man känt sig hotad” (IP4). Hon menar också 
att det kan vara provocerande för klienten om den ser att socialsekreterarna har larm, att det kan 
göra att det skapar en situation för att klienten blir upprörd över att socialsekreterarna på något vis 
förväntar sig att det ska uppstå en situation. IP1 menar att vissa av socialsekreterarna ser larmet som 
en maktsymbol och därför avstår att ha det på sig. Hon talar även om första gången hon fick reda på 
att de hade larm på arbetsplatsen, när hon hade praktik där: “det blev en helt ny värld för mig 
liksom” (IP1).  

Spencer och Munch (2003) menar att socialarbetare har en tendens att sätta klientens säkerhet 
framför sin egen vilket kan göra att de inte ser potentiell fara. Detta kan vara fallet på 
Mottagningen, i och med att de vet att de egnetligen ska ha larmen på sig men (oftast) väljer att inte 
ha det. Till skillnad från vad Mueller och Tschan (2011) menar om att förebyggande åtgärder ökar 
tryggheten verkar det snarare vara så att, åtminstone för IP1, insikten om att det finns larm ökade 
medvetenheten om risken för hot och/eller våld. På så vis är larmen inte en trygghet, utan en signal 
om att arbetet är mer riskfyllt än förut tänkt. Socialsekreterarna lyfter det faktum att larmet kan vara 
provocerande för klienter. Utifrån kommunikationsteorin (Payne, 2002) kan ett larm ses som en del 
av den icke-verbala kommunikationen och skulle kunna ses som en signal från socialsekreterarna 
att de förväntar sig att klienten är kapabel till hot och/eller våld. Att inte bära larmet för att det ses 
som en maktsymbol kan kopplas till Järvinen (2002) och det faktum att osynliggörande av makten 
kan förstärka den. Klienter är alltid i ett underläge mot socialsekreteraren (Järvinen, 2002; 
Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) och att försöka dölja eller åtminstone inte framhäva sin 
makt genom att inte bära larmet skulle kunna ses som ett försök från socialsekreterarnas sida att 
minska detta klientens underläge, men också som ett sätt att osynliggöra sin egen makt. 

Under klientbesök 
“Det finns ju ett tänk ändå, men vi behöver inte tillämpa det så ofta. Tack och lov” (IP2)
Respondetnerna talar även om att det finns överenskommelser om tillvägagångssätt både vid 
hembesök och vid besök på Mottagningen. På Mottagningen har de speciella besöksrum där de tar 
emot klienterna, i vilka det finns två dörrar för att kunna utrymma om något händer, samt där 
möbleringen är genomtänkt för att minimera risken för att klienter ska kunna använda innehållet i 
rummet som tillhyggen. Dörrarna till besöksrummen har glasrutor för att det ska vara lätt för 
kollegor och andra att titta in om de befarar att det uppstått en hotfull eller våldsam situation. 
Respondenterna talar även mycket om att de har “lite koll på varandra”, vilka besök de har och när 
de ska göra hembesök. När de ska på hembesök är de alltid två, vilket de ofta men inte alltid är när 
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klienterna kommer på besök till Mottagningen. Vid hembesök har de även “grundregler” såsom att 
inte ta av sig skorna så att det ska vara lätt att gå om det uppstår en situation, de ser till att inte bli 
inlåsta i klienters hem och de ser till att hålla reda på flyktvägar om de skulle behövas. Alla 
respondenterna talar om att det är en mer utsatt situation att göra hembesök jämfört med när 
klienterna kommer till Mottagningen, IP1 säger om Mottagningen att “det är vår plats” och menar 
att det därför är mindre risk för hot- och våldssituationer. IP3 menar att förebyggande åtgärder 
såsom vakt och låsta dörrar inte garanterar säkerheten: “om nån vill ta sig in så gör den det” (IP3). 

Hallberg (2011) och Spencer och Munch (2003) lyfter det faktum att socialarbetare är mer sårbara 
på klientens hemmaplan än på exempelvis socialkontoret. Självfallet går det att inrätta många fler 
förebyggande åtgärder på arbetsplatsen än i en klients hem, men socialsekreterarna berättar att de 
har åtgärder för att minska risken för hot och/eller våld, och framförallt åtgärder för att minska 
skadorna om en sådan situation uppstår vid ett hembesök. Detta kan ses som ett försök från 
arbetsgivaren att värna om arbetstagarnas säkerhet även utanför kontoret, vilket Mueller och Tschan 
(2011) visat i sig kan minska rädslan, och därigenom också risken för, hot och/eller våld. 

