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ABSTRACT: Hot och våld mot tjänsteman, en uppmärksammad 
företeelse som tas på allvar men som i vardagen glöms bort på 
socialkontoren i samma takt som högarna med klientärenden växer. 
Syftet med denna C-uppsats har varit att ta reda på vad lagen säger om 
våld och hot mot tjänsteman samt att belysa hur arbetsmiljön påverkar 
mötet mellan klient och socialsekreterare och hur detta hänger ihop 
med företeelsen hot och våld mot tjänsteman. Metodvalet var en 
litteraturstudie. För att få svar på den empiriska delen av arbetet 
användes kvalitativ metod. Tre socialsekreterare på socialkontor i 
Västra Götaland intervjuades. Studien visade på att lagstiftarens 
intention varit att underlätta för tjänstemän att anmäla hot- och 
våldsituationer samt att ge ett ökat skydd för tjänstemän både under och 
efter arbetstid. Studien visade att socialsekreterare trots genomförda 
riskutbildningar och personalsäkerhetsrutiner känner osäkerhet och 
rädsla inför möten med vissa klienter. Socialsekreterarna i studien hade 
en hög toleransnivå.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det är svårt att säga att risken för att utsättas för våld och/eller hot på arbetet bestämt 

har ökat. Men man kan utifrån forskning som gjorts se att tendenserna ökar. En ökning 

kan ha med attitydförändringar att göra, denna attitydförändring eller referensram som 

vi kan kalla den har lett fram till nya lagar och nya straffområden och en ökad 

anmälningsbenägenhet. Eftersom att jag arbetar på ett socialkontor vet jag att våld och 

hot förekommer och detta är grunden till valet av uppsatsämne. 

 

Det är människor som arbetar inom någon form av verksamhet där det finns makt- eller 

myndighetsutövning eller ofta konfronteras med individer som exempelvis har 

missbruk, sjukdom eller kriminalitet som problematik som är den stora riskgruppen vad 

gäller hot och våld mot tjänsteman. Oftast är dessa människor kvinnor då det 

fortfarande är så att vård och omsorgsyrken domineras av det kvinnliga könet. 

 

En faktor som kan skapa stress i arbetsmiljön är risken för hot eller våld. Hot eller våld kan 

räknas bland både kränkningar och skräckupplevelser, vilka Cullberg (1999) beskriver som 

exempel på traumatiserande, krisutlösande faktorer (Cullberg, 1999). Att bli utsatt för fysiskt 

våld mot den egna kroppen är en traumatisk upplevelse och kan ge allvarliga psykiska 

konsekvenser. Lika traumatiskt kan ett hot vara. Det är viktigt att kartlägga riskerna 

omsorgsfullt och utifrån resultatet vidta nödvändiga åtgärder som till exempel larm, 

säkerhetsrutiner, dubbel-bemanning, information och utbildning. Det är dock sällan alla risker 

för hot och våld kan förebyggas. En beredskap för omhändertagande vid traumatiska 

händelser behövs för att förebygga framtida skada och men för dem som drabbas detta 

betonar författarna i Arbetsmiljöverket (2002).  

 

Newhill (2003) menar att faktorer som kan bidra till vissa klienters aggressivitet är den kluvna 

rollen socialarbetare har: den ena som myndighetsutövare, kontrollant, lagtexttolkare, medan 

den andra är tänkt att skydda och hjälpa klienten, företräda klienten i samhället. Förändringar 

i samhället, i yrkesrollen och välfärdsstatens utveckling, där allt fler behöver det sociala 

skyddsnätet, medan staten skär ner på dessa områden, gör också socialarbetaren utsatt för allt 

fler hotfulla eller våldsamma situationer. När man tänker på att förebygga våld på 
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arbetsplatser tänker man oftast på att göra den fysiska arbetsmiljön säkrare, t ex genom att 

installera metalldetektorer eller anställa säkerhetsvakter, menar Newhill. Men dessa åtgärder 

kommer inte att påverka psykisk otrygghet, stress, konflikter, psykosociala faktorer som 

spelar en nyckelroll. Förebyggande åtgärder som hon nämner behöver inte vara kostsamma; 

man kan ha kodord som signal för att man behöver hjälp, man kan arrangera sitt skrivbord så 

att föremålen på det inte kan användas som vapen. Hon förespråkar även utbildning i 

riskbedömning, intervention och förebyggande arbete, samt att vara stödjande, icke-dömande 

och omhändertagande mot kollegor som utsätts för hot eller våld. Socialarbetare med resurser 

och kunskap att möta det oväntade är i bäst position att skydda sig själva, men också att ge 

den bästa klientservicen, menar Newhill (2003).  

 

Socialt arbete innebär att arbeta med människor. Man arbetar ofta ensam med klienterna. 

Tillsammans med risken att utsättas för hot eller våld är det inte svårt att se hur det därmed 

kan räknas som stressande arbetsförhållanden. Stress kan leda till psykiska och kognitiva 

förändringar som koncentrationssvårigheter, irritation, oro, slarv och andra 

prestationsförsämringar i arbetet, samt ökad riskbenägenhet. Därigenom kan stress bli en av 

riskfaktorerna i arbetet. Inom socialtjänsten är risken för hot eller våld relativt stor. Ofta har 

hot och våld på arbetsplatsen uppmärksammats som ett arbetsmiljöproblem. Men nu verkar 

det som om hot och våld i arbetslivet allt oftare betraktas som ett brott, och det bör också 

hanteras som det. Lagar och föreskrifter lämnar åt de enskilda socialtjänstkontoren att 

översätta de stadgade säkerhetsåtgärderna i praktisk handling. Efter att ha tagit del av 

dokument som sedan tidigare behandlar ämnet: lagtext, föreskrifter och statistik, tyckte jag 

dessutom att det ofta saknades människor som datakällor. Våld och hot mot tjänsteman 

regleras bland annat i Brottsbalken kapitel 17, brott mot allmän verksamhet. Mer allmänt 

beskriver arbetsmiljölagen hur man ska behandla situationer där våld och hot förekommer. 

Mer utförligt kan man läsa om våld och hot i arbetslivet i arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling. 

 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna C-uppsats är att ta reda på vad lagen säger om våld och hot mot 

tjänsteman med hjälp av en litteraturanalys, samt att belysa hur arbetsmiljön påverkar 

mötet mellan klient och socialsekreterare och hur detta hänger ihop med företeelsen hot 

och våld mot tjänsteman. Till det sistnämnda används kvalitativa intervjuer. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 
1. Vad säger lagen om hot och våld mot tjänsteman? 

 

2. Vilka åtgärder har man vidtagit för att minska risken för hot och våld inom 

Socialtjänsten? 

 

3. Vilket samband finns mellan arbetsmiljön och uppkomsten av våld och 

hotsituationer? 

 
1.4 Synsätt 
 
Tidigare har hot och våld på arbetsplatsen uppmärksammats som ett 

arbetsmiljöproblem. Men nu verkar det som om hot och våld i arbetslivet allt oftare 

betraktas som ett brott. Detta sätt att se på företeelsen som studeras kommer att 

genomsyra hela uppsatsen. Om man antar att våld är kommunikation på en primitiv 

nivå, förutsätter man att en våldssituation är en situation där två personer kommunicerar 

med varandra och genom interaktion påverkar den andre till en konstruktiv eller 

primitiv sådan (Carlenius, 1998). 

 
 
1.5 Disposition 
 
Efter inledningskapitlet och metodkapitlet följer kapitel tre i vilken jag redogör för 

tidigare forskning i ämnet, därefter kommer kapitel fyra där jag redovisar mina 

teoretiska utgångspunkter. I kapitel fem redovisar jag de empiriska resultaten.  

I kapitel sex analyserar jag vad intervjupersonerna har berättat för mig utifrån 

litteraturen. I kapitel sju återfinns slutdiskussionen. 

 
 
 
 
 
 
 
2. METOD 
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2.1 Litteratursökning 
 
Mitt första metodval är en analytiskt litteraturstudie för att kunna besvara 

forskningsfrågorna om vad lagen säger om hot och våld mot tjänsteman, vilka åtgärder 

man har vidtagit för att minska risken för hot och våld inom Socialtjänsten samt vilket 

samband som finns mellan arbetsmiljön och uppkomsten av våld och hotsituationer. 

Litteratursökningen har skett genom Mittuniversitetets biblioteks litteratursökning 

MIMA, LIBRIS samt Artikelsök. Jag har sökt i databasen Rättsbanken för att ha den 

nyaste versionen av Brottsbalken och arbetsmiljölagen samt att läsa ur NJA (nytt 

juridiskt arkiv) för att få ta del av rättsfall av betydelse.  

 

Anmälningar som socialsekreterare gjort till Polismyndigheten i Västra Götaland 

kommer från anmälningsregistret -RAR. Anmälningarna med borttagna 

personuppgifter fick jag tillgång till genom kontakter. 

 

 Jag har även letat bland C-uppsatserna på Mittuniversitetets bibliotek och funnit en 

uppsats av intresse. Ett besök på Göteborgs Universitetsbibliotek resulterade i 

spännande fynd av litteratur. Vidare har jag sökt via Internet på 

www.rattsinfosok.dom.se, där användes sökorden våld och hot mot tjänsteman + domar 

och även genom Google på samma sökord och där funnit privata hemsidor som Brå och 

Nationalencyklopedin. Vid utformandet av min uppsats formalia har jag tagit del av Jarl 

Backmans bok ”Rapporter och uppsatser”.  

 
2.2 Intervjuer 
 
Mitt andra metodval är att göra kvalitativa intervjuer för att få fördjupad kunskap i ämnet. 

Detta har som grund att studien till viss del är explorativ dvs. utforskande (Kvale 1997). 

Studien inriktas på att lyfta fram socialsekreterarnas egna uppfattningar och erfarenheter 

snarare än att registrera hur ofta eller hur många gånger de utsatts för våld och/eller hot.  

 

Vid intervjutillfällena hade jag en halvt strukturerad intervjumall och satt tillsammans med 

den socialsekreterare som valt att ställa upp på intervjun på socialsekreterarens kontor. Detta 

efter överenskommelse då jag varit nyfiken på hur miljön ser ut där socialsekreterare och 

klient möts. Att använda mig av en halvstrukturerad intervjumall gjorde att jag kunde ändra 

frågornas ordningsföljd vartefter samtalet fortlöpte. Jag försökte även att inte ställa ledande 
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frågor eller att föra intervjupersonernas svar i en viss riktning Kvale (1997). Intervjuerna 

varierade från cirka en halvtimma till en timma. Texten från intervjuerna bearbetades och det 

sammanställda materialet skickades via e-post till informanterna för genomgång och 

kommentering, detta gjordes efter att ha läst i Bell (2000) att det är lämpligt att informanterna 

ska gå igenom materialet för att inga missförstånd ska ha uppstått. Efter genomgången gjorde 

jag en meningskoncentrering för att materialet skulle bli kort och koncist och mer 

lätthanterligt att bearbeta. 

 

 Jag använde mig av kvalitativ metod för att få en djupare förståelse. Dessutom gav den 

kvalitativa metoden mig som intervjuare möjligheten att få fram fylligare svar och 

händelsebeskrivningar och att ställa följdfrågor samt att kunna förklara vad jag menat 

med frågorna om något varit oklart.  

 

 Innan jag gjorde intervjumallen läste jag in mig på relevant litteratur. Jag använde mig 

av Kvales bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” samt Trosts bok ” Kvalitativa 

intervjuer”. Det gjorde jag för att ha en grund för utformandet av intervjuerna.  

 
”Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för 
honom eller henne /.../är förstås av stor betydelse, men en viss struktur i 
intervjun är också av vikt. Det ger i någon mån en garanti för att alla 
ämnesområden och teman kommer med –något som inte är alldeles säkert med 
en helt ostrukturerad intervju.” 

Bell, 2000, s. 122 
 
 
2.3 Urval 
 
Min önskan var att få till stånd en intervju med flera berörda socialsekreterare från 

socialkontor i Västra Götaland. Intervjupersonerna skulle vara väl insatta i hur man 

arbetar med hot och våld på sin arbetsplats samt helst ha haft någon egen erfarenhet av 

att ha blivit utsatt för våld eller hot av en klient. Den första utmaningen jag ställdes 

inför var att få tag på intervjupersoner och bestämma hur många som skulle ingå i 

studien. Urvalet blev selektivt i den mening att jag i viss mån kände till två av de tre 

socialsekreterarna då jag träffat dem tillsammans med min handledare under min andra 

praktikperiod under Socionomutbildningen. Den tredje intervjupersonen fick jag 

vetskap om genom att min poliskontakt träffade en socialsekreterare när denne var i 

tjänst. När det gäller frågan om intervjugruppens storlek utgår jag från Kvale (1997) där 
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han framhåller att det inte är antalet intervjupersoner som är det viktiga utan att antalet 

bestäms av syftet samt tillgängliga resurser som exempelvis pengar och tid.  

 
2.4 Metodproblem 
 
Jag har beaktat att intervjupersonernas svar till relativt stor del färgats av deras önskan 

att arbeta på en ”bra arbetsplats” med goda rutiner för personsäkerhet. Ett annat 

metodproblem jag stött på är att intervjuerna är retrospektiva, de handlar om något som 

i två fall hände för flera år sedan. I och med detta kan vissa saker ha försvunnit ur 

minnet och andra förskönats. Trost (1997) skriver i sin bok att frågor som är 

retrospektiva enbart ger svar på hur de intervjuade känner och ser idag på det de varit 

med om. Jag valde kvalitativ metod av flera anledningar en av de var för att kunna 

hindra bortfall, trots detta skedde ett oväntat metodproblem, som var att en av 

intervjupersonerna inte ställde upp på intervju, på grund av att hotsituationen hände 

relativt nyligen och att hon inte trodde sig redo för att prata om det händelsen med 

någon utomstående.  

 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Genom att ha gjort en intervjumall med teman säkrade jag validiteten, jag undersökte 

det jag ville undersöka. Samma sak gällde de förslag till frågor jag skrivit. För att säkra 

reliabiliteten försökte jag att undvika att ställa ledande frågor eller att på annat sätt leda 

intervjupersonerna i en viss riktning. Innan jag genomförde intervjuerna bad jag min 

chef på socialtjänsten, ekonomisektionen att läsa igenom frågorna och svara på om det 

var något hon tyckte att jag skulle ändra på eller formulera annorlunda. 

 
 
2.5 Etiska överväganden 
 
Ett kriterium jag hade före intervjuerna var att respondenterna själva skulle avgöra om 

de orkade och ville dela med sig kring de upplevelser de haft av hot- och 

våldssituationer. Samt att i rättsfallen fingera namnen. 

 
 
2.6 Begreppsförklaring 
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Hot och våld kan vara fysiskt eller psykiskt betingat och omfattas också av trakasserier och 

mobbning. Händelserna kan utföras via fysisk närkontakt eller via brev eller telefon. Ibland 

kan det uppstå missförstånd om vad som kan uppfattas som hot och våld och vad dessa 

begrepp innebär. Därför ska jag förtydliga detta. Definition av hot: ” Skrämsel, varning om 

ofärd, överhängande fara” Hässelberg/Allén: svensk ordlista 

”Med hot menas muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Dessa hot kan vara 
riktade mot vårdgivare eller individen själv (t.ex. hot om självmord). Obscena eller 
aggressiva gester, icke-önskvärda sexuella närmanden och anspelningar, skymford och 
nedsättande personangrepp är andra exempel på hot. Ett uppträdande med bristande respekt 
för en annan person kan också uppfattas hotande. En ständig rädsla för att något obehagligt 
eller farligt ska inträffa kan öka vårdgivarens sårbarhet och rädslan i sig kan därmed 
upplevas som ett kontinuerligt underliggande hot” (Personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 

Definition av våld: ”Makt, välde; våldsam behandling” (Hässelberg/Allén: Svensk ordlista). 

”Våld kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada hos 
en annan människa. Exempel på sådana handlingar är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller 
hålla fast. Allvarliga skador an uppstå vid grövre våld t.ex. fysiskt angrepp och överfall med 
slag, sparkar och vapen (Personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 

Våld mot tjänsteman är ett brott som förövas av den som uppsåtligen genom våldsanvändning 

förgriper sig på någon i dennes myndighetsutövning eller för att tvinga eller hindra denne från 

åtgärd däri eller för att hämnas för sådan åtgärd (www.nationalencyklopedin.se).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1 SSR undersökning 2004 
 
Akademikerförbundet SSR gjorde år 2004 en stor undersökning där man undersökte 

hur man upplevde våld och hot inom socialtjänsten. Målgruppen för undersökningen 

var socialchefer och verksamhetschefer inom socialtjänsten. I undersökningen 

genomfördes 191 intervjuer med socialchefer i kommuner samt 31 intervjuer med 

socialchefer och verksamhetschefer i stadsdelsförvaltningar. Intervjuerna genomfördes 

under perioden 1 juni –27 juni, 2004.  

 

Resultatet av undersökningen var att i nio av tio kommuner förekommer våld mot 

socialtjänstens personal minst en gång per år enligt svenska socialchefer. Trots detta får 

många socialsekreterare ingen förebyggande utbildning alls. Risken att som 

socialsekreterare i socialtjänsten bli utsatt för hot och våld upplevs som ett stort 

problem i en fjärdedel av Sveriges kommuner och i så många som varannan 

stadsdelsförvaltning i storstäderna. Detta framkommer i den enkät- och 

intervjuundersökning med socialchefer och verksamhetschefer i socialtjänsten i 

Sveriges samtliga kommuner som Akademikerförbundet SSR har låtit genomföra. 

 

I en fjärdedel av kommunerna uppger cheferna att personalen under de senaste två åren 

inte har fått någon utbildning i hur man arbetar säkert och tryggt. I storstäderna har 

dock större delen av personalen i två tredjedelar av stadsdelarna utbildats. Säkerheten är 

ett prioriterat område anser många chefer och nio av tio kommuner har dokumenterade 

rutiner för arbete med hot och våld. I de kommunerna där man är av en annan åsikt 

anses kommunledningens ointresse och brist på resurser vara de främsta orsakerna till 

uteblivet förebyggande arbete. Varannan socialchef uppgav att bristande resurser är en 

av de viktigaste orsakerna till att säkerheten inte är tillräckligt prioriterad  

 

Mest hot och våld mot socialsekreterare förekommer i Västmanlands, Västernorrlands, 

Östergötlands och Stockholms län. I Jämtlands län svarar sex av tio att ingen har fått 

utbildning i hur man arbetar tryggt och säkert de senaste åren. Alla cheferna i 

Stockholms län anser att kommunledningens ointresse är orsak till att säkerheten inte är 

tillräckligt prioriterad. Sju av tio socialchefer i Sveriges kommuner tycker att 

säkerheten i arbetet inom socialtjänsten är ett tillräckligt prioriterat område.  
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3.2 SSR telefonintervjuer 2004 
 
En undersökning (publicerad 7 maj, 2004, T-110192) gjord av SSR och TEMO AB baserad 

på telefonintervjuer med 401 socialsekreterare visar att: 

- 7 av 10 har kollegor som utsatts för problemsituationer på sin arbetsplats under de 

senaste 18 månaderna. 

- 7 av 10 har själva någon gång varit utsatta för hot eller våld på grund av sitt arbete, 

varav 3 av 10 under de senaste 18 månaderna. 

- 6 av 10 har varit oroliga för sin egen eller anhörigas säkerhet pga. sitt arbete. 

- Ca 4 av 10 händelser leder till en polisanmälan, varav hälften leder till rättegång. 

- 3 av 10 saknar dokumenterade rutiner för hur man ska agera vid problemsituationer, 

hälften saknar utbildning i hur man arbetar säkert och tryggt, men 86 % anser sig ha 

bra kunskaper om hur man ska agera vid problemsituationer ändå. De som har 

utbildning i hur man ska arbeta säkert och tryggt vet oftare hur man ska agera, har 

oftare dokumenterade rutiner, upplever oftare att säkerheten är ett tillräckligt 

prioriterat område och anser oftare att arbetsplatsen är bra utformad. 

- 4 av 10 upplever inte att säkerheten är ett tillräckligt prioriterat område. 6 av 10 har 

varit oroliga för sin egen eller anhörigas säkerhet. 85 % upplever att det finns en risk 

för problemsituationer. Samtidigt känner 3 av 4 att hjälpen är nära om en sådan 

situation inträffar. 

- 6 av 10 anser att arbetsplatsen har utformats så att risken för hot och våld minskar 

genom exempelvis larm och lås. 

 

3.3 Brå-rapport 2005 

I Brå-rapporten Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner (2005) framhåller 

man att trots att hoten och våldet eskalerar och trots att forskare befarar att det på sikt 

kan bidra till ett otryggare samhälle och en sämre fungerande demokrati, så betonar de 

flesta att det går att förebygga hot och våld i arbetslivet. Mycket positivt görs också 

inom flera områden.  

Arbetsmiljöverket gör regelbundna inspektioner och använder olika typer av åtgärder 

för olika branscher. På bensinstationer försöker man till exempel undvika ensamarbete 
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och minska risken för rån med hjälp av teknik som övervakningskameror och låsta 

dörrar på nätterna.  

Inom kollektivtrafiken pratar man om att ta bort kontanterna och använda polletter. 

Man kan också ha väktare på plats under nätterna som får avvisa stökiga passagerare. I 

Gävleborgs landsting har flera incidenter med hot och våld förekommit. Efter att tre 

landstingsråd och deras anhöriga mordhotades tog landstinget tillsammans med polisen 

fram en handlingsplan för att förebygga och hantera hot och våld mot politiker och 

tjänstemän. Planen innehåller bland annat rutiner, kontaktvägar och ansvarsfördelning 

mellan politiker, landstingsledning och polisen. Den är sekretessbelagd för att 

förövaren inte ska kunna utnyttja kunskapen.  

Som en följd av Brå:s rapport om otillåten påverkan riktad mot rättsväsendets 

myndigheter håller myndigheterna nu på att ta fram åtgärder för att minska utsattheten 

bland sina tjänstemän. I rapporten blev det tydligt att beredskapen varierade mycket 

mellan olika arbetsplatser. Kronofogdemyndigheten är en av de myndigheter som 

kommit längst. Där har man ett system för att rapportera hot och våld till närmaste chef 

och den regionala säkerhetsrådgivaren. När rapporten kommer in kontaktar chefen den 

drabbade för att kolla av hur allvarlig situationen är och vilka åtgärder som behöver 

vidtas. Nyligen har ett handlingsprogram tagits fram för att cheferna inte ska missa 

något och det finns ett system för att byta handläggare och på så sätt förhoppningsvis 

bryta mönstret med hot och våld. Många myndigheter, till exempel poliser, 

tulltjänstemän och andra som bär uniform, har liknande problem och skulle vinna 

mycket på att samarbeta med varandra. Genom att utnyttja varandras erfarenheter ökar 

kunskapen och hotet mot demokratin förebyggs (Brå, 2005). 
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4. LITTERATURANALYS – lagstiftning, rättsfall, arbetsmiljö och 
åtgärder  

4.1  Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen är en ramlag. Lagen anger de yttre ramarna för arbetsmiljöarbetet och 

belyser de grundläggande reglerna om arbetsmiljöns utformning. Den anger vem som 

har ansvaret och hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras. Hur lagen skall tillämpas mer 

i detalj anges i Arbetarskyddsstyrelsens olika kungörelser med föreskrifter och 

allmänna råd. Exempel på en sådan är AFS 1993:2 som reglerar just våld och hot i 

arbetsmiljön. 

4.2  AFS, 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön  
 
AFS (ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING) 1993:2 

 

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i 

arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, trädde i kraft den 1 juli 

1993, samtidigt som Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:2) beträffande 

våldsrisker i arbetsmiljön upphävdes. 

 

Arbetsskadestatistiken, som bara gäller de anmälda, i huvudsak fysiska, skador som lett till 

sjukskrivning, visar för perioden 1985-1990 en ökning av skador på grund av våld. Ökningen 

har skett framför allt bland sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, hemvårdare och socialtjänste-

män. Ökningar märks också bland väktare, ordningsvakter och lärare. Vissa yrkesgrupper är 

enligt arbetsskadestatistiken mer utsatta än andra grupper. Högriskyrken är t.ex. skötare inom 

psykiatrisk vård, väktare, poliser, biljettkontrollörer och buss-,spårvagns- och tunneltågförare. 

Brottsstatistiken visar en kraftig ökning av rån inom handel, post och bank sedan 1989. Våldet 

har blivit allt grövre och skjutvapen används i allt större utsträckning.  

 

Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan 

användas planerat för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till 

brottsliga handlingar liksom i olika vårdsituationer. Det finns anledning att anta att många 

händelser med våld eller hot i arbetslivet aldrig registreras. Detta kan innebära att ett stort 

antal fysiska symptom och olika slag av psykosomatiska och psykiska reaktioner på stress och 

rädsla aldrig kommer fram i någon allmän statistik. 
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Människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller 

chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller 

skräck efter det som hänt eller kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda. Reaktionen beror 

på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man 

var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Enbart kunskapen om 

att man kan riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark 

psykisk press i arbetet. 

 

Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra 

omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot. Den som har fått ett bra 

omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket bättre förberedd 

vid liknande händelser i framtiden. 

 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter reglerar arbetsgivarens ansvar vad gäller hot och våld i 

arbetslivet.  Reglerna säger att: 

Arbetsgivaren skall utreda riskerna för hot och våld och vidta de åtgärder som kan behövas. 

Arbetet skall utformas så att riskerna för hot och våld så långt som möjligt förebyggs. 

Arbetstagarna ska kunna kalla på snabb hjälp. Alla händelser och tillbud skall dokumenteras. 

Arbetstagare som utsatts för våld och/eller hot skall snabbt få hjälp och stöd. 

 

Ansvarig för att arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra sitt arbete säkert och med tillfredsställande trygghet är 

sektionschefen (AFS, 1993). 
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4.3 Brottsbalken 17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans 
myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri 
eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i 
högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har 
utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit. Lag (1975:667). 

2 § Den som, annorledes än i 1 § sägs, för att tvinga eller hindra någon i hans 
myndighetsutövning eller för att hämnas för åtgärd däri, otillbörligen företager 
gärning, som för honom medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar 
därmed, dömes för förgripelse mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst fyra år. Lag (1975:667). 

 
4.4  Kommentarer till Brottsbalk (1962:700) 
 
Den brottsliga gärningen enligt 17 kap. 1 § består i våld eller hot om våld som riktar sig 

mot den skyddades person. För straffbarhet förutsätts att våldet eller hotet om våld står i 

samband med myndighetsutövning. Huvudfallet är att någon angriper en person i 

dennes myndighetsutövning, t.ex. en polisman som är i färd med att gripa en 

inbrottstjuv eller som deltar i en trafikkontroll. Under paragrafen ryms emellertid också 

det fallet att någon med våld eller hot om våld försöker tvinga någon, t.ex. en 

socialsekreterare, att i myndighetsutövning vidta en åtgärd eller hindra honom från att 

vidta en åtgärd. Slutligen omfattas det fallet att någon angriper en person för att hämnas 

vad denne gjort eller underlåtit i myndighetsutövning. Skillnaden mellan 1 § och 2 § 

ligger i beskrivningen av den brottsliga handlingen. För förgripelse mot tjänsteman 

döms den som, på annat sätt än som avses i bestämmelsen om våld eller hot mot 

tjänsteman, otillbörligen vidtar eller hotar med en åtgärd som för den skyddade 

(tjänstemannen) medför lidande, skada eller annan olägenhet (Dahlström, 2001) 

 

När det gäller Brb 17:1 skriver Leijonhufvud (2005) att det är viktigt att det finns ett 

uppsåt bakom handlingen. Det har skett en ändring i lagen från att ha stått ”i 

myndighetsutövning” ändrades detta i 1989 års reform till ”vid myndighetsutövning”. 

Enligt departementschefen kom ansvaret att även omfatta förutom myndighetsutövning 

även åtgärder som ingår som ett led i myndighetsutövningen, exempelvis om ett beslut 
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fått ett felaktigt innehåll, genom någon försummelse eller ett vilseledande eller felaktigt 

yttrande.   

 

Ett annat fall som ryms under förgripelse- är att tvinga någon till åtgärd i hans 

myndighetsutövning och/eller hindra honom från åtgärd. Det som krävs är att den 

angripne verkligen är en sådan som utövar myndighet och handlingen ska vara täckt av 

uppsåt. Det som är viktigt att veta är att man inte måste lyckas med sin åtgärd utan det 

räcker med att man har avsikten (uppsåtet). Ett fullbordat brott räcker med att man har 

försökt (a.a) 

 

Det finns undantag från att bli straffad av denna lag, när det gäller hot och våld, en 

gränsdragning vid exempel om en tjänsteman har överskridit sitt kompetensområde och 

därigenom likställs med enskilda personer. Straffet är idag fastställt till fängelse i max 

för 4 år. Innan 1948 hade man olika straffskalor, beroende på vilken ställning 

tjänstemannen hade. Man kan dock se att det till viss del finns kvar idag. Försvårande 

är exempelvis om man hotar en domare vid rättegång (Leijonhufvud, 2005). 

 

Exempel på gränsdragning om man ska döma till ringa eller brott i normalgrad kan man 

läsa i RH 2002:5. detta fall gäller hot om våld mot biljettkontrollant i tunnelbanan, detta 

har bedömts som ringa brott. I NJA 1972 s 650 ansåg HD att det inte var ett ringa brott. 

Det är med andra ord ett grovt brott om det sker mot polis men ej mot biljettkontrollant. 

Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av gärningen nämns i doktrinen 

bland annat målsägandens tjänsteställning, om målsäganden genom sin tjänsteställning 

är särskilt utsatt för risk för angrepp från allmänheten samt våldets eller hotets 

beskaffenhet (Leijonhufvud, 2005).  

 

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1972 s. 650 prövat gränsdragningen mellan 

ringa brott och brott av normalgraden. I det fallet fann Högsta domstolen att ett yttrande 

om dödshot mot en polisman, där gärningsmannen bar kniv men snabbt lugnade sig, 

inte kunde bedömas som ringa brott. Högsta domstolen synes ha lagt vikt vid 

gärningsmannens uppträdande såväl före som efter hotet samt det förhållandet att det 

verbala hotet underströks av knivbeväpningen. Svea hovrätt har i rättsfallet RH 1995:93 

bedömt ett telefonhot om att låta spränga kronofogdemyndigheten i luften som ringa 

brott. Hovrätten har därvid beaktat att hotet i och för sig riktats mot en utsatt kategori 
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av tjänstemän men att det rört sig om ett hot som uttalats per telefon och att det för 

målsäganden måste ha framstått som föga realistiskt att hotet skulle komma att 

genomföras. Av visst intresse när det gäller gränsdragningen mellan ringa brott och 

brott av normalgraden är också rättsfallet NJA 1992 s. 528

 

I praxis vill man inte gärna använda sig att skyddstillsyn och villkorlig dom för 

exempelvis våld mot polisman, man vill gärna bedöma till frihetsberövande straff. 

Denna lag kan ibland gränsa till 17:4 då det handlar om våldsamt motstånd. Man tycker 

i första hand frihetsberövande men det kom en ny lag 1 januari 1999 så i ringa fall och 

det måste finas särskilda omständigheter för att frångå den starka presumtionen för just 

fängelse för brottet våld mot tjänsteman (NJA 2001:859). 

 

Även om en tjänsteman inte längre arbetar på myndighet kan brottet betraktas som våld 

mot tjänsteman. När lagen berör ”våld å person” kan det bestraffas genom Brottsbalken 

4kap 4 §. I 17:1 ska våldet vara direkt, med andra ord räknas inte allt upp som finns i 

4:e kap Brottsbalken.  

 

17:4 kan bli tillämpligt exempelvis om man tränger undan tjänsteman eller rycker något 

ifrån denne blir det våldsamt motstånd. Våld mot egendom faller aldrig under 17:1 det 

kan falla under 17:4 om tjänstemannen inte kan ta sig fram genom fysiska hinder så att 

denne inte kan komma fram till platsen. Påverkas tjänstemannen psykiskt eller innebär 

ekonomisk skada för denna kan 17:2 bli tillämplig.  

 

När det handlar om grovt våld ska man använda sig av tillämpliga paragrafer i 

brottsbalken 3 kap och 4 kap. I Brottsbalken 3 kap. 6 § beskrivs grov misshandel som 

man kan åberopa då det ger högre straff än 17 kap 1 § men då ska våldet inte anses vara 

av normalgrad.  

 

Brottsbalk (1962:700) 17:2 Den brottsliga gärningen måste alltid ske med ett visst syfte 

man har då en uttryckligen en föreskrift i lagtexten om att gärningen måste företagas 

otillbörligen. Exempel är när man förgriper sig mot tjänstemans egendom eller hotar 

någon anhörig och hot om utpressning 9:4 Brottsbalken jämförelse finns för detta i 

17:2. om man hotar en tjänsteman om att man ska ge denne en örfil är det straffbart 

genom 17:1. Men om man hotar personen om att man ska slå dennes anhöriga faller det 
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under 17:2. Det riktas inte mot den skyddade. Förtal och skadegörelse faller även under 

17:2. 

 

Uttrycket ”otillbörligen” medger att hänsyn tas till omständigheter som låter handlingen 

framstå som en viss mån ursäktlig eller förklarlig. Tillbörligt är att hota en domare med 

anmälan till JO för att han inte iakttagit föreskrivna expeditionstider om man vill 

framkalla rättelse, men det är otillbörligt om avsikten är att få en domare att döma på ett 

visst sätt. Om en tjänsteman inte sköter sig har man rätt att säga till denne att denna bör 

söka avsked (Leijonhufvud, 2005) 

 

Som subjektivt rekvisit fordras förgripelse mot tjänsteman direkt uppsåt. Och dessutom 

krävs enligt paragrafen vanligt uppsåt täckande alla objektiva rekvisit. 

Även om tjänstemannen ej uppfattat hotet som att det skall genomföras har det ingen 

betydelse för det är likväl ett brott. Om gärningsmannen ångrar sig efteråt, blir han ändå 

dömd. Man har i lagtexten inte skrivit  ”försök till hot om våld” 

 

Denna paragraf har en särskild straffskala, exempelvis om man sprider förtal mot 

anhöriga eller att utöva repressalier mot anhörig. Är brottet grovt kan man dömas till 

fängelse max 4 år (Leijonhufvud, 2005). 

 
4.4.1 Rättsfall 17:1 Brottsbalken 
 
Följande rättsfall beskriver två situationer som likväl kunde uppstå på ett social kontor. 

Skillnaden är att i det första fallet är det ett telefonhot som riktats mot tjänsteman på 

Kronofogdsmyndigheten och i det andra fallet är det hot om självmord som yttrats på 

Invandrarverket. 

 Åklagaren yrkade vid Z tingsrätt ansvar å A. för hot mot tjänsteman enligt följande 

gärningsbeskrivning: A har den 28 december 1994 i telefonsamtal med B., 

Kronofogdemyndigheten i Y-stad, med anledning av ett utmätningsärende förgripit sig på B. i 

hennes myndighetsutövning genom att uttala att han skulle "ta kontakt med en 

terroristorganisation från Belgien som skulle spränga Kronofogdemyndigheten i luften. Han 

skulle njuta av att se detta hända." 

Y-stads tingsrätt (1995-05-18, dömde A. för hot mot tjänsteman, ringa brott, till 80 dagsböter. 
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Åklagaren överklagade domen och yrkade att påföljden skulle bestämmas till fängelse under 

påstående att det hot mot tjänsteman som A. hade gjort sig skyldig till inte kunde anses som 

ett ringa brott. A. bestred ändring. Svea hovrätt (1995-10-11) fastställde tingsrättens dom. I 

domskälen anförde hovrätten följande. 

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att A har gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman. 

Fråga är om brottet är att anse som ringa. Mot detta talar att hotet har riktats mot en 

tjänsteman vid kronofogdemyndigheten, en yrkeskategori som framförallt under senare tid har 

varit särskilt utsatt för övergrepp från allmänhetens sida. Vid bedömningen bör emellertid 

även hotets beskaffenhet beaktas. De hotelser som A har uttalat har framförts vid ett 

telefonsamtal. Även om hotelserna i sig varit av mycket allvarlig karaktär har det dock även 

för B. stått klart att det varit föga realistiskt att räkna med att A. skulle kunna genomföra 

åtgärderna på det sätt som han påstått. Vid en sammantagen bedömning av samtliga 

omständigheter finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att brottet är ringa. Tingsrättens dom 

skall därför fastställas(Målnummer B 1653/95). 

4.4.2 Rättsfall  17:2 Brottsbalken 

Åklagaren yrkade vid Y-stads tingsrätt ansvar å iranske medborgaren A för förgripelse mot 

tjänsteman. Brottet hade bestått i att A under ett besök på invandrarverket hotat tjänstemannen 

B med att han skulle ta livet av sig om han inte fick ut sitt resedokument. A hade samtidigt 

hållit upp en flaska med brandfarlig vätska och en cigarrettändare. Uppträdandet hade enligt 

åklagaren medfört i vart fall olägenhet för B i dennes tjänsteutövning. 

A vitsordade de faktiska omständigheterna men bestred ansvar. Vid tingsrätten uppgav A att 

han kom till Sverige år 1986 som politisk flykting. År 1988 togs hans främlingspass i beslag 

av polisen. Besöket på invandrarverket var föranlett av att han ville ha tillbaka sitt pass för att 

kunna besöka sin sjuka mor i Z-land. För honom var saken så allvarlig att han tänkte ta livet 

av sig om passet inte återlämnades. Han hade med sig en flaska lacknafta för att visa att han 

menade allvar med sina planer. Det var dock aldrig meningen att det skulle ske där. När han 

inte fick önskat besked från B framförde han sina planer och tog fram flaskan och en tändare. 

Y-stads tingsrätt (1989-11-07) dömde A för hot mot tjänsteman enligt 17 kap 1 § brottsbalken 

till fängelse en månad. 

I motiveringen anförde tingsrätten: Utredningen visar att parterna satt mitt emot varandra vid 

ett skrivbord när A. framställde hotet om att bränna sig till döds. Enligt A:s egna uppgifter 

avsåg han att härigenom kunna förmå B att skaffa fram passet åt honom. Eftersom A redan 
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dessförinnan blivit mycket upprörd över det besked han fått, har B haft fullgod anledning att, 

när den eldfängda vätskan och tändaren togs fram, bedöma situationen som en fara för den 

egna säkerheten.  

Genom sitt handlande har A gjort sig skyldig till en gärning som enligt tingsrättens mening 

skall rubriceras som hot mot tjänsteman. Med hänsyn till att hotelsen, om den satts i verket, 

skulle ha inneburit livsfara för B, är brottet av allvarlig beskaffenhet.  

A fullföljde talan och yrkade i första hand att åtalet skulle ogillas och i andra hand att 

gärningen skulle bedömas som förgripelse mot tjänsteman och att påföljden skulle bestämmas 

till böter. Åklagaren medgav att gärningen skulle bedömas som förgripelse mot tjänsteman 

men bestred ändring i övrigt. Göta hovrätt (1990-10-04) undanröjde tingsrättens dom i själva 

saken och ogillade åtalet. I sina domskäl yttrade hovrätten: Åklagaren har lagt A till last att 

denne genom att hota att ta livet av sig och visa flaskan med tändvätska och tändaren åsamkat 

B olägenhet.  

Åklagaren har förklarat att han däremot inte gjorde gällande att A hotat att utföra gärningen i 

invandrarverkets lokaler eller att B direkt hotats med gärning som skulle kunna utsätta honom 

personligen för fara. Såsom åklagaren utformat åtalet kan detta inte anses omfatta hot mot 

tjänsteman enligt 17 kap 1 § brottsbalken. Fråga om ansvar härför kan således inte prövas i 

målet. Till bedömande föreligger endast huruvida A gjort sig skyldig till förgripelse mot 

tjänsteman enligt 2 § samma kapitel genom att hota företa gärning som skulle medföra 

olägenhet för B. 

Av motiven till 17 kap 2 § framgår att fråga skall vara om åstadkommande eller hot om 

åstadkommande av någon för tjänstemannen menlig effekt. Som exempel nämns skadegörelse 

eller annat brott som riktas mot tjänstemannen; att hota med att ange tjänstemannen för brott 

eller att starta en presskampanj sägs också kunna med hänsyn till omständigheterna vara att 

straffa enligt paragrafen (NJA II 1948 s 308 f). Vad som åsyftas synes vara gärningar eller hot 

om gärningar som kan sägas typiskt sett innebära ett angrepp på tjänstemannens skyddssfär. 

Dit kan inte anses höra att någon hotar att ta livet av sig, om tjänstemannen inte beslutar på 

visst sätt. Det obehag det innebär för en tjänsteman att en rättssökande sätter detta sitt hot i 

verket utgör således enligt hovrättens mening inte sådan olägenhet för tjänstemannen som 

åsyftas i straffstadgandet. 
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På grund av vad nu anförts finner hovrätten A ej kunna fällas till ansvar i målet. 

Hovrättsrådet, med vilken nämndemannen förenade sig, var av skiljaktig mening och anförde: 

Av utredningen framgår att A medfört flaskan med brandfarlig vätska vid besöket på 

invandrarverket enbart för att, genom hot att använda den för att bränna sig själv, utöva 

påtryckning mot B vid handläggning av passärendet. B har inte kunnat veta om hotet var 

allvarligt menat. Den omständigheten att A medfört flaskan har emellertid gjort att B haft 

anledning vidta åtgärder för att förhindra att den kom till skadlig användning. Gärningen har 

därigenom, som åklagaren påstått, medfört olägenhet för B. Åtalet för förgripelse mot 

tjänsteman skall därför bifallas. Påföljden bestäms till femtio dagsböter å fyrtio kronor 

 
4.5  Rättsfall, våld och hot mot Socialsekreterare ,17:1 Brottsbalken 

4.5.1 Mål B 146/87 DB 2097 

X har i Y-stad förgripit sig med hot om våld på en socialsekreterare i dennes 

myndighetsutövning för att tvinga denne till eller som hämnd för , vissa beslut som 

fattats inom socialtjänsten. X har därvid på ett högljutt och aggressivt sätt gjort 

uttalanden av den innebörden att han skulle döda socialsekreteraren och vid första 

tillfället även uttalat att han inte brydde sig ifall brottet skulle innebära att han själv (X) 

hamnade i fängelse och att han eventuellt skulle fullfölja avsikten att döda 

socialsekreteraren vid något senare tillfälle. Hotelserna var ägnade att hos 

socialsekreteraren framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet. 

 
4.5.2 Mål B 235/95 DB 1112 
 
A har på Socialkontoret i X-stad genom hot förgripit sig på socialsekreteraren B genom 

att uttala hot om att skjuta honom samt att uttala att han även hade kniv. Hotet har varit 

ägnat att hos honom framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. 
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4.6  Polisanmälningar  
 
4.6.1 Hot mot tjänsteman, Brb 17:1 
 
2002-02-07, A ringde till C och sa att han vill ha ekonomiskt bistånd. A säger sedan att 

han är förbannad på B som sagt att han tackat nej till praktikplats, får han inga pengar 

kommer han att göra B ännu räddare än vad hon är nu. A säger att han kommer att söka 

upp B då hon minst anar det. C frågar A om han hotar B och A säger då att ” ni ska få 

se vad jag gör med henne, jag är inte trevlig när jag är arg, säger A.” 

A har tidigare ringt och hotat B per telefon, då tyckte hon att det var så otrevligt att hon 

lade på luren. B har varit sjukskriven ett tag och det är därför A har ringt och pratat med 

C. 

 

2005-03-29, A har i egenskap av tjänsteman blivit utsatt för hotelser från en klient. 

Hotelserna framfördes via telefon. Vid samtalet sa B att han skulle ”fucka A”. Detta 

upprepade han vid flera tillfällen. B sa att han skulle få A att börja gråta. Även om han 

vid rättegång skulle dömas, skulle han ta sitt straff om det än tog många år, det skulle 

det vara värt för att få skada A. Han skulle få A att börja gråta då han lade sin hand på 

henne, vidare skulle det hända mer saker och B skulle inte lämna A. Vid samtalet var 

mannen mycket forcerad och upprörd vilket tillsammans med hans bristfälliga 

kunskaper i svenska gjorde det svårt att först och få ett sammanhang i hans uttalanden. 

A kände sig definitivt hotad vid samtalet då mannen var mycket tydlig i de fraserna. 

Han frågade även A om hon förstod engelska så att hon insåg vad ordet ”fuck” innebar. 

 

2005-06-13, Socialsekreterare A kommer in till polisstationen och vill anmäla att han 

blivit utsatt för hot från en klient. B har upprepade gånger hotat A och yttrat ” ”jag ska 

skjuta dig”, ”snart smäller det” och ”jag ska skära halsen av dig och din familj”. Dessa 

uttalade hot har skett per telefon. 

 

2006-02-16, A ringde upp B för att prata om B: s son C. B blev under samtalet rasande 

och uttalade under telefonsamtalet hotelser mot A. B sa bland annat att ”om ni tar C å 

vet jag var du bor” B sade även att A:s huvud har ett pris och att det snart ska sitta löst. 
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4.6.2  Förgripelse mot tjänsteman, Brb 17:2 
 
2006-02-13, Enhetschef anmäler att A och B i sin tjänst utsatts för ett hotfullt 

uppträdande från C:s sida under ett inbokat möte. Vid mötet var även C.s hustru 

närvarande. Under mötet har C varit högljudd och slagit nävarna i bordet och uttalat ” 

jag ska nog komma och bosätta mig i din trädgård om jag inte får som jag vill” Han har 

även kallat socialsekreteraren för subba och andra fula ord. Socialsekreterarna tryckte 

på larmknappen och paret C fördes ut från kontoret. 

 

4.7  Åtgärdsplan Socialtjänsten 
Åtgärdsplanerna man socialtjänsten har utgår från lagstiftning, arbetsmiljölagen, AFS 

m.fl. Eftersom vårdpersonal och tjänstemän inom socialförvaltningen tillhör den 

yrkeskategori som riskerar att utsättas för våld eller hot finns i dagsläget säkerhets-

rutiner för att försöka skydda tjänstemännen från att hot och våldssituationer ska 

uppstå. Arbetssituationen har de senaste åren förändrats inom sjukvård, omsorg och 

psykiatri. Blandmissbruk av alkohol och narkotika har förändrat missbrukarnas 

beteende och gruppen ”psykiskt störda missbrukare” ökar. Detta har ökat riskerna för 

personal inom förvaltningen. Utvecklingen medför ökade risker för såväl fysiska som 

psykiska skador. Platser där hot och våldssituationer kan uppstå är bland andra där 

personal arbetar i särskilda boendeformer vid hembesök hos klienter, trånga och 

olämpliga lokaler som saknar larm och sluss och nödutgång, tjänsterum och väntrum 

utan reträttvägar samt felplacering av möbler (personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 

 

Situationer där det kan uppstå kan vara att man arbetar ensam i laddade situationer eller 

fattar beslut i ett känsligt ärende. Tjänstemannen gör gränssättningar eller avslag om 

bistånd. Andra situationer kan vara vid ett tvångsomