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Abstract 

 

Titel: ”Jag menar inte att det är acceptabelt att vi ska fara illa i det, men det ingår att klara av 

det” - En kvalitativ studie om handläggares berättelser om hot och våld från klienter. 

  

 Författare: Jessica Nilsson & Petra B. Friström 

 

 Nyckelord: klientrelationer, klientvåld, socialarbetare, hot, våld 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka handläggares berättelser och upplevelser av hot 

och våld från klienter. Vi ville även veta hur de hanterade hot och våld från klienter och om 

hot och våld påverkade dem och i så fall på vilket sätt. 

 

Det är en kvalitativ studie där data har samlats in genom intervjuer med tolv handläggare från 

socialförvaltningen. I analysen använde vi oss av det teoretiska perspektivet om professioner.  

 

Hot och våld mot handläggare är ett aktuellt ämne som uppmärksammats i media. Det 

framkom i vår studie att det förekom hot och våld från klienter men att det inte var vanligt 

förekommande. Hot och våld uppstod bl.a. då klienter kände sig förorättade eller fick negativa 

besked av handläggarna. Vanligast var de verbala hoten. Det framkom också att det var svårt 

att avgöra om det var ett hot eller inte eftersom det var så individuellt hur man uppfattade det. 

Vidare visade studien att handläggarna blev mer påverkade privat än på arbetsplatsen. De 

hade svårt för att sova, de var hela tiden observanta när de vistades utanför arbetsplatsen och 

hade skyddat telefonnummer. Handläggarna hanterade hot och våld genom kunskap och 

erfarenhet. Då de hade träffat många klienter lärde de sig läsa av signaler hos klienten som 

tydde på att en hotfull situation kunde uppstå. De hade lärt sig att man kunde förebygga 

hotfulla situationer genom detta. Vikten av ett professionellt bemötande innehållande respekt, 

tydlighet och ödmjukhet hade också stor betydelse för att förebygga hot och våld. 

 



  

Abstract 

 

Title : "I do not mean that it is acceptable to us to be harmed in it, but it is within the job to 

manage it" - A qualitative study on the administrator's stories of threats and violence from 

clients. 

 

Authors:  Jessica Nilsson & Petra B. Friström 

 

 Keywords: client relations, client violence, social workers, threat, violence 

 

The purpose of this study was to examine the administrator's stories and experiences of threats 

and violence from clients. We also wanted to know how to handle threats and violence from 

clients and how the threats and violence affected them and if so in what way.  

 

This is a qualitative study where data were collected through interviews with twelve  

administrator's from the Social Department. The analysis used by us to the theoretical 

perspective on the professions.  

 

Threats and violence against administrators is a timely subject that attracted attention in the 

media. It emerged from our study that there were threats and violence from clients, but that it 

was not common. Threats and violence occurred when clients felt assaulted or had negative 

information by administrators. The most common were verbal threats. It also emerged that it 

was difficult to determine whether there was a threat or not because it's so individual how to 

perceive it. The study also shows that administrators are more affected in private life than in 

the workplace. They found it hard to sleep, they were constantly vigilant when they stayed 

outside the workplace, and phone numbers were protected. The administrators handle threats 

and violence through knowledge and experience. When they had met many clients, they 

learned to read the signals of the client to suggest that a threatening situation could arise. By 

doing this they learned how to prevent threatening situations. The importance of professional 

treatment containing respect, clarity and humility is also important to prevent threats and 

violence.  
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1 Introduktion 

 

Hösten 2009 gjorde vi vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på socialförvaltningen. 

Där träffade vi både handläggare och klienter. Under vår tid där fick vi följa med 

handläggarna på möten med klienter både på förvaltningen och på hembesök. En del av 

dessa möten tedde sig hotfulla för både oss och handläggarna, genom att verbala hot 

uttrycktes mot handläggarna. När VFU: n var avslutad och vi började reflektera över de 

händelser och möten vi varit med om, blev det mer tydligt för oss att hot och våld kunde 

förekomma i vårt kommande yrke. Vi ville bl.a. veta hur handläggarna upplevde och 

hanterade att arbeta i en miljö där man kan utsättas för hot och våld. Detta har inte varit 

något som diskuterats nämnvärt under vår utbildning, men att det är ett aktuellt ämne 

bekräftas genom att det uppmärksammas i media.  

 

Det har gjorts undersökningar i ämnet och där har man bl.a. kommit fram att en stor del av 

socialsekreterarna uppger att det finns risk för hot och våld på sin arbetsplats. Hela ens 

livssituation kan påverkas av att utsättas för hot och våld. Både anhöriga och arbetsplatsen 

kan påverkas negativt (Socionomen, Nr 3, 2010). 

 

Av den forskning som är gjord i Sverige kring hot och våld är den mesta inriktad på 

arbetsmiljön. Endast ett fåtal av rapporterna belyser interaktionen mellan de personer som 

ingår i våldshändelsen. Varje år ger Arbetarskyddsstyrelsen ut en rapport angående 

arbetsskador. Denna visar på fysiska och psykiska skador, men någon djupare studie 

angående hot och våld går inte att identifiera (Menckel 2000). 

 

Risken för att drabbas av våld beror på plats eller yrke. Trettio procent är våld i hemmet, 

fyrtio procent är gatuvåld och trettio procent är våld som sker på arbetet. Enligt statistik 

från Arbetarskyddsstyrelsen så är de mest utsatta yrkesgrupper poliser, väktare, skötare 

och handläggare inom socialtjänsten (Carlander, 2001).  
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”Yrket som socialsekreterare är ett av de mest utsatta. Många socialsekreterare har fått 

höra klienter säga att ”Du skall dö”, ”Jag vet var du bor” och ”Jag vet var dina barn 

går i skola”(Socionomen, Nr 3, 2010 s. 48).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka handläggares berättelser och upplevelser av hot och våld 

från klienter.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att kunna få svar på vårt syfte med studien har vi utgått ifrån följande frågor: 

 

Hur hanterar handläggarna hot och våld från klienter? 

 

Påverkas de av hot och våld från klienter? Och i så fall på vilket sätt? 

 

1.3 Definition 

Med handläggare avser vi de som arbetar inom socialförvaltningen med handläggning av 

olika ärenden. 

 

Vi har använt oss av Svenska Akademins ordbok (2009) och deras definition av hot och våld.  

 

Hot = varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. kan utsätta den tilltalade för, om 

han/hon inte handlar på önskat sätt. 

 

Våld = otillbörlig användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel. 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

I kapitel två redogör vi för tidigare forskning på området och även litteraturgenomgång. 

Vidare i kapitel tre återfinns de teoretiska utgångspunkterna som handlar om handläggarnas 
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arbete som profession och även kopplingar till gräsrotsbyråkratin. I kapitel fyra som 

behandlar metod och tillvägagångssätt beskrivs bl.a. datainsamlingen. I resultatredovisningen 

i kapitel fem presenteras resultaten som olika teman. I sjätte kapitlet som är slutdiskussionen, 

tas resultaten upp och diskuteras och kopplingar till tidigare forskning och teorier görs. Här 

reflekterar vi även över resultatet och drar slutsatser.  
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2 Tidigare forskning och annan litteratur 

 

Vi har använt oss av LIBRIS för att hitta litteratur och SAMSÖK för att finna vetenskapliga 

artiklar. Via SAMSÖK använde vi oss av ASSIA och sökte på Social services abstract och 

Sociological abstracts. Under sökningen letade vi under peer-rewied artiklar för att försäkra 

oss om att de artiklar vi hittade var vetenskapligt förankrade. Artiklarna vi hittade var alla på 

engelska. För att få vetskap om hur det såg ut i Sverige fick vi använda oss av litteratur. 

  

I LIBRIS använde vi oss av sökorden: hot, socialt arbete, våld. På hot och våld fick vi upp en 

sökbild på 155 träffar och när vi lade till socialt arbete minskade antal träffar till sex stycken. 

I sökningarna efter engelska artiklar användes följande sökord: client relations, client 

violence, social workers, threat ,violence. 

 

 

Klientvåld mot socialarbetare har ökat de senaste åren visar genomgående forskning från bl.a. 

USA och Storbritannien. Där har gjorts flera studier i ämnet. Nedan presenterar vi några av 

dem och även annan litteratur som beskriver detta. 

 

Sandström, (1996) menar att komma som klient till socialkontoret kan upplevas som att vara 

utsatt, det är en känsla av att inte ha makten över sitt eget liv. Denna känsla är 

våldsgenererande då den enda möjlighet till att utöva makt från klientens sida är att utöva 

fysisk makt. Största delen av de människor som utövar hot eller våld mot tjänstemän är 

människor som förekommer på många olika myndigheter ex behandlingshem, socialkontor 

och försäkringskassan. Att vara aktuell på många olika myndigheter är en påminnelse om 

avsaknaden av makt över sitt eget liv. Den som har makt över sitt liv är fri och använder 

sällan våld därför det oftast inte finns orsak till det. För att kunna dämpa känslan av 

maktlöshet är det av stor vikt att man har ett hopp om att situationen kommer ändras till det 

bättre. Vidare menar Sandström att när livet känns tungt kan man känna sig utsatt och rent av 

trakasserad av dem som ställer krav på en. Speciellt svårt kan det vara om man inte kan se att 

kraven på sig själv kommer leda till något positivt. Att få sitt barn omhändertaget kan utlösa 

en känsla av meningslöshet och denna kan i sin tur leda till våld. De som inte kan uttrycka sig 
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i ord och känner sig ”förd bakom ljuset” av paragrafer och regler som används kan känna sig 

utmanad till att använda sig av fysiskt våld istället. 

 

Menckel, (2000) beskriver några orsaker till att våld och hot kan uppstå. Hon menar att det 

kan förklaras genom att våld ofta uppstår som en följd av aggression. Aggressionen kan leda 

till en konflikt, som sen i sin tur kan leda till våld. Man kan påverka aggressiviteten genom 

förebyggande arbete och genom att undanröja aggressionsskapande faktorer i mötet. Exempel 

på aggressionsskapande faktorer är frustration, men även smärta, ångest, rädsla och obehag 

kan leda till ett utåtagerande beteende. 

 

 John Dollard var psykolog och samhällsvetare och har utvecklat en teori kring aggressioner.  

Han menar att: ”Förekomsten av aggressivt beteende alltid förutsätter existensen av 

frustration, och omvänt, att existensen av frustration alltid leder till aggression” ( Sandström, 

1996, s. 39). Bakom aggressiva beteende finns en upplevelse av frustration, sådana 

frustrationer kan vara betingade av situationen. T.ex. som att befinna sig som klient på 

socialförvaltningen och utelämna sitt privatliv. Kraven från handläggaren kan kännas höga 

och påfrestande. Denna teori utvecklades sedan vidare av en av Dollards medarbetare vid 

namn N. Miller. Han menade att frustration även kan framkalla andra känslor som 

uppgivenhet och passivitet (aa, 1996). 

 

Frustration hos klienten är en vanligt förekommande orsak till våld mot tjänsteman. Det 

uppstår ofta i samband med att personen fått ett negativt besked. Det negativa beskedet utlöser 

så stor besvikelse hos personen att denne inte kan hantera detta. Att sitta framför en 

myndighetsperson och vara medveten om dennes makt över dig kan vara tillräckligt för att 

framkalla upplevelsen av hot hos klienten. Denne reagerar då med att i första hand försvara 

sig, mot det som den är rädd för att man kan tänkas göra (aa, 1996). 

 

”Bakom varje fall av hot och våld finns en kedja av orsaker och det är endast genom att 

förstå dessa bakomliggande faktorer som hot och våld kan förebyggas och bemötas” ( 

Menckel, 2000 s.73). 

 

 Carlander (2001) menar att ett möte som upplevs som otryggt väcker känslor som rädsla och 

frustration, detta är känslor som både klienten och den professionella kan känna. Han talar om 

att när handläggare lämnar ett sådant möte kan de känna att de inte lyckats med sin 



   8 

yrkesuppgift. Handläggarna kan lätt ta det personligt och ta åt sig klientens utspel mot sig som 

person. Förväntningar på de klienter handläggarna ska träffa kan göra att mötet inte alls blir 

som man har tänkt, detta gäller för både klienten och den professionelle. Det kan göra stor 

inverkan på handläggarens arbete i att möta klienter och på det arbete som skall göras, om 

denne blir kränkt eller accepterar att bli illa behandlad av klienten. Det är viktigt att kunna 

erkänna att det finns problem för att kunna hantera dessa. En relation mellan klient och 

handläggare kan innehålla olika förväntningar. Det är inte alls ovanligt att de inte 

överensstämmer med vad den innebär för den professionelle och klienten. Det är då konflikter 

kan uppstå. Om man kan upprätthålla sin egen och klientens integritet kan detta bidra till en 

tryggare miljö. Det kräver att handläggaren som professionell behandlar sig själv med respekt 

då det är sammankopplat med respekt inför våra medmänniskor. 

 

Det finns vissa faktorer som kan göra en människa mer aggressiv än andra, tex. tidigare 

våldshandlingar, instabila relationer och ett dåligt socialt nätverk (Sandström, 2007). Vidare 

menar Lundälv (2007) att andra faktorer som kan förstärka frustrationen hos en klient är 

väntetider, både i kötid och att få en tid bokad, dels väntetid i väntrum. Psykosproblematik, 

ADHD, autism, alkohol och droger är också exempel på saker som kan påverka klientmötet 

(aa, 2007). En orsak till att handläggare träffade fler klienter med psykisk problematik var att 

vården hade omorganiserats för de psykiskt sjuka och att de numera behandlades i hemmet 

istället för på institutioner gjorde att fler av dessa människor förekom som klienter på 

socialkontoret (C.Spencer & Munch, 2003 & Newhill 1995).  

 

En studie gjord i Storbritannien och Finland gjord av Littlechild, (2005) baserad på ett 

frågeformulär som socialarbetare inom barn och ungdomsenheten fick svara på, visade på 

vikten av att bemöta sina klienter med respekt och ärlighet och att vara tydlig med syftet till 

deras interaktion. Vidare menar Littlechild att det var viktigt att kunna avgöra var gränsen går 

för att ställa frågor till klienten och att inte tränga in klienten i ett hörn för att få svar på 

frågor, eftersom det kunde leda till hot och våld. Socialarbetarna i studien trodde att särskilt 

mödrar vars barn blivit omhändertagna kunde känna sig dömda och uppfattade på ett negativt 

sätt av socialarbetaren och att detta kunde vara en utlösande faktor som kunde leda till våld.   

 

Newhill, (1997) beskriver i sin studie socialarbetares upplevelser av klientvåld. Data kommer 

från en frågeundersökning gjord på medlemmar i National Association of Social Workers från 

två stater i USA. Socialarbetarna i studien som arbetade med barn och unga rapporterade att 
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de var oroliga för sin egen säkerhet. De rapporterade om olika typer av våld. Det kunde vara 

skador på inredningen t. ex att klienten kastar med stolar, det kunde vara verbala hot och hot 

om fysiska attacker. Hot kom ofta från vuxna klienter. Var incidenterna uppstod varierade på 

vilken typ av våld. Ofta var det verbala hot i klientens hem, skador på inredningen var ofta på 

socialförvaltningen, medan fysiska attacker kunde förekomma överallt. 

 

Det framkom i flera studier att de vanligaste hoten var de verbala hoten. Andra former av våld 

eller hot man blivit utsatt för var att bli hotad med ett vapen och trakasserier per telefon. 

Situationer i klientens hem utgjorde den största risken för socialarbetaren (C Spencer & 

Munch, 2003 & Newhill, 1997). 

 

Lundälv, (2007) menar att kunskap om riskerna i socialt arbete kan innebära både hot och 

möjligheter för den som arbetar. Vidare menar han att när handläggaren blir medveten om 

riskerna kan det ge reaktioner hos denne som att bli rädd, uppgiven, passiv eller desperat. 

Men det kan också innebära tvärtom att när man är medveten om riskerna skapar det en 

kreativitet hos socialarbetaren som gör att man ser möjligheter till att förbättra 

arbetsförhållandena och skapa nytt ett förhållningssätt till klientvåld. 

 

Studien gjord av Newhill, (1995,1997) visade att klientvåld påverkade socialarbetare på 

varierande vis. Många upplevde starka känslomässiga reaktioner under och precis efter 

incidenten, reaktionerna varierade efter hur hotet/våldet såg ut. De kunde uppleva rädsla, 

ängslan och ilska. Socialarbetarna kunde även känna hjälplöshet, utsatthet och sårbarhet, vissa 

funderade på om de kunde jobba kvar. Ingen var riktigt förberedd på hot eller våld från 

klienter och brottades en lång tid efter med känslorna som hade uppkommit och många 

pratade länge med sina kollegor om händelsen  

 

Inte alla reaktioner var negativa utan för vissa blev dessa situationer ett kreativt tänkande och 

försök att komma på strategier för säkerhet, för sig själva, kollegor och klienter. En negativ 

attityd till att arbeta med våldsamma klienter var inte ett stort problem, utan det behövdes 

åtgärder för att säkra socialarbetarens arbetssituation (Newhill,1997).  

 

Vidare visar en studie från Kanada som var gjord genom intervjuer, observationer och 

dokumenterad data på tre socialförvaltningar i Ontario på en hög grad av hot och våld inom 

socialtjänsten. Våld och hot på arbetsplatsen hade också med att göra hur arbetet var 
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organiserat t. ex hur man lade upp sina möten med klienterna, hur hembesök skulle gå till och 

om man hade handlingsplaner gällande hot och våld att arbeta efter. Många som arbetade 

rapporterade att de litade på sina relationer till klienter och medarbetare och det gjorde att de 

kunde upprätthålla en säker arbetsmiljö och ett positivt klimat. Vissa hade haft klienterna 

länge och kunde läsa av klienten när de steg in genom dörren och på så sätt förebygga och 

undvika hotfulla och våldsamma situationer. När de hade lärt sig läsa av signaler från klienter, 

skiftningar i humöret eller stressignaler kunde de göra upp en individuell preventionsstrategi 

för varje klient för att undvika att uppröra klienten så att det blev säkrare för alla. En 

detaljerad kunskap om vad som retade upp en klient och vad som bäst kunde lugna dem 

gjorde att de kunde avstyra det innan det gick överstyr (Baines, 2004). 

 

C Spencer & Munch, (2003) beskriver att normer som förekom inom yrkeskåren som t. ex ett 

klientcentrerat perspektiv understödde socialarbetarens tankar kring att klientservicen var 

viktigare än den egna säkerheten. Vidare beskrev studien också olika strategier för hembesök 

t.ex. att handläggaren borde hålla uppsikt över olika saker som kunde skada dem. Denne 

borde också ha noga kontroll över möjliga utvägar ifrån huset eller lägenheten, så som dörrar 

eller fönster. Det var också av stor vikt att handläggaren behandlade klienten med respekt för 

att minska riskerna för ett våldsamt beteende hos klienten. Att lita på sin egen intuition var 

också väsentligt. Och man borde omedelbart lämna en miljö eller situation som kändes fel, 

trots att det inte fanns några belägg för detta.  

 

En studie gjord i Storbritannien på 300 slumpmässigt utvalda socialarbetare fick svara på 

frågeformulär via mail, visade att det fanns ett stort mörkertal av incidenter där klienter utsatte 

sina handläggare för hot eller våld. Det fanns mycket lite forskning kring anledningen till att 

socialarbetare valde att anmäla eller inte till sin arbetsledning.  I studien framkom vikten av 

att socialarbetare rapporterade till sin arbetsledare när det uppkom potentiella våldssituationer. 

Det har även föreslagits att incidenter involverande våld från en klient som socialarbetare 

upplevt behövs rapporteras till arbetsledningen, så att kollegor som kanske kommer att 

fortsätta att arbeta med den klienten kan vidta försiktighetsåtgärder (Macdonald & Sirotich, 

2001). 

 

En studie som gjordes på socialarbetare i Staten Rey i USA visade på att klientvåld mot 

socialarbetare inte hade fått någon uppmärksamhet av den egna yrkeskåren. Socialarbetarna i 

studien rapporterade och anmälde inte hot och våld från klienter, detta berodde på olika 
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faktorer. En del av faktorerna var att de var medvetna om att klientvåld var en del av jobbet, 

och att socialarbetare skulle kunna ta hand om sig själva. Dessutom ledde en anmälan till 

mycket pappersarbete som tog mycket tid. Ytterligare en orsak till att inte rapporterade att de 

varit utsatta för våld var att de inte trodde de skulle få någon stöttning och support från 

arbetsledningen. Dessutom trodde de att deras kollegor skulle döma dem. Socialarbetarna 

upplevde att de inte fick gehör från sina chefer, detta gjorde att deras tilltro till att cheferna 

gjorde något åt problemen minskade. Detta ledde till att de gjorde färre anmälningar i 

framöver. På bekostnad av deras egen säkerhet tenderade socialarbetare att sätta klientens 

behov före sina egna. Ofta förnekade de att de kunde falla offer för sina klienter och blundade 

för faran. Andra medarbetare undvek att prata om säkerhet trots att det hade hänt deras 

medarbetare något. Den här typen av tystnad understödde känslan av isolering hos den utsatte.  

Att ignorera säkerheten kunde göra att personalen utsattes för större risk i framtiden. Chefer 

som inte blev informerade om incidenter om hot och våld kunde inte agera och tillfredställa 

de anställdas behov. De handläggare som trots allt rapporterade om att de blivit utsatta för 

våld berättade om att detta ledde till ökad stress för dem (Spencer & Munch, 2003). 

 

Macdonald & Sirotich (2001) menar att för att kunna förebygga hot och våld är det av stor 

vikt att kunna skapa utbildningar och handlingsplaner mot hot och våld. Både de som varit 

utsatta för våld och de som inte har varit det menade att socialarbetare målar upp en vanlig 

bild av den typiska utsatta socialarbetaren som någon som sökte upp riskfyllda situationer 

som t. ex att konfrontera klienten, vara onödigt utmanande, vara mer krävande och mindre 

flexibel. Denna negativa stereotyp av förolämpade socialarbetare fungerade hämmande för 

rapportering av våldsamma incidenter. Det framkom också att det fanns ett missnöje över hur 

deras anmälan togs emot när de hade blivit utsatta för våld. Det spekulerades i att en tidigare 

dålig upplevelse av att rapportera en händelse till arbetsledningen motarbetade socialarbetaren 

från att göra vidare anmälningar när en liknande situation uppstod. Vidare fann man att 

socialarbetare som anmälde incidenter kring våld gjorde det för de trodde att det förväntades 

av dem, från arbetsgivarens sida. De trodde också att om arbetsgivaren fick kännedom om det, 

kunde det göras något åt problemet. De ville ha hjälp och ville skydda sina kollegor. 

Anledningen till att anmäla eller inte till arbetsledningen var dels att arbetsledningen inte hade 

kunnat göra något åt det eller att incidenten inte var tillräckligt allvarlig och att våld var en del 

av jobbet. De var också rädda för att klienten skulle bli åtalad och att rapportera var för 

tidskrävande. Vidare var de rädda för att bli anklagade för att inte kunna hantera sitt jobb och 

bli anklagade för att vara den som var skyldig till att händelsen inträffat. Av de 
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socialarbetarna som anmälde var största anledningen till att de trodde något skulle göras åt 

problemet, dessutom gjorde man anmälningar för att man trodde det skulle skydda dem mot 

framtida hot och våld.  

 

Problemet med hot och våld från klienter är inte så uppmärksammat i svenskt 

forskningsarbete. Många rapporter handlar om arbetsmiljön. Bara några få handlar om de 

individer som ingår i själva våldshändelsen (Menckel, 2000).  

 

Föreskrifter från Arbetsskyddsstyrelsen kom 1993 gällande arbetsmiljön. Här står det att 

arbetsgivaren bär ansvar för arbetsmiljön och att denne skall i arbeten där det finns risk för 

hot och våld tillgodose att det finns; Utbildning och instruktioner, risker skall utredas och 

förebyggas. Det skall finnas snabb hjälp och larm, inget ensamarbete vid påtaglig risk. Alla 

händelser skall följas upp, man skall få hjälp och stöd när något har hänt (Sandström, 1996). 

 

Littechild, (2005) har i en studie gjord i Storbritannien skickat ut frågeformulär och har 

intervjuat socialarbetare som arbetade med barn och familjer och hade lång erfarenhet av detta 

arbete. Här framkom att saknaden av en tydlig och klar definition av vilka beteende som kan 

betecknas som våldsamma gör det svårt att hantera de här beteendena. Det finns dock en 

definition som Europa kommissionen använder och det är: incidenter där en person blir 

misshandlad, hotad eller förolämpad i egenskap av sin profession, innehållande en tydlig eller 

underförstådd risk för deras säkerhet, välmående eller hälsa. Statusen och vikten av 

definitionen och hur de samtycks till på arbetsplatser och i kollegiet är grundläggande inslag. 

Definitionen omfattar skillnader mellan våldsamt beteende, misshandel och upplevelser som 

socialarbetare har rapporterat. Men den innehåller inte några detaljer av vad socialarbetare 

upplever som misshandel. I likhet med Littechild diskuterar Lundälv (2007) hur vanligt det 

var med hot och våld mot yrkesutövare inom socialt arbete och menar att det är svårt att mäta 

det. Man måste först definiera hot och våld och vems definition det är, då det kan upplevas på 

olika sätt.  

 

Lundälv (2007) menar också att det behövs mer kunskap i Sverige om fenomenet hot och våld 

i socialt arbete. Han menar också att det finns olika tänkbara anledningar till varför vi vet så 

lite om hot och våld inom socialtjänsten. Han nämner bl.a. att socialarbetaren har accepterat 

förekomsten av hot och våld i sin vardag och att denne inte kan göra så mycket åt det själv. 
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Vidare menar Lundälv, (2007) att det ofta i medierna rapporteras om de stora och 

uppmärksammade fallen av hot och våldshändelser mot socialarbetare. Det skildras sparsamt 

av den vardagsverklighet som finns för många. Det är svårt att ta del av socialarbetares 

upplevelser av hot och våld, ett sätt är genom olika kvalitativa intervjuer med olika 

socialarbetare. Vidare finns att läsa om socialarbetares egna berättelser i en exempel samling 

som arbetsmiljöverket har använt för att beskriva olika professioners utsatthet. Att som 

personal bli utsatt för hot och våld kan få personen att känna skuld och skam för att ha 

misslyckats med en klient. De upplever det som ett nederlag och vågar kanske inte berätta för 

kollegor eller chefer. För vissa kan det vara otänkbart att anmäla det.   

 

Sandström, (1996) talar om att de yrkesgrupper som arbetar med klienter fyller två funktioner 

som kan vara svåra att ena, både att vara omvårdande och utöva makt och kontroll. 

Omvårdande arbetsuppgifter kan nämnas som sjukvård och socialbidragshandläggare. 

Arbetsuppgifter med makt och kontroll ämnar till att kontrollera att systemet inte används på 

fel sätt och även till att förebygga och begränsa skada. Den tvetydiga bilden av omvårdnad 

och kontroll blir också lätt en bild av godhet och ondska. Handläggarens intentioner med både 

omvårdade och kontrollerande motiv kan vara svårt för klienter att förstå. Istället tenderar de 

att tro att handläggarnas handlingar endast är onda och kontrollerande, vilket kan leda till att 

den omvårdande rollen i sig kan vara våldsgenererande. Samtidigt som det kan vara 

problematiskt med dubbelheten i yrkesrollen är det ofta i denna dubbelhet som själva 

växtmöjligheterna och förändringspotentialen för klienterna finns. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi relaterar materialet i vår studie till teorier kring professioner och gräsrotsbyråkrater. Enligt 

beskrivningen av professionen av socialt arbete menar vi att handläggarnas arbetsuppgifter i 

vår studie överensstämmer med denna teori i deras arbete med klienter. Därför finner vi att 

det är relevant att använda sig av professionsteorin och Lipskys definition av 

gräsrotsbyråkrater. I vår studie framkommer det att handläggarna betonar vikten av att vara 

professionell i sitt yrke och båda teorier i detta område kan sättas i relation till handläggarnas 

arbete med klienterna.   

 

I Sverige har socionomerna vuxit fram i en nära relation till staten där de fungerat som 

utövare av den svenska välfärdsmodellen. Den nära relationen till staten har varit en 

nödvändig förutsättning för socionomers professionalisering i Sverige. Detta gör att 

socionomerna står i beroendeställning till staten där politiska beslut i sin tur påverkar 

yrkesutövningen. Att hjälpa människor i socialt utsatta situationer har varit en viktig 

arbetsuppgift för socionomer, men arbetsfältet är bredare än så och omfattar bl. a ett mer 

allmänt människobehandlande och administrativt arbete (Liljegren, 2008).  

 

En av socionomernas mest centrala arbetsplatser anses socialkontoret vara. Det sociala arbetet 

där räknas som ett ämbetsmannamässigt innehåll där myndighetsutövning står i centrum men 

även ett behandlande arbete som bygger på ett mer relationellt arbete med klienterna. Det är 

en balansgång mellan det ämbetsmannamässiga och det behandlande sociala arbetet som 

handlar om att dels följa lagar och regler med den maktutövning och kontroll man har som 

handläggare och samtidigt hjälpa klienterna till att utvecklas för att bättre kunna ta tillvara 

sina resurser (aa, 2008). 

 

Svensson (2002) menar också att professionen i socialt arbete har varit knuten till staten, där 

professionella utbildade har utövat offentlig auktoritet i kraft av sin utbildning och den 

byråkratiska hierarkin. De professionella tjänsterna har varit understödda av tvingande lagar, 

och att klienter och medborgare skall behandlas lika. Ansvaret har delegerats till de 

professionella.  
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Studier av svenska professioner har inriktat sig på att se hur så kallade professionella yrken 

skiljer sig från icke-professionella. Det gjordes många försök på 50- och 60-talet, att finna de 

avgörande kriterierna eller egenskaperna som definierade professionella. På 70-talet började 

synsättet som handlade om hur professionella mera organiserat sökte sätta gränser och 

inhägna sina kunskaps- och yrkesområden (Svensson, 2002).  

 

Den tidiga professionsforskningen var intresserad av hur professioner skulle definieras och 

vilken funktion de fyllde. För att en yrkesgrupp skulle kunna räknas som en profession 

användes akademisk utbildning, tillämpad kunskap och yrkesetik för att definiera detta. 

Begreppet profession var starkt laddat och identifikationsfrågan blev intressant eftersom olika 

yrkesgrupper ville kunna räkna sig som en profession. Det har skett en utveckling av socialt 

arbete som yrkesutövning, från att varit en bisyssla i form av välgörenhet till en långt gången 

professionalisering som bl. a tagit sig uttryck i en formering av yrkesgruppen socionomer 

(Liljegren, 2008).   

 

I den samtida professionsforskningen kan man skönja kritik mot aktörsperspektivet och man 

kan inte längre tala om att professioner agerar eftersom villkoren för dagens yrkesgrupper 

styrs från EU. Det diskuteras också om relationen mellan reglering/centralisering/ 

handlingsfrihet, att det bli mer komplicerat. För att fler regler införs behöver inte 

nödvändigtvis handlingsfriheten minska, utan fler regler kan innebära att handlingsfriheten 

kan öka genom att yrkesutövaren då kan välja vilka regler som ska följas (aa, 2008). 

 

Förmågan att utgå från enskilda personers eller klienters behov och anpassa tillämpningen till 

olika situationer tillhör just professionalismen. Bland socialarbetare kan professionellt 

tjänstarbete kännetecknas av långvariga och emotionella relationer, vilket gjort att social och 

emotionell kompetens lyfts fram som krav vid anställningar. Därför tenderar personliga sidor 

få en mycket större roll hos professionella yrkesutövare, och det ger nya villkor för vad 

professionella grupper kan kontrollera som sina kunskapsområden (Svensson, 2002). 

 

Lipsky (1980) definierar gräsrotsbyråkrater som tjänstemän som har direktkontakt med 

medborgare och att de har en viss handlingsfrihet i sina arbetsuppgifter. Socialtjänstens 

handläggare kan räknas till vad han definierar som gräsrotsbyråkrater eftersom arbetet med 
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klienten och relationen till denne är gräsrotsbyråkratens viktigaste och tydligaste kännetecken. 

Klienterna fyller två funktioner hos en byråkrat, de är brukare av byråkratens åtgärder och 

även stommen för byråkratens arbetsuppgifter. Det ställs olika krav på gräsrotsbyråkraten, de 

har både klienten och organisationen att ta hänsyn till. I samarbetet med klienten är relationen 

mellan makt och beroende ojämn och där gräsrotsbyråkraten har övertaget genom att denne 

har resurser och befinner sig på sin arena. Teorin om gräsrotsbyråkrati visar på vikten av en 

hög grad av autonomi för professionella yrkesutövare. 
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4 Metod 

 
Kvalitativ undersökning kan kännetecknas genom att den som undersöker försöker förstå hur 

människor upplever sig själva, sin omgivning och sin tillvaro. Den som undersöker är 

intresserad av hur världen uppfattas vara och inte hur den är. Utifrån detta tolkar man deras 

beteende, val och handlingar. Utifrån denna tolkning handlar det om hur vi som undersökare 

tolkar oss fram till en teori. Denna eller dessa teorier gör det möjligt att kunna förutsäga hur 

individer handlar i olika situationer (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

4.1 Genomförande och urval 

Vi började med att diskutera vilket ämne vi skulle skriva om. Efter många diskussioner kom 

vi fram till vårt ämne. Efter det formulerade vi syfte och frågeställningar. Sedan gick vi 

igenom litteratur och vetenskapliga artiklar för att öka vår förförståelse. Därefter gjorde vi en 

tidsplan över vårt arbete och dess olika moment. Vi började planera inför intervjuerna, genom 

att skriva en intervjuguide som vi sedan testade på personer i vår närhet. I ett tidigt skede tog 

vi kontakt med våra kommande respondenter. Intervjuerna genomfördes sedan och därefter 

började arbetet med att skriva ut och analysera dessa med hjälp av meningskoncentrering.  

 

Undersökningen är gjord genom att vi samlat in kvalitativ data. Detta för att vi ville få en mer 

detaljerad bild av vad som kunde förekomma på området. Vi gjorde intervjuer för att på så vis 

få en djupare uppfattning om hot och våld. Vi hade kunnat göra observationer för att samla in 

data men vi valde bort det för att vår tid var begränsad. Observationer krävde att vi hade 

inhämtat samtycke från både handläggare och klienter, vilket vi ansåg tog för lång tid. Vi 

gjorde sex intervjuer var som vi spelade in på band. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsrum eller ett besöksrum. Att vi delade upp oss när vi gjorde 

intervjuerna var för att utnyttja att vi var två som skrev ihop och dels ur tidsaspekten. Det var 

också för att inte sätta respondenten i ett läge av att vara utsatt där vi var två mot en. Under 

intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med halvstrukturerade frågor. Att använda 

halvstrukturerade frågor innebär att man på förhand bestämt vissa frågor att ställa men att 

man inte ställer dem i någon bestämd ordning, man använder sig också av uppföljningsfrågor 

(Lundahl & Skärvad, 1999).  
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Vanligaste sättet att registrera intervjuer är med bandspelare, som intervjuare kan man då 

istället koncentrera sig på ämnet och på det respondenten förmedlar. Vanligast är att man 

skriver ut den inspelade intervjun till en text. Denna är dock inte intervjuforskningens 

grundläggande data utan är en konstruktion, en muntlig kommunikation som har blivit till en 

skriftlig. Att skriva materialet i en text är i sig en början till en analys. ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga” (Kvale, 1997 s. 9). 

 

Vårt urval gjordes efter ett tillgänglighetsurval i en kommun i Skåne. Vi intervjuade 

sammanlagt tolv handläggare som arbetade inom socialförvaltningen. Att vi använde oss av 

ett tillgänglighetsurval var för att det skulle vara genomförbart med tanke på den tid vi hade 

att disponera och de resurser vi hade. Vi kontaktade arbetsledare på enheterna och fick sedan 

via dem kontakt med personer som kunde ställa upp som våra respondenter. Vi ringde också 

upp via kommunens telefonväxel och fick själva ta kontakt med handläggare för att boka in 

tid för intervju.  

 

I kvalitativa undersökningar där man använder intervju blir ofta antalet respondenter för stort 

eller för litet. Om det är för litet kan man inte göra generaliseringar. Och om det är för stort 

antal respondenter kan man inte tolka intervjuerna ingående (Kvale, 1997).  

 

4.2 Analys av intervjuerna, tillvägagångssätt 

Transkriberingen skedde genom att vi var för sig skrev ut intervjuerna ord för ord. Varje 

utskrift är gjord efter varje intervju, för att ha intervjun i färskt minne. Analysen börjar redan i 

intervjun. Under intervjun tolkar och koncentrerar intervjuaren det respondenten beskriver 

och ”sänder tillbaka” meningen och på så sätt få respondenten att svara t. ex ”det var precis 

det jag menade” eller ”nej, det var inte riktigt så jag kände”. Sedan tolkar man den utskrivna 

intervjun. Då läser man igenom hela intervjun och använder sig av en analysmetod t. ex 

meningskoncentrering. Det innebär att man formulerar de meningar respondenterna har sagt 

mer koncist. Man pressar samman långa uttalande till korta där den väsentliga innebörden 

kommer fram (Kvale, 1997).  Efter detta valde vi att dela upp olika tema eftersom vi såg att 

vissa ord återkom i handläggarnas berättelser. Det handlade bl.a. om hantera, erfarenhet och 

påverkan av hot och våld. I resultatredovisning har vi använt oss av våra teman för att 
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presentera resultatet, vidare har vi kodat respondenterna och gett dem olika siffror från ett till 

tolv. H står för handläggare. 

4.3 Etiska aspekter 

Vi tog hänsyn till de etiska aspekterna i vår studie genom att använda oss av de fyra etiska 

grundkraven.  

 

• Informationskravet innebär att man informerar om undersökningens syfte och hur 

undersökningen är upplagd och att de deltar frivilligt i studien och har rätt att dra sig 

ur när som helst. Och vad det är för villkor som gäller för deras deltagande. 

 

• Samtyckeskravet innebär att det är respondenterna själva som avgör hur länge de vill 

delta i studien. Och att de ger sitt samtyckte till att delta.  

 

• Konfidentialitetskravet innebär bl.a. att samlat material förvarat på ett sådant ställe att 

ingen obehörig kan komma åt materialet. Dessutom måste uppgifter om personer som 

kan identifieras avidentifieras.  

 

• Nyttjandekravet avser bl. a att insamlat material inte får användas i kommersiellt syfte. 

Och att personuppgifter som är insamlat i forskningssyfte inte får användas till att fatta 

beslut om den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vi informerade våra respondenter per telefon om vår studie och genom att lämna ut 

informations och samtyckesbrev. All data förvarade vi så att ingen annan än vi hade tillgång 

till den. För att skydda våra respondenter har vi avidentifierat dem.  

 

Enligt Kvale, (1997) är det viktigt i intervjusituationen att man som intervjuare inte går in i 

rollen som behandlare eller terapeut. Om man ställer känsliga frågor till intervjupersonen är 

det av vikt att se till att det finns någon som känner intervjupersonen väl och denne har 

förtroende för som den kan samtala med efteråt. Vid genomförandet av intervjuerna var detta 

något vi hade i beaktande genom att vi frågade respondenterna om de hade tillgång till någon 

att prata med. 
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4.4 Studiens giltighet, tillförlitlighet och trovärdighet  

Validitet handlar om att vi vet att vi undersöker det vi avser att undersöka. Studier kring 

människors upplevelser handlar om människors inställningar. Det är inte något påtagligt som 

att mäta mängden av något. I kvalitativ forskning handlar det om att beskriva uppfattningar 

och att upptäcka företeelser. Och i en kvalitativ studie gäller validiteten hela 

forskningsprocessen och inte enbart datainsamlingen. Det handlar istället om att forskaren kan 

använda sin förförståelse. Validitet i kvalitativa studier kopplas till om forskaren har lyckats 

att ta till vara på det som är motsägelsefullt, förhållandet mellan normalt och det speciella. 

”Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går inte att fixera några regler eller 

procedurer för att säkerställa validiteten” (Patel & Davidsson, 2003 s. 104). 

 

I kvalitativa studier handlar det ofta om att skriva ut intervjuer, i denna process blir det ofta en 

omedveten påverkan på materialet för analysen. Det talade språket skiljer sig från det skrivna 

och det kan vara frestande att lägga till kommatecken, punkter och göra meningar för att 

förtydliga texten. Vid studier som baserats på intervjuer är det bra om balansen mellan citat 

från de intervjuade och den egna kommenterande texten är väl avvägd, så att läsaren själv kan 

bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & Davidsson, 2003).  

 

När man använder sig av intervjuer är det intervjuarens förmåga som är det avgörande för hur 

stor tillförlitligheten är. Som intervjuare gör man bedömningar när man registrerar 

intervjusvaren och här kan olika fel i bedömningen uppstå. För att minska risken för att detta 

skulle inträffa använde vi oss av bandspelare för att kunna vara fokuserad på vad 

respondenten sa vid intervjuerna. Ett sätt för att nå en god reliabilitet är att använda 

standardiserade intervjuer. När man gör intervjuer är det också av vikt att komma ihåg vilken 

effekt intervjuaren kan ha på respondenten, beroende på hur intervjuaren uppträder. Genom 

detta kan respondenten tolka eller förstå medvetet eller omedvetet hur de skall svara (aa, 

2003).   

 

Reliabiliteten har en annan innebörd i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. Om man 

intervjuar en person upprepade gånger och ställer samma fråga och respondenten ger olika 

svar är det i en kvantitativ studie ett tecken på låg reliabilitet. Men det är det inte i en 

kvalitativ studie. Det kan finnas förklarningar till detta som att respondenten fått nya insikter, 

ny kunskap eller ändrat sin uppfattning detta kanske som en följd av den tidigare intervjun. 
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För den kvalitativa forskaren innebär inte detta att det är ett tecken på låg reliabilitet. Utan 

måste ses i förhållande till den unika situation som rådde vid intervjutillfället. ”om frågan 

lyckats fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare 

än att samma svar alltid erhålls.”(Patel & Davidsson, 2003 s. 103). I och med detta närmar 

sig begreppet reliabilitet begreppet validitet i studier gjorda med kvalitativ metod (Patel, 

Davidsson, 2003).   

 

Eftersom våra intervjupersoner inte var slumpmässigt utvalda kan inte resultaten från vår 

undersökning generaliseras till populationen i sin helhet. Kvalitativ forskning baserar ofta sig 

på studier med få respondenter för att de vill skildra den specifika eller unika situationen. 

Forskning som är baserad på mindre antal grupper kräver ett annat sätt att använda 

informationen som man kan kalla överförbarhet. Då använder man informationen om det man 

studerat för att bedöma i vilken mån denna information går att tillämpa på andra jämförbara 

fall. T. ex är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall och skulle fynden kunna överföras 

till andra fall (Denscombe, 2009).    
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5 Resultatredovisning 

 
Datamaterialet från intervjuerna redovisas i fem övergripande teman. Där kommer likheter 

och skillnader lyftas fram. 

5.1 Sammanhang för hot och våld 

Hot eller våld kunde uppkomma när klienten kände sig förorättad, vid negativa besked eller 

när de kände sig förbigångna. Som myndighetsperson kunde man upplevas som hotfull då 

man trängde in i klientens privata liv och ställde frågor som kunde upplevas kränkande av 

klienten.  

 

”Sen är vi också en myndighet och har möjlighet till en barnfamilj säga;” att om du inte 

skärper till dig så ansöker vi om tvångsvård”. Så är det ju bara och bara det är ju hotfullt i 

sig.”   (H1) 

 

Andra riskfaktorer var när klienten hade missbruksproblem eller psykiska problem, då 

klienten kunde vara oberäknelig och då kunde det vara svårt att förutse deras beteende. 

Situationer där hot och våld kunde uppstå förekom överallt, det kunde vara vid både 

hembesök, besök på förvaltningen, behandlingshem och fängelse.  

 

”I de flesta fall så vill jag säga när de är påverkade. När klienter är påverkade” (H12) 

 

Det framkom att det var större risk för att bli utsatt för hot eller våld om man som handläggare 

varit otydlig mot klienten.  

 

”De kunde inte förstå varför deras barn hade blivit omhändertagna.” (H8) 

 

När klienten inte förstod vad som pågick och varför handläggaren fattade vissa beslut kunde 

detta framkalla en hotfull situation.  

 

”Det är väl när man eh, när det finns en frustration i sammanhanget.” (H10) 
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”När folk inte riktigt är nöjda med ens handläggning eller beslut på något sätt.” (H9) 

 

Kommentar: Sammanhang där hot och våld kunde förekomma är tydligt förknippade med när 

klienterna inte förstår handläggarnas handlande i ärendet och när de upplever att de inte är 

lyssnade till. Andra faktorer var att en del av klienterna hade missbruksproblem eller någon 

psykisk störning. 

5.2 Typer av hot och våld 

”Folk har verbalt hotat mig, där andra myndigheter har ringt och sagt att är du medveten om 

att du är utsatt för ett hot för han har sagt si eller såhär.”  (H4) 

 

Verbala hot från klienter var det vanligaste hotet, både per telefon och öga mot öga, men det 

förekom även skriftliga hot. 

 

”Han hotade bara med att göra livet allmänt surt för oss.” (H9) 

 

”I telefon har jag blivit hotad lite grann. Men inget uttalat hot t. ex att jag ska slå ihjäl dig 

din jävel. Inget sånt.” (H1)  

 

”De kan hota med att döda, vad kan det vara mer? Hota att skada, att bränna upp 

socialförvaltningen, hota att placera en bomb här.” (H6) 

 

Även situationer förekom där de blivit hotade med kniv och fått saker kastade emot sig. 

Fysiskt våld i form av slag mot ansiktet har också förekommit. 

 

”Vid ett tillfälle så far hon mot min kollega, hon står framför mig så hon far först mot henne 

och jag tror att hon ska slå till henne. Jag står lite bakom men hon far förbi henne och slår 

till mig liksom i farten, så det var ju inget hårt slag utan det blir mer som lavett uppifrån som 

träffar mig i huvudet.”(H8) 

 

”Han har helt enkelt hotat att skära halsen av mig.”  (H10) 
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”Det kan bli sura miner som yttrar sig på olika vis. Och det är allt från att man blir kallad 

namn, man kan bli kallad för både det ena och det andra, och att de vet var man bor och att 

de vet var de ska hitta en, ja lite allt möjligt.” (H5) 

 

”Vid två tillfällen har ungdomar kastat, en gång en kaffekopp och en annan gång ett glas mot 

mig, jag fick ducka.” (H2) 

 

Det framkom att det fanns situationer med klienter där handläggarna kunde känna ett outtalat 

hot, dessa situationer var ofta mycket obehagligare, eftersom det inte var något konkret hot 

utan det var bara en känsla av obehag i kroppen hos handläggaren.  

 

”Jag hade en klient här och jag upplevde honom som väldigt, väldigt hotfull och obehaglig. 

Det var så att det sökte mig lite och jag tänkte att jag är själv här inne. Nu hände det ju inget 

och nästa gång jag hade honom på besök hade jag flyttat alla tunga grejor och sagt till mina 

kollegor att nu har jag honom på besök.”  (H4) 

 

Kommentar: Att bli utsatt för hot och våld var inte så vanligt förekommande. Men om de trots 

allt blev utsatta var de verbala hoten de vanligaste. För det mesta genomfördes inte hoten, 

utan det var i frustration eller för att markera sin makt från klientens sida. Fysiska attacker 

uppstod ofta utan förvarning, som en direkt reaktion på någon händelse. 

5.3 Betydelsen av erfarenhet 

Det framkom att handläggarna såg olika på betydelsen av erfarenhet i sitt yrke och 

meningarna gick isär gällande detta. Vissa menade att erfarenheten gjorde att de kunde 

tolerera mer gällande hot och våld. Men det framkom också att en del handläggare inte blev 

mer toleranta mot hot och våld, men att mer erfarenhet gjorde att de kunde hantera det på ett 

annat sätt och de fick mer skinn på näsan.  

 

”Så jag tolererar inte det, men jag tror att jag kan hantera det bättre.” (H11) 

 

”Jag har höjt ribban och det gör man efter många år i jobbet, sen måste man bli påmind för 

att komma ner till verkligheten igen. Man flyttar ribban framför sig hela tiden.” (H4) 
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Ju längre tid de hade varit i yrket desto fler klienter hade de träffat som gjorde att de lärt sig 

bemöta klienten i jobbiga situationer.  

 

”Jag tror att är man helt ny i gamet så tror jag att man kan bli mer skärrad eller om man 

varit med ett tag. Sen handlar det ju om vad man är för person.” (H1) 

 

Vikten av ett professionellt bemötande innehållande respekt, ödmjukhet, tydlighet och empati 

för klienten betonades. Det var betydelsefullt att bemöta varje människa där den var, med vad 

som krävdes för tillfället.  

 

”För att det är ju en del i vårt arbete att bemöta människor på ett sådant sätt att man 

minimerar så mycket så möjligt att de situationerna uppstår.”  

 

Genom att försöka leva sig in i klientens situation, hur den kände sig och tänkte fick 

respondenterna förståelse för att klienten behövde få ur sig sin ilska och frustration och inte 

alltid menade det den sa. Genom sin erfarenhet lärde handläggarna sig att läsa av klienten och 

se på klientens kroppsspråk om denne började bli upprörd genom blickar, gester och miner. 

Det framkom att genom sin förståelse för att klienten befann sig i en utsatt situation hade lärt 

sig att inte ta det personligt när klienter blir arga.  

 

”Där hon blir arg så kommer dom orden, det ingår i hennes vokabulär, så det gjorde ju också 

att det var inget jag trodde, inte att hon skulle döda mig.”(H8) 

 

En del av respondenternas klienter blev arga och upprörda utan att situationen blev hotfull. 

Det var hela tiden en balansgång och det gällde att vara alert på de signaler som klienten gav. 

En del klienter levde ett liv i ett hårdare klimat där deras sätt att uttrycka sig till vardags var 

brutalare än handläggarnas och det var något som man skulle tänka på.  

 

”Det tillhör deras vardagsspråk att säga att: om du inte passar dig ska du få en smäll, eller 

någonting ditåt.” (H4) 

 

”Jag kan tänka mig att om en klient hade sagt så till mig; vad fan jag ska slå ihjäl dig. Så 

kanske jag bara bortser från det för jag vet om att alltså han är förbannad och det är hans 
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sätt att säga det på. Medan om det hade varit en annan som sagt det så hade jag kanske blivit 

jätterädd. ” (H11) 

 

Enligt handläggarna förekom det klienter som var svagbegåvade och de kunde säga hotfulla 

saker till handläggarna utan att klienten förstod innebörden av det de sa. Det som sades kunde 

upplevas som ett hot mot handläggaren. Genom förståelse för att klienterna själva inte var 

medvetna om det, att de hade kunskap om detta gjorde att det tolererades på ett annat sätt och 

där var det åter igen en balansgång att avgöra om det var ett hot eller klientens sätt att uttrycka 

sig.  

 

Kommentar: Det framkom att handläggarna såg olika på betydelsen av erfarenhet. Med åren 

blev de mer toleranta mot hot och våld och att de tog mer lättvindigt på hot som uttalades. Det 

framkom också att de inte tolererade det men att de ansåg att de med åren hade lärt sig läsa av 

klienter och kunde därmed hantera hot och våld bättre.  

5.4 Påverkan och hantering  

Hot och vålds situationer påverkade inte handläggarnas arbetsuppgifter, men det påverkade 

dem på så sätt att de tänkte på hur de lade upp arbetet med klienterna.  

 

”När man går in ett rum och möter en människa, vad är det för människa och sedan att man 

hanterar den människan man har framför sig med respekt och ödmjukhet ibland kan man 

behöva vara lite tuff för att dom ska förstå, men att man ändå måste göra det med en 

ödmjukhet och respektfullhet.” (H7) 

 

Vidare menade de att man kunde förebygga hot och våld genom att förbereda sig inför mötet 

med klienten. Genom att de var medvetna om att det kunde uppstå hot situationer och att de 

hade beredskap för det, kunde de lättare bemöta det. Det gällde att hitta ett icke konfrontativt 

förhållningssätt gentemot klienten dvs. att formulera sig med respekt och tydlighet. 

 

”Det ingår att ha med svåra människor att göra, jag menar inte att det är acceptabelt att vi 

ska fara illa i det men det ingår att klara av att hantera det.” (H7) 

 

Det framkom att det underlättade om man hade fått information kring en klient som tidigare 

varit hotfull. Då kunde man lättare bemöta detta. 
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Olika strategier användes för att minimera riskerna för hot och våld. T.ex. att alltid vara två 

vid hembesök, plocka undan tunga saker från sitt skrivbord och ta emot klienter i rum 

utrustade med larm. Det var vanligt att man bad sina kollegor om hjälp om man misstänkte att 

ett möte skulle bli turbulent. Då kunde kollegorna gå förbi rummet och lyssna om det var 

lugnt. Detta skapade en trygghet hos handläggarna som hade mötet och denne kunde behålla 

lugnet lättare.   

 

”Man kan ju göra kollegorna runt omkring liksom uppmärksamma på att man säger ifrån att 

nu sitter vi i detta och detta rummet. Vi ska träffas klockan tre till det. Och är det så ni 

märker… ni kan väl gå förbi någon gång och lyssna av lite granna och hör ni att det låter 

som det är lugnt så gör inget. Men annars knacka på om det ja, blir högljutt eller någonting.” 

(H9) 

 

”Om man vet att man har kanske en pappa eller mamma som har… [Respondenten syftar på 

klienten och menar att om man träffat klienten innan och har vetskap om att denne har ett hett 

temperament] kan lätt bli arg då kanske man lägger upp strategier om man då ska meddela 

ett jättedåligt beslut.” (H11) 

 

Om de hamnade i en situation som de upplevde som hotfull, då var det viktigt att försöka 

behålla lugnet. Ofta backade man som handläggare för att lugna klienten.  

 

”Gå med klienten, så det handlar ju om att man får rädda sig själv på något vis. Så det är ju 

liksom, häng med klienten på allting som den säger och sen liksom få ut dem så fort som 

möjligt.”  (H12) 

 

Genom att de bekräftade klientens känslor kring att det var en jobbig situation så kunde det 

minska risken för en hotfull situation. Det var dock av stor vikt att förklara att man gjorde sitt 

jobb och att man som handläggare var tvungen att följa de regler och lagar som fanns.  

 

”Jag tycker det är viktigt att bekräfta att det är jobbigt att ha sina barn omhändertagna, men 

att jag gör mitt jobb, jag har inget emot dig personligen, jag förstår att du har det jobbigt och 

jag ska gärna stötta dig om det går men så här säger lagen och så. ” (H2) 
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Vid hotfulla situationer försökte handläggarna avsluta mötet så fort som möjligt och bokade in 

en ny tid.   

 

Att åka på hembesök själv var något som de undvek då det utgjorde en större risk för dem att 

utsättas för hot eller våld. 

 

”Om man åker på hembesök så ska man alltid vara två. Och åker man mot slutet av dan ska 

man alltid ringa arbetsledaren och säga var man åker och ringa när man är tillbaka. Man 

ska aldrig ta hembesök själv, det är en regel.” (H1) 

 

”Ibland så tänker jag att det är samma klienter som vi och andra myndigheter träffar men 

ändå har vi liksom inte samma säkerhetstänk, som t.ex. polisen. Vi går ju liksom på hembesök 

och när polisen gör det har de ett helt annat säkerhetstänk än vad vi har.”  (H10) 

 

Att bli utsatt för hot eller våld påverkade handläggarna på olika sätt i deras privatliv och det 

upplevdes som obehagligt. Påverkan yttrade sig på olika sätt bl.a. hade de bytt till hemligt 

telefonnummer.  

 

”Jag har fått samtal hem, det är på sista tiden jag har ändrat till hemligt telefonnummer. Men 

det har jag vägrat ändra, [respondenten har tidigare inte velat skydda sitt telefonnummer] för 

jag tycker att även om man jobbar som socialsekreterare så ska man kunna ha telefonnumret i 

telefonkatalogen.” (H3) 

 

”Har förvisso ett ganska vanligt namn men kände ändå att det här gjorde att, nej, jag ska inte 

finnas på eniro, så det har jag sett till.” (H8) 

 

”Man är ju alltid på sin vakt” (H5) 

 

”Det värsta scenario av allt är ju att mina barn skulle råka ut för något.” (H10) 

 

”Ibland har jag sagt till på dagis eller skola att de får ha lite koll, lite extra koll, med tanke 

på det jobbet man har.” (H3) 
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Vidare upplevde de att de alltid hade ögon i nacken och att de alltid var observanta. Det 

framkom också att de tyckte det kändes olustigt att gå hem själv på kvällen.  

 

”Man tittar över axeln när man går ut genom dörren, man checkar vid parkeringsplatsen så 

att ingen står och spanar, man håller koll när man åker hem så att ingen förföljer en.”(H7) 

 

De undvek att vistas på mörka ställen ensamma och de parkerade bilen på ljusa centrala 

platser där det var mycket folk. Att gå in källarhållet till sitt hus för att ingen skulle kunna se 

var de bodde var ett sätt. De var extra observanta när de gick till och från jobbet. Ibland körde 

de andra håll till och från jobbet för att försäkra sig om att ingen följde efter dem. Oro över 

sina familjer och sina barn var också något som framkom. Handläggarna kunde känna obehag 

om de mötte sina klienter på stan eller i någon butik när de var tillsammans med sin familj.     

 

”Jag måste säga att det är det är skönt att ta bussen hem och åka 4-5 mil härifrån från 

kommunen så att jag inte ens är i kommunen.” (H5) 

 

”Men efteråt märkte jag med mig själv att jag gick och lyssnade efter motorcyklar för hon var 

med i något motorcykelgäng. Så jag kom på mig själv att vara väldigt observant och det var 

lite obehagligt och så.” (H2) 

 

Att de mått psykiskt dåligt och hade drömt mardrömmar efter en hotfull situation förekom 

också. Hot och våldssituationer kunde göra att de funderade över arbetet hemma och kunde ha 

svårt för att släppa tankarna på incidenten. 

 

”Man blir upprörd och det är ju inte alla gånger att det bara rinner av en när man lämnar 

dörren utan det kan man visst ta med sig hem och gå och grubbla över” (H12) 

 

”Jag började drömma mardrömmar. Han var dömd för mordbrand tidigare och jag började 

drömma att han kom hem till mig och att huset brann ner, ja riktigt sånt katastroftänkande.” 

(H6) 

 

De diskuterade händelser kring hot och våld med sina kollegor då det uppkommit situationer 

med hot och våld, både enskilt och med hela arbetsgruppen, för att på så vis hantera sina 
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upplevelser. På möten delade man med sig av sina erfarenheter och om hur man skulle bete 

sig i hotfulla situationer. Annars var det inget som man pratade om varje dag.  

 

”Därför är det jätteviktigt att man håller diskussionen vid liv i arbetsgrupperna, att man 

diskuterar detta med hot och våld. Det är aktuellt hela, hela tiden.” (H12) 

 

Om de kände att de behövde hjälp med att hantera känslorna efter att ha varit med om en 

hotfull situation kunde de få samtalsstöd av sin arbetsgivare. Personalen hade även tillgång till 

handledning, där de kunde diskutera sina upplevelser.  

 

Kommentar: Hot och våld påverkade inte handläggarna på sätt att de var rädda under 

arbetstid, utan det påverkade dem på så sätt att de hade utvecklat strategier för att hantera hot 

och våld. Det framkom att en tid efter att de varit utsatta för hot och våld blev de mycket 

observanta när de lämnade sin arbetsplats. Påverkan privat var också större en tid efter man 

blivit hotad.  

5.5 Rutiner 

Man hade som policy att alltid anmäla alla hot och våldshändelser. Det var arbetsledaren som 

gjorde den formella anmälan. Trots det så anmäldes inte alla hot utan efter varje incident fick 

handläggarna summera ihop vad och i vilket sammanhang hotet kom. Det berodde på hur 

varje enskild person upplevde situationen, om det var ett hot eller inte, eller om det bara var 

något klienten kastade ur sig i sin frustration över något.  

 

”Men sen är jag ganska säker på att arbetsledarna här tycker att man ska anmäla allt, det för 

att markera att man hotar inte och man slår inte eller tar tag i någon.” (H11) 

 

Det framkom att de vägde för och nackdelar med att göra en anmälan då de ansåg att den 

kunde göra mer skada än nytta.   

 

”Det skulle göra mer skada än nytta och då handlar det om att människor är i en fruktansvärt 

sårbar situation när de kommer hit eller när vi kommer och omhändertar deras barn.”(H7) 

 

De fick titta på det ur olika perspektiv då en anmälan kunde skada förtroendet hos klienten 

och försvåra handläggningen av ärendet.  
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”Och det är klart att när folk får en anmälan på sig redan där är det pressat. Du får hem ett 

brev där det står att det kommit in en anmälan och du ska komma hit för ett samtal. Det klart 

att folk redan där känner sig illa behandlade och det har jag full förståelse för.” (H3) 

 

 Men i en del ärende var det viktigt att markera för klienten att man inte accepterade hot 

genom att anmäla det.  

 

”För man kan inte springa omkring och hota människor till livet för att man blir arg eller 

ledsen.” (H7) 

 

Det fanns upprättat hot och våldsplan. Den innehöll bl.a. säkerhetsrutiner kring hur de skulle 

agera vid hotfulla situationer. De hade också gått en utbildning gällande hot och våld som var 

återkommande varje år. Där fick de bl.a. lära sig hantera verbala hot och fysiskt våld.  

 

”Hur man skall göra om en kollega har blivit hotad och det är ju att hon ska få stöd från 

arbetsledningen och så.” (H11) 

 

Kommentar: Trots att det fanns en policy att man alltid skulle anmäla var det ständiga 

diskussioner om detta. Diskussionerna handlade om att det var svårt att avgöra om det var ett 

hot eller inte och att de hela tiden fick ta hänsyn till olika omständigheter som bl.a. klientens 

sätt att prata. 

5.6 Sammanfattande resultat 

Hot och våld var inget vanligt förekommande i det dagliga arbetet för handläggarna. Men det 

förekom och då var det de verbala hoten som var vanligast. Handläggarna hade också varit 

utsatta för fysiskt våld där klienten kastade saker eller slog handläggaren. Vidare menade 

handläggarna att i detta yrke fick man vara medveten om att man kunde utsättas för hot eller 

våld eftersom de arbetade med klienter som bl.a. befann sig i en utsatt situation eller hade 

missbruksproblem. Genom att utveckla strategier för hur man minskade risken för att hot och 

våldssituationer skulle uppstå och hur de hanterade det när det uppstod hade handläggarna lärt 

sig hantera hot och våld som en del av arbetet. Professionellt bemötande gentemot klienten 

var också något som var av stor vikt för att minimera riskerna för hot och våld. Detta genom 

att bl.a. vara tydlig, visa respekt och ha förståelse för klienten. Att ha kunskap och att vara 
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medveten om hur människor kunde fungera och reagera underlättade för handläggarna. På 

varje enhet fanns hot och våldsplan att tillgå och handläggarna hade även gått en hot och 

våldsutbildning för att utveckla en säker arbetsplats. Om man varit utsatt för hot och våld var 

handläggarna en tid efter detta mycket observanta då de vistades utanför arbetsplatsen. De 

kunde även må psykiskt dåligt. 
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6 Slutdiskussion 

 
Det centrala för den här studien var att undersöka handläggares upplevelser av hot och våld 

från klienter. Att hot och våld är ett aktuellt och uppmärksammat ämne har vi fått bekräftat 

både genom media och i vår studie. Det förekom hot och våld från klienter, men dock inte 

dagligen. Som myndighetsperson kunde handläggarna upplevas som hotfulla eftersom de har 

möjlighet till att förändra en människas liv och har rätt att fatta beslut som klienten inte alltid 

samtyckte till.  

 

Sandström, (1996) menar att situationer som kunde leda till hot och våld kunde vara då 

klienter kände sig utsatta. T.ex. när klienten inte fick det besked den väntat sig. Då kunde 

detta leda till att klienten kände sig frustrerad och blev arg. Att känna frustration kan leda till 

aggression och ett våldsamt beteende enligt Dollards frustrations- och aggressionsteori. Även 

Menckel, (2000) talar om att våld ofta uppstår som en följd av aggression och att det kan leda 

till konflikter, men vi menar att det också kan förekomma hot och våld utan en konflikt 

genom oprovocerat våld från t.ex. psykiskt sjuka människor. 

 

Att arbeta som handläggare innebär att arbeta i beroende ställning till staten där politiska 

beslut i sin tur påverkar yrkesutövningen. På socialförvaltningen står myndighetsutövningen i 

centrum (Liljegren, 2008). Som handläggare är man en myndighetsperson som måste följa de 

regler och lagar som finns men samtidigt måste man behandla varje individ med respekt och 

ödmjukhet. Vi tror att det är viktigt att man som handläggare kan förmedla detta till klienten 

för att få klienten att förstå att besluten handläggaren fattar grundar sig på dessa lagar och inte 

på personliga åsikter. Detta talar också Lipsky (1980) om och menar att handläggarna har 

både klienten och organisationen att ta hänsyn till.   

 

Svensson (2002) menar att personliga sidor tenderar att få en mycket större roll hos 

professionella. Detta gör att det ställs högre krav på att de som arbetar ska ha en social och 

emotionell kompetens utöver sin yrkesutbildning. Detta var något som ständigt återkom i våra 

intervjuer med respondenterna. De menade att arbeta med klienter som befann sig i en utsatt 

situation innebar att man som handläggare behövde ha en stor kunskap om människor. Man 

skulle kunna bemöta klienten på ett professionellt sätt och vara medveten om klientens 

perspektiv. Men inte glömma av att det var i rollen som myndighetsperson de befann sig i och 

måste följa de lagar och regler som finns. 
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En relation mellan klient och handläggare kan innehålla olika förväntningar. Oftast är det så 

att de förväntningarna inte överensstämmer med vad det innebär för den professionelle och 

klienten, detta kan leda till konflikter (Carlander, 2001). Våra respondenter talade mycket om 

vikten av att som handläggare vara tydlig och rak och att klienten hela tiden blev informerad 

om vad som skulle ske i ärendet. Detta agerande kunde förebygga konflikter med klienten.  

 

Genom denna studie har vi blivit uppmärksamma på att det krävdes mycket förberedelser 

inför ett möte med klienten för att undvika hot och våld. De flesta i vår studie menade att de 

inte blev påverkade av hot eller våld i sitt arbete men i deras berättelser framkom det att de 

förberedde sig inför möten med klienter. Detta tolkade vi som att när risken finns för att bli 

utsatt för hot och våld på sitt arbete, påverkar vetskapen om detta handläggaren omedvetet 

och gör att en viss förberedelse görs inför mötet. Baines (2004) beskriver i sin studie hur 

socialarbetare arbetar med att förebygga och försöka undvika att hotfulla situationer 

uppkommer genom att upprätta handlingsplaner och utveckla preventionsstrategier för varje 

klient. Han menar att desto mer kunskap man har om klienten desto lättare är det att bemöta 

dem.  

 

I det förebyggande arbetet med klienter var det av stor betydelse att ha erfarenhet. Ju fler 

klienter handläggarna mött desto säkrare blev de i sin yrkesroll. Detta är något som ter sig 

ganska självklart, eftersom ju längre man arbetar desto mer kunskap får de både om klienter 

och om hot och våldssituationer.  

 

De vanligaste hoten var de verbala hoten och det är också de som tenderar att vara svårast att 

hantera, eftersom de uppfattades så olika. Vi tror också att det kan vara så att om man som 

handläggare har ett möte med en klient kan förringa det klienten sagt på grund av att kollegan 

som var med på mötet inte uppfattade det klienten sa på samma sätt som en själv. Vilket gör 

att man kan tveka på sig själv och sin uppfattning och kanske ursäktar det med att man var 

extra känslig vid just det tillfället. Vad som upplevs som hot för en person kanske inte upplevs 

som likadant för en annan det kan vara svårt att avgöra om det är ett hot eller inte. Att ha en 

manual för vad som ses som ett hot är svårt att eftersträva eftersom det är så individuellt hur 

man upplever det.  
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Littlechild (2005), Lundälv (2007) och C Spencer & Munch (2003) beskriver att det finns en 

saknad av en enad definition av vilka beteenden som är våldsamma och hotfulla. Detta gör att 

det är svårt att hantera hot och våld eftersom upplevelserna är så individuella. Det kan också 

vara svårt att veta om det är ett hot eller inte, men vi tror att många handläggare väljer att 

tolka det som att det inte var ett hot, utan att det var ett sätt för klienten att uttrycka sitt 

missnöje. Det kan även vara ett sätt för handläggaren att skydda sig själv ifrån tanken att ha 

blivit hotad. Eller att det förväntades av handläggaren i yrkesrollen och i att vara professionell 

att bli utsatt för hot och våld och att det är något som ingår i ens arbete.   

 

Menckel, (2000) beskriver att det är känsligt och svårt för många handläggare att tala om sin 

utsatthet. Eftersom man använder sig själv som ett arbetsredskap eller ett instrument riskerar 

yrkesmässiga misslyckanden att betraktas som personliga misslyckanden och att allvaret i de 

faktiska hoten tonas ned på grund av att man själv är en del av processen. I vår studie var 

detta inget som framkom. På ett sätt kan man tolka det som att de handläggare vi träffade 

också tyckte det var känsligt och svårt att tala om eller kan det tolkas som att de inte upplevde 

det själva som ett personligt misslyckande.  

 

Tidigare forskning har visat att många socialarbetare har hamnat i hotfulla situationer för att 

de har känt att de har varit tvungna att klara av situationen själv och att fråga om hjälp visade 

på att man inte var en tillräckligt bra socialarbetare (Newhill, 1995). Detta var inte heller 

något vi sett i vår studie utan handläggarna berättade att de inte var rädda för att be kollegorna 

om hjälp och stöd i olika situationer. Och de har inte talat om att de skulle vara en sämre 

handläggare för att de bad om hjälp, utan såg det som en tillgång att de hade kollegor som 

stöd. Att de stöttade varandra i arbetet och att de delade med sig av sina erfarenheter när de 

blivit utsatta för hot eller våld var en resurs. Detta kunde stärka arbetsgruppen och synen på 

sin yrkesroll genom att det blev ett öppnare klimat på arbetsplatsen. Även om handläggarna 

kände stöd på sin arbetsplats visade det sig att det var i privatlivet som handläggarna blev 

påverkade av att ha varit utsatt för hot eller våld. De menade att själv bli utsatt på arbetet var 

en sak för då var de i sin yrkesroll och drabbades bara själv. Men rädslan för att utsätta sina 

barn och sin familj för denna risk upplevdes som jobbigt. Detta gjorde att de blev vaksamma 

och observanta på sin omgivning när de var lediga.  

 

C. Spencer & Munch, (2003) menar att upplevelser av hot skiljer sig från individ till individ 

därför utgör det en skillnad i om man väljer att anmäla eller inte. Det är tolkningen av det som 
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sägs som avgör om man anmäler eller inte och graden av hot. Trots att det är samma person 

som upplever en hotfullsituation kunde det ändå skilja sig från situation till situation i hur det 

upplevdes. Vidare framkom det att handläggarna själva tyckte det var svårt att avgöra om det 

var ett hot eller inte. Det visade sig vara en svårighet att följa policyn som fanns, att alla hot 

skulle anmälas. Det talades om att de fick väga begreppet hantera och begreppet tolerera mot 

varandra gällande hot och våld. Det gällde att se till varje situation och bedöma denna efter 

det. Svårigheten var att man som professionell skulle kunna hantera hot och våld, men frågan 

var hur mycket man skulle tolerera. Samtidigt diskuterades det att man inte skulle acceptera 

det. Detta gjorde att det blev en ständig avvägning mellan att hantera, tolerera och acceptera. 

Det fanns inget givet svar på detta, vilket gjorde det svårt för handläggarna att svara på hur de 

hanterade och avgjorde om de skulle anmäla eller inte.  

 

Att det fanns hot och våldsutbildning är bra, då detta stärkte handläggarna i deras yrkesroll 

genom att de fick verktyg för att kunna hantera hot och våldssituationer. Vidare fanns också 

hot och våldplan som talade om hur handläggarna skulle agera för att minimera riskerna för 

att hamna i en utsatt situation som kunde leda till hot och våld. Detta var en del av det 

förebyggande arbetet. Newhill, (1997) talar också om vikten av att handläggare som är 

förberedda med resurser och färdigheter att möta det oväntade är i den bästa positionen för att 

skydda sig själva.  

 

Den tidigare forskning vi refererat till har gjorts bl.a. i USA och Storbritannien där deras 

sociala välfärdssystem ser annorlunda ut. Därför skiljer sig de handläggarnas arbetssituation 

och arbetsmiljön där från den svenska. Mer och mer börjar det svenska samhället gå mot ett 

tuffare klimat och sämre välfärd som kan göra att klientantalet kan komma att öka, som i sin 

tur kan leda till att handläggare kan bli mer utsatta för hot och våld i framtiden. Eftersom det 

alltid kommer att finnas människor i en utsatt situation som kan känna frustration över sin 

situation kommer hot och våld fortsätta vara en del av handläggarnas arbete. 

 

Med tanke på antalet respondenter kan inte resultaten som framkommit anses som praxis på 

något sätt. Det kan alltså inte göras några generaliseringar ur resultaten, även om resultaten i 

viss mån kan påvisa hur handläggare upplever hot och våld. De slutsatser som kan dras av 

resultaten är att man är utsatt för hot och våld som handläggare och det är något som man 

måste vara medveten om när man söker sig till yrket. Dock är det inte vanligt förekommande 

att utsättas för fysiskt våld, men desto vanligare att utsättas för verbala hot.  
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6.1 Metoddiskussion 

När man använder sig av kvalitativ metod och intervju som tillvägagångssätt så är man 

beroende av både sig själv som intervjuare och intervjupersonen för att få fram data. Det är 

den som intervjuar som är själva verktyget och måste använda sig själv genom att ha 

förförståelse för ämnet. Det är också viktigt att kunna samspela med en annan människa och 

vara lyhörd. Att bli en bra intervjuare sker genom att intervjua, litteratur kan ge vissa riktlinjer 

men praktiken förblir det viktigaste sättet att lära sig intervjua (Kvale, 1997).  

 

Vi har funderat på om vår kunskap och erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat vårt resultat 

eftersom man som intervjuare bör ha erfarenhet. I efterhand har vi reflekterat över att ju fler 

intervjuer vi genomförde ju mer avslappnade blev intervjuerna. Vi fick lättare för att ställa 

följdfrågor och låta det vara tyst och invänta svar från respondenten. Genom detta upplevde vi 

att vi fick mer rik och detaljerad data. Det blev också lättare att återföra respondenten till det 

aktuella ämnet. I vissa fall upprepade vi bara det som respondenten sagt för att få det bekräftat 

att det var så denne menade. I efterhand har vi tänkt att vi borde ha gjort en förstudie för att 

träna oss i rollen som intervjuare. 

 

I vår intervjuguide hade vi en fråga som kunde uppfattas som styrande. Vi frågade 

respondenterna om de var utsatta för hot eller våld. Då detta var data som vi ville få svar på 

kunde vi inte formulera frågan på annat sätt. Vi ställde också frågan om hur de hanterade hot 

och våld från klienter. Frågan producerade flera svar eftersom respondenterna tolkade den på 

olika sätt. Några uppfattade frågan hur man hanterade själva hotet och våldssituationen när 

det uppstod. Andra uppfattade det som hur man hanterade känslorna efteråt. Med att hantera 

avsåg de även hur man arbetade förebyggande. Detta gjorde att vi fick flera infallsvinklar att 

se på hur man hanterade hot och våld.   

6.2 Förslag till vidare forskning 

Efter att har gjort detta arbete har vi uppmärksammat att det finns lite svensk forskning i 

ämnet. Vi efterfrågar mer forskning som är baserad på de svenska förhållandena och inte bara 

sett utifrån arbetsmiljöaspekten. Utan vi vill se mer forskning som belyser socialarbetares 

upplevelser och erfarenheter av hot och våld. Vi tror att ju mer kunskap kring ämnet desto 

lättare är det att arbeta förebyggande.  
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För att ytterligare belysa socialarbetares yrkesutövning skulle observationer alt. 

videoobservationer av möten mellan handläggare och klient kunna göras, vilket hade 

möjliggjort mer noggranna analyser av hot och våldssituationer. 
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Intervjuguide     Bilaga I  
 
 
Hur länge har du jobbat här? 
 
Är man utsatt för hot och våld som handläggare? 
 
Har du egna upplevelser av hot eller våld från klienter? 
 
Hur yttrade det i så fall sig? 
 

            Har någon kollega varit utsatt för hot eller våld? 
            
            I vilken situation har det uppkommit hot eller våld? 
 
            Hur hanterar du hot och våld från klienter? 
 
            Påverkar våld och hot ditt arbete som handläggare? 
        
            På vilket sätt? 
 
            Påverkar det dig som privatperson?  
 
            På vilket sätt? 
 
            Anmäler ni händelserna? 
 
            Vad är det som avgör om ni anmäler eller inte? 
 
             Diskuterar ni händelser kring hot och våld i arbetsgruppen? 
 
             Har ni någon handlingsplan för att förebygga hot eller våld? 
 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Information/Samtyckesbrev    Bilaga II  

 

 

Vi är två socionomstuderande som läser vår sjätte termin på Högskolan Kristianstad. 

Syftet med vår studie är att vi vill undersöka socialsekreterares upplevelser kring hot och våld 

från klienter.  

 

Vårt urval grundar sig på ett tillgänglighetsurval, detta med hänsyn till vår tidsplan. När ni 

deltar i denna studie innebär det att ni delger oss information kring era upplevelser av hot och 

våld, i form av intervjuer. Beräknad tid för varje intervju är ca en timme.  

 

Insamlat material kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Allt material kommer 

att förvaras inlåst. Bearbetning av data kommer att ske konfidentiellt och förstörs efter 

genomförd studie. Att delta i denna studie är frivilligt och ni har när som helst rätten till att 

dra er ur.  

 

 

 

 

Kristianstad den  

 

 

 

 

 

Namn: ________________________________________ 

 

 

 