Bemötande 
“Det är nästan det viktigaste av allt” (IP4) 
Respondenterna talar alla om bemötandet som det allra viktigaste för att förhindra att hot och/eller 
våld uppstår. IP4 menar att ett gott bemötande kan stävja upprörda känslor och att när människor 
förstår till exempel beslut eller varför socialsekreterarna ställer sina frågor så minskar det risken för 
att hot- eller våldssituationer ska uppstå: “var snäll mot folk, det kommer man långt med” (IP4). 
Hon menar dessutom att det kan skapa risksituationer om socialsekreteraren är för regelstyrd i sitt 
bemötande: “man råkar ut för mer hot och våld om man blir för strikt” (IP4). IP3 lyfter bemötandet 
som den viktigaste förebyggande åtgärden. Hon menar att det handlar om att bygga en allians med 
klienterna, en relation där klienten har förtroende och där samarbetet fungerar: “Jag är ju inte rädd 
när jag går till jobbet om morgnarna och det tror jag är mycket för att vi jobbar så hårt för att få den 
här arbetsalliansen” (IP3). IP2 menar däremot att att de träffar klienterna så få gånger att de inte 
hinner bygga upp någon allians eller relation. Hon menar att det handlar om att “lyckas skapa ett 
möte” och “att få till ett gott samtalsklimat även fast nåt är jättetillspetsat och det är jättehemsk för 
nån i rummet” (IP2). 

Respondenternas mening om att det är viktigt att skapa en allians eller relation, och speciellt 
meningen som IP4 uttalar om att inte vara för strikt, kopplar jag till Hills (2005) beskrivning av 
mötesrelationen kontra uppfostringsrelationen. I den senare är reglerna överordnade det 
känslomässiga bandet, vilket kan hindra utvecklingen av en allians. Även Hills definition av 
behandlingsalliansen är av intresse, då den lyder “det samarbete som skapas mellan patient och 
terapeut för att påverka utveckling, förändring eller hjälp i behandlingen” (Hill, 2005, s. 19) samt 
studiens resultat som visar att ungdomarna blir mindre benägna att använda hot eller våld om de 
inte blir sedda och hörda. Socialsekreterarna måste, som IP3 lyfter, få till ett samarbete med 
klienterna för att kunna utföra sitt arbete, även fast det som IP2 påpekar måste ske inom ett fåtal 
möten. På Mottagningen har de inga längre relationer med klienten, men de måste ändå skapa en 
förtroendefull relation till klienten så att de utföra sitt arbete utan risk för att kränka klienten eller 
utsätta sig själva för hot- eller våldssituationer. Även Sandström (2007) lyfter det faktum att 
bemötandet är en viktig del i professionaliteten och att en relationsorienterad organisation minskar 
risken för hot och/eller våld. Enligt Payne (2002) är kommunikationsteorin speciellt användbar i de 
inledande samtalen med klienter, eftersom det är då relationsmönster utvecklas. Om 
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socialsekreterarna på Mottagningen är måna om att skapa ett gott möte och en god relation till 
klienten kan detta innebära att klienterna utvecklar goda relationsmönster där de inte känner sig 
underlägsna och där kommunikationsstörningar undviks. På så sätt blir det lättare för 
socialsekreterarna att bedöma den information de får av klienterna. Om så skett kan det även 
innebära att Mottagningen lagt grunden för ett samarbete även i vidare utredning och/eller insatser 
på andra enheter. 

“Det här är ju en del av våra arbetsverktyg” (IP2) 
Citatet ovan åsyftar besöksrummen, vilka respondenterna menar är något som de lagt möda på att 
inreda för att klienterna ska känna sig välkomna och väl bemötta. IP3 talar även om den fysiska 
miljön som en del i bemötandet och menar att en ovälkomnande miljö kan skapa riskfyllda 
situationer: “jag tror att ju mer du låser in, ju större risk är det ändå att man liksom skapar sånt... att 
människor blir farliga” (IP3). Payne (2002) menar att den yttre miljön är en del av den sociala 
kontexten och att den kan bidra till att klienten känner sig underlägsen. Sandström (2007) talar 
också om den yttre miljön vilken respondenterna också påtalat kan påverka människor, i synnerhet 
negativt. Genom att aktivt skapa en välkomnande yttre miljö kan Mottagningen på så vis minska 
klienters känsla av underlägsenhet och därigenom också risken för hot och/eller våld. 

Att lita på klienten och sig själv 
”Jag tror nånstans att man väljer att tro gott om folk” (IP2) 
Respondenterna lyfter alla fyra att de på ett vis måste lita på att klienterna inte kommer bli hotfulla 
eller våldsamma. Flera av dem talar om att människor med psykisk sjukdom kan vara mer benägna 
att ta till hot och/eller våld, men också att det då inte i grunden handlar om att de vill göra 
socialsekreteraren illa utan om att sjukdomen påverkar dem. IP3 säger att ”människan är väl inte så 
våldsam till sin natur, tänker jag. Jag har inte den erfarenheten” (IP3). Ett par av respondenterna 
lyfter också frågan om att de som socialsekreterare måste kunna hantera när hot- eller 
våldssituationer uppstår, eller när det blir mycket känsloladdade situationer. ”Vi ska ju också vara 
proffs på att hantera såna situationer” (IP3). IP2 menar att ”[man] väljer att tro att man faktiskt kan 
hantera saker så länge det inte handlar om direkt sjukdom” och att, när det gäller tillspetsade och 
känslofyllda möten, ”vi måste nånstans kunna möta och parera de situationerna utan att förvärra” 
(IP2). 

Virkki (2008), Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) och Littlechild (2005) beskriver vikten av 
att socialarbetare både känner tillit till och lyckas generera tillit hos klienten trots spänningen 
mellan makt/tvång och hjälp. Klienten är ju en del av socialsekreterarnas sociala omgivning, och 
enligt ett copingperspektiv skulle det kunna ses som att socialsekreterarna tack vare stark 
copingförmåga vågar lita på sina klienter. Om dessa då besvarar denna tillit med att visa 
socialsekreterarna tillit och inte bli hotfulla och/eller våldsamma så kommer socialsekreterarnas 
copingförmåga stärkas ytterligare. På så vis stärker det socialsekreterarna i förlängningen att visa 
tillit till klienten. 

Makt 
”Det är ju ändå myndighetsutövning” (IP1) 
Det är bara IP1 som talar om den myndighetsutövning som finns på arbetsplatsen. Hon uttrycker att 
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”med makt kommer ju ändå en hierarki, och de kan utlösa både hot och våld” (IP1). De andra 
respondenterna menar att det inte handlar så mycket om myndighetsutövning och jämför med 
exempelvis socialjouren och utredningsenheter vars arbete innebär mycket mer 
myndighetsutövning. Samtidigt talar de om att de ibland har LVU-ärenden (LVU är Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, den lag som handlar om tvångsåtgärder när det gäller 
unga), bland annat berättar IP4 om att de ibland har möten med föräldrar där de ska informera 
föräldrarna om att deras barn ska tvångsomhändertas. IP2 säger: ”vi har ju inte den typen av 
myndighetsutövning hos oss... det händer några få gånger men jättesällan” (IP2). Det går dock inte 
att utläsa ur det empiriska materialet huruvida respondenterna har en medvetenhet kring 
maktutövningen och den assymetriska relationen, då dessa frågor inte ställdes under intervjuerna. 

Som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) och Järvinen (2002) beskriver så innebär socialt 
arbete både stöd, hjälp, kontroll och makt. En socialsekreterare har alltid makt, genom att de 
fördelar resurserna som finns att tillgå och genom att de har tolkningsföreträdet. Socialsekreterarna 
på Mottagningen måste ställa frågor som ibland är mycket svåra för klienterna och de har makten 
att ta beslut om vidare utredning och/eller åtgärder. De måste vara medvetna om den makt de 
innehar, att klienten står i beroendeställning till dem och att relationen alltid är assymetrisk eller 
komplementär som kommunikationsteorin kallar det (Payne, 2002). Järvinen (2002) påpekar att 
osynliggörande av makten kan öka klientens maktlöshet. Om klienten uppfattar socialsekreterarens 
makt medan socialsekreteraren försöker förminska den kan detta leda till kommunikationsstörningar 
och att relationen mellan socialsekreterare och klient försämras. Som Payne (2002) påvisar kan 
detta hindra socialsekreterarna från att göra korrekta bedömningar och i förlängningen vara hinder 
för eventuella insatser. Det är därför mycket viktigt att socialsekreterarna är medvetna om den 
maktposition de innehar och hur den påverkar relationen med klienten. 

Socialsekreterarnas erfarenheter av hot och/eller våld   

Mottagningen ingen utsatt arbetsplats 

“Tack och lov så händer det inte så ofta” (IP2)
Alla fyra respondenterna har varit med om någon incident, allt ifrån subtila obehagskänslor till 
fysiskt våld. De talar dock om något eller ett par tillfällen, IP2 som arbetat inom socialt arbete i 22 
år menar att hon bara varit med om två tillfällen, “det är de två gångerna som det hänt nånting” 
(IP2) och några situationer med subtila känslor av obehag. IP1, som arbetat ett år och dessutom inte 
heltid, talar under intervjun bara om en klient, som hon dels talat med i telefon där han framförde 
hot om att ta sitt eget liv, dels träffat i ett besök där hon upplevde situationen som obehaglig för att 
klienten “kom nära och viftade med händerna” och så vidare. IP4 har inte erfarit någon hotfull 
situation i arbetet på Mottagningen, däremot på försörjningsstöd. Hon talar om att det är stor 
skillnad mellan Mottagningen och försörjningsstöd och att det tidigare inte är ett alls lika utsatt 
arbete. IP3 hävdar i inledande skede, bland annat i förfrågan om att deltaga i intervju, att hon aldrig 
blivit utsatt för hot och våld: “jag har aldrig känt mig hotad som socialsekreterare”, men under 
intervjun berättar hon om några tillfällen då hon varit i obehagliga situationer som dock inte varit 
uttalat hotfulla. IP3 kopplar begreppet hot till att bli rädd och hon säger själv att “jag har inte blivit 
rädd, och därför har jag inte upplevt det som nåt hot” (IP3) men också att de gånger som hon 
upplevt situationer som obehagliga så har det varit förknippat med rädsla. 

Mueller och Tschan (2011) beskriver att preventiva insatser även om de inte fungerar kan ha effekt 
på individens känsla av trygghet och säkerhet och därigenom möjliggöra ett avslappnat möte med 
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klienter. Dessutom visar de på att preventiva insatser kan öka individens copingförmåga. Om 
socialsekreterarna som tidigare nämnts har en stark copingförmåga och KASAM så kan detta i 
kombination med Mueller och Tschans resultat vara en förklaring till varför respondenterna inte 
erfarit särskilt många incidenter. De förebyggande åtgärderna kan i kombination med 
socialsekreterarnas copingförmåga och KASAM ha en lugnande effekt på klienter och 
socialsekreterarna själva, vilket skapar ett gott möte. Som tidigare nämnts kan ett gott möte och gott 
bemötande innebära att kommunikationsstörningar undviks och att goda relationsmönster utvecklas. 
Om socialsekreterarna på Mottagningen är skickliga på att bemöta klienterna på ett gott sätt, så att 
de goda relationsmönstren skapas och klienternas underläge i situationen inte skapar blockeringar 
och störningar, kan detta vara en anledning till varför Mottagningen inte av socialsekreterarna anses 
vara en särskilt utsatt arbetsplats. 

Erfarenheter av våld 
“Det var så lätt att förstå hur den här situationen uppstod” (IP2) 
Den enda som berättar om en incident med fysiskt våld är IP2, som var med om en sådan situation 
en kort tid innan intervjutillfället. Hon berättar att det handlat om en psykiskt sjuk ungdom och att 
klienten “vevade med armarna” och slog till henne. “Det var första gången i mitt liv som jag har 
blivit slagen, så det var ju lite sådär innan jag hann samla mig”. Respondenten menar dock att det 
inte var en traumatisk situation eftersom “det var så lätt att förstå hur den här situationen uppstod”. 
“Jag känner att det är ingenting som ger mig obehagskänslor [...] eftersom det var så förståeligt 
varför det blev som det blev. Personen var ju jättesjuk”. Hon betonar att det inte påverkat hennes 
arbete nämnvärt och förklarar det med att det inte blir ett trauma “när man kan förstå sammanhanget 
och varför det blir som det blir och det är ett sjukdomstillstånd”. Hon talar även om att hon hade 
kunnat göra annorlunda, vilket dock inte säkert hade gjort att incidenten inte uppstått, och att hon 
nästa gång kommer göra annorlunda. 

I IP2s beskrivning av händelsen är det tydligt att hon använder sig av copingstrategier såsom att 
finna mening i det som hänt. Eftersom detta även finns i beskrivningen av meningsfullhet i 
KASAM är det möjligt att IP2 använder både copingstrategier och KASAM för att bearbeta och 
hantera upplevelsen. Hennes beskrivning av situationens förståelighet kan även kopplas till 
begriplighet i KASAM, genom att situationen var så lätt för henne att förstå är den begriplig och 
innebär på så vis inget hot mot hennes KASAM. Virkki (2008) skriver om att det är vanligt hos 
socialarbetare att lägga skulden för incidenter på sig själv. Jag kopplar detta till 
kommunikationsteorins mening om att ansvaret för att kommunikationen fungerar ligger på 
socialarbetaren. Det kan vara så att IP2 uppfattar det som att hon inte lyckades kommunicera med 
den psykiskt sjuke unge, men att hon förstår att sjukdomen påverkade den unges förmåga att 
bearbeta informationen och att IP2 på så vis ändå försökte ta sitt ansvar för kommunikationen. 

Om det uppstått en incident  
”Det ska ju föras statistik och det ska ju följas upp […] så det tas ju på allvar” (IP4) 
Det är bara IP4 som tydligt pratar om handlingsplanen och rutiner som finns när en incident 
uppstått. De andra talar om att de ska rapportera till chefen, men är mer oklara över exakt hur, vad 
och varför. Det som respondenterna främst talar om kring hanteringen av incidenter är att prata med 
kollegorna, ofta med den kollega som varit med i besöket. IP1 talar om att det ofta är när de ”sitter 
och dricker kaffe och pratar om dagen, liksom” (IP1). Alla respondenterna upplever att de har stöd 
av både chef och kollegor om det skulle hända något och att det inte är några problem att lyfta 
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frågan i gruppen. Men, som IP1 säger: ”det gäller att ta för sig, för det är ingen som frågar en” 
(IP1). IP1 talar även om att hon inte fått någon information om vad som ska göras vid en eventuell 
incident och att det kan bero på att hon inte är heltidsanställd och därmed inte är med på till 
exempel arbetsplatsträffar [APT]. IP3 berättar att chefen brukar lyfta frågan om hot och våld på 
APT, vilket alltså IP1 inte varit med om. 

Som forksningen visar (Hallberg, 2011; Mueller & Tschan, 2011; Virkki, 2008; Littlechild, 2005; 
Spencer & Munch, 2003) är det viktigt att individer som blivit utsatta för hot- eller våldssituationer 
får stöd av chefer och kollegor och inte skuldbeläggs. Enligt respondenterna är stödet från chef och 
kollegor gott på Mottagningen och att det går att prata om sådana upplevelser. Det är dock inte 
självklart att frågan tas upp, som IP1 beskriver så gäller det att våga prata om det själv. Sandström 
(2007) skriver om rädsla som en viktig del i att kunna upptäcka fara. Han menar att en individ som 
förnekar sin rädsla förlorar sin förmåga att prata om rädsla, hot och våld på ett realistiskt sätt. 
Genom att bekräfta och tala om sin rädsla kan socialsekreterarna undvika att förringa andras 
upplevelser och ger ett klimat på arbetsplatsen där hot- och våldsincidenter kan hanteras på ett gott 
sätt. Det är därför viktigt att socialsekreterarna tar upp sina erfarenheter av hot och/eller våld och 
uppmuntrar andra att göra detsamma. Mueller och Tschan (2011) påpekar att en arbetsgivare som 
visar att den bryr sig om sina arbetstagare genom välkommunicerade preventiva insatser kan 
minska rädslan för hot och/eller våld. Om chefen tar upp frågan om hot och/eller våld på APT kan 
detta signalera till arbetstagarna att det finns en omtanke för dem hos arbetsgivaren. Dock går IP1, 
som inte alltid är med på APT, miste om denna information och på så vis även känslan av omtanke. 
Hallberg (2011) framhåller vikten av att även vikarier och praktikanter ”informeras, utbildas och 
vidareutbildas i säkerhetstänkande, potentiella risker och agerande när det gäller hot och våld på 
arbetsplatsen” (2011, s. 39) för att minska riskerna för att hot- och våldsincidenter uppstår 
(Hallberg, 2011). Utifrån ovanstående kan alltså bristande information inte bara minska känslan av 
omtanke hos arbetsgivaren utan också öka risken för hot- och våldsincidenter. 

Slutsatser 
“Jag tycker att det är en känsla” (IP4) “Man blir ju lite avtrubbad” (IP2) 
Socialsekreterarnas definition av hot är att det är en subjektiv upplevelse, där det handlar om 
individens egen uppfattning om huruvida den blivit hotad eller inte. Ett par respondenter menar att 
det ska finnas en avsikt att hota. Respondenterna gör skillnad mellan att hota och att använda hårda 
ord. Liksom forskning visat anser socialsekreterarna att ett visst mått av verbala aggressioner tillhör 
arbetet, vilket kan ses som ett sätt att tillåta klienten att uttrycka sin maktlöshet. Sett utifrån ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv kan hot bero på störningar i informationsbearbetningen eller 
kommunikationsmönstren hos klienten. Respondenterna menar att de äldre, som arbetat längre, har 
en tendens att inte anse sig själva blivit utsatta för hot och/eller våld. Sett utifrån coping och 
KASAM kan det vara så att de äldre respondenterna upplevt fler hot- och/eller våldssituationer som 
de lyckats hantera på ett mer eller mindre gott vis, varvid deras KASAM och copingförmåga 
stärkts. Detta kan innebära att de, eftersom de vet att de kan hantera dem, inte ser mindre incidenter 
som något problem. Socialsekreterarna har larm som en del i de förebyggande åtgärderna, men de 
använder dem inte. Larmen ses som en provocerande, icke-verbal signal till klienterna om att 
socialsekreterarna förväntar sig att de kan ta till hot och/eller våld. Att inte bära larmen kan också 
ses som ett sätt från socialsekreterarna att antingen minska klientens underläge eller osynliggöra sin 
egen makt. 

“Det är nästan det viktigaste av allt” (IP4) “Jag tror nånstans att man väljer att tro gott om folk”  
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(IP2)
Respondenterna lyfter bemötandet som en mycket viktig del i arbetet. De måste kunna skapa en 
förtroendefull relation till klienten inte bara för att minska risken för hot och/eller våld utan för att 
kunna genomföra sitt arbete. Detta ska dessutom ske på kort tid. De är även måna om att den yttre 
miljön ska vara välkomnande trots låsta dörrar, då detta är en del i bemötandet. Ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv påvisar att om socialsekreterarna kan skapa ett gott möte och 
en god relation till klienten kan detta innebära att klienterna utvecklar goda relationsmönster där de 
inte känner sig underlägsna och där kommunikationsstörningar undviks, vilket kan utgöra en grund 
för ett samarbete med klienten även i vidare utredning och/eller behandling. Respondenterna lyfter 
fram det som forskningen visar; att de måste både kunna känna tillit till klienten och skapa tillit hos 
denne trots balansgången mellan makt och hjälp. Det är mycket viktigt att socialsekreterarna är 
medvetna om sin maktposition och hur den påverkar relationen med klienten för att undvika 
kommunikationsstörningar, då relationen alltid är assymetrisk. Utifrån ett copingperspektiv kan 
socialsekreterarnas copingförmåga stärkas när de visar tillit till klienten och denna besvarar detta 
förtroende med tillit och att inte bli hotfulla och/eller våldsamma. 

“Tack och lov så händer det inte så ofta” (IP2) 
Respondenterna menar att det inte sker så många incidenter på Mottagningen. Vad detta beror på är 
mer svårfångat. Det kan vara så att socialsekreterarna har en stark copingförmåga och KASAM, 
vilket i kombination med de förebyggande åtgärderna från arbetsgivaren ger en grund för att skapa 
ett gott möte med klienten. Om socialsekreterarna på Mottagningen är skickliga på att bemöta 
klienterna på ett gott sätt, så att de goda relationsmönstren skapas och klienternas underläge i 
situationen inte skapar blockeringar och störningar, kan detta vara en anledning till varför 
Mottagningen inte av socialsekreterarna anses vara en särskilt utsatt arbetsplats. 

“Det tas ju på allvar” (IP4) 
När det väl uppstått en incident har forskningen visat att stöd från chef och kollegor är bland det 
viktigaste för att inte långvariga problem ska uppstå hos den utsatta. Respondenterna menar att det 
på Mottagningen finns ett gott stöd från både chef och kollegor. Det framkommer att det inte är 
svårt att tala om när de varit med om en incident. 

Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att ge en inblick i och analysera fyra socialsekreterares personliga 
erfarenheter av hot och/eller våld från klienter på en kommuns mottagningsenhet för individ- och 
familjeomsorgen. I undersökningen framkom att alla fyra socialsekreterarna upplevt hot, främst i 
form av subtila obehagskänslor och i viss mån verbala hot, medan endast en erfarit fysiskt våld. 
Studien belyser socialsekreterarnas personliga erfarenheter och tankar kring hot och/eller våld samt 
analyserar eventuella orsaksförklaringar till det frånvarande våldet och den låga förekomsten av hot 
utifrån kommunikationsteori, coping och KASAM. 

Frågeställningarna inbegrep socialsekreterarnas egna definition av hot, vad de anser är viktigt för att 
minska risken för hotfulla/våldsamma situationer samt huruvida de erfarit hot och/eller våld. 
Socialsekreterarna definierar, liksom forskningen, hot som en subjektiv upplevelse, men också att 
det ska finnas en avsikt bakom hotet. Socialsekreterarna gör således en skillnad mellan hot och 
hårda ord från klienter, vilket de menar är naturligt i sådana situationer som arbetet på 
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Mottagningen innebär. Bemötandet lyfter socialsekreterarna fram som speciellt viktigt för att 
minska risken för hot och/eller våld. Utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv i kombination 
med copingförmågan och KASAM hos socialsekreterarna samt resultaten i den tidigare forskningen 
kan det vara så att om socialsekreterarna på Mottagningen är skickliga på att bemöta klienterna på 
ett gott sätt, så att de goda relationsmönstren skapas och klienternas underläge i situationen inte 
skapar blockeringar och störningar, kan hot och/eller våld undvikas.  

Metoden utgick ifrån semistrukturerade intervjuer av ett kombinerat bekvämlighets- och målinriktat 
urval. Analysen skedde utifrån begreppsstyrd kodning av det empiriska materialet som bestod av 
transkriberingar av intervjuerna. Det är möjligt att studien begränsas av urvalet. Detta gör att 
resultatet inte kan generaliseras till en population. Syftet med studien var dock inte att studera en 
objektiv och generaliserbar sanning, utan sökte se socialsekreterarnas personliga erfarenheter 
utifrån deras eget perspektiv och sedan analysera dessa. Ett kvantitativt metodval hade kunnat ge 
generaliserbara slutsatser, men det hade inte gett samma djupgående förståelse för 
socialsekreterarnas erfarenheter och tankar kring hot och/eller våld. En nackdel med 
semistrukturerade intervjuer var att författaren upplevde att frågorna som ställdes kanske inte var 
tillräckligt kritiska, något som uppmärksammades vid transkriberingen av materialet då det var 
lättare att se kritiskt på vad respondenterna sagt. Det är möjligt att en annan intervjuare kunnat följa 
upp med fler kritiska frågor. Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer var att 
författaren hade möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp intressanta spår i respondenternas 
berättelser. Intervjupersonerna berättade också mycket och tydligt kring sina erfarenheter av hot 
och/eller våld, vilket till viss del kan tillskrivas att de var i en för dem trygg och välkänd miljö, samt 
förhoppningsvis att de kände förtroende för intervjuaren. 

Som beskrivet i resultatet och analysen talar bara en av respondenterna tydligt om den 
maktutövning som arbetet på Mottagningen innebär. Här ligger en av de punkter där en annan 
intervjuare möjligen kunde följt upp med mer kritiska frågor, då det i det empiriska materialet i 
denna studie inte finns tillräckligt med grund för att uttala sig kring huruvida socialsekreterarna är 
medvetna om den press det medför eller inte. Det är möjligt att de äldre socialsekreterarna är 
mycket medvetna om den maktutövning som arbetet innebär och att detta är en så naturlig del i 
arbetet att de inte talade om det under intervjuerna. 

Den tidigare forskningen som presenteras i början av studien utgår från främst vård- och 
omsorgsyrken såsom sjuksköterskor och liknande professioner, samt behandlande organisationer 
inom socialt arbete. Det finns inte mycket skrivet om utredande delar av socialt arbete, såsom 
socialtjänsten. Detta är underligt då Arbetsmiljöverket rapporterar att socialsekreterare år 2009-
2010 var den tredje största gruppen av myndighetsutövande yrken vad gäller 
arbetsskadeanmälningar på grund av hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2011). Forskning kring hot 
och/eller våld inom myndighetsutövande yrken såsom socialsekreterare borde prioriteras för att 
finna mekanismerna bakom hoten och/eller våldet för att kunna utveckla sätt att reducera incidenter. 

Något som synes mig synnerligen märkligt är frånvaron av diskussioner kring hot och/eller våld 
under socionomutbildningen. Det talas visserligen mycket om bland annat bemötande och makt, 
vilket denna studie visar är viktigt i att undvika att incidenter uppstår, men inte i termer av att det 
också kan förhindra hot och/eller våld. Det talas även mycket lite om psykisk sjukdom och vad som 
är viktigt i bemötandet av exempelvis personer med psykisk sjukdom, en grupp som lyfts fram som 
speciellt benägna att bruka hot och/eller våld. Den tidigare forskningen visar också att det är vanligt 
att individen lägger skulden för incidenter på sig själv och att rädsla kan orsaka skuldbeläggning av 
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offret istället för att frågan lyfts till en strukturell nivå. Jag efterlyser därför att diskussionen lyfts 
redan under utbildningen för socionomer, så att unga, nyutbildade och oerfarna socionomer inte 
hamnar i den sitsen, utan kan bidra till att skapa ett öppet klimat på arbetsplatsen där hot och/eller 
våld inte är på den utsattes ansvar. 

Slutligen vill jag belysa vikten av att socialsekreterarna vågar berätta om sina erfarenheter, då detta 
bidrar till ett klimat där hot- och våldsincidenter hanteras på ett gott sätt. Här har enhetschefen ett 
stort ansvar, då insatser från arbetsgivaren kan minska rädslan för och i slutänden risken för hot 
och/eller våld. Som en respondent menar finns det brister i kommunikationen med timvikarier och 
andra som inte är på arbetsplatsen på heltid, vilket innebär att enhetschefen behöver se över 
kommunikationsvägarna. Om frågan främst lyfts på APT, där inte alla är med, riskerar vissa att bli 
utan information och tillfällen att tala om hot och/eller våld. Om en arbetsplats effektivt ska kunna 
förebygga förekomsten och kanske framför allt följderna av hot och/eller våld är det viktigt att alla, 
inklusive tillfälliga anställda, praktikanter och andra, får ta del av arbetsplatsens arbete kring och 
erfarenheter av hot och våld. 
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Hot och våld inom socialtjänsten

Bilaga 1

Intervjuguide 

Temat som behandlas under intervjun är hot och våld på arbetsplatsen. Följande frågor är förslag på 
sådant som jag kan komma att fråga och det kan bli följdfrågor. Om det är något du inte vill tala om 
eller om du vill avbryta intervjun är du i din fulla rätt att säga ifrån. 

• Vem är det jag talar med (för transkriberingen, förnamn räcker)? Hur länge har du arbetat 
på Mottagningen? Tidigare arbeten inom socialt arbete?

• Hur skulle du definiera hot? Vad är ett hot enligt dig? 

• Talar ni om hot och våld på din arbetsplats? Hur? Känner du att det går att berätta om du 
känner dig utsatt? 

• Känner du dig utsatt i ditt arbete? 

• Har du varit med om en hotfull och/eller våldsam situation någon gång? Vill du berätta om 
det? 

• Vad gör du om/när du känner dig hotad? 

• Vad har ni för förebyggande åtgärder mot hot och våld på arbetsplatsen? Rutiner, 
utbildningar, anpassning av den fysiska arbetsmiljön? Hur fungerar de enligt dig? Vad är det  
viktigaste i att förebygga hot och våld?  

• Har ni rutiner för när det uppstått en incident? Hur fungerar de enligt dig?  
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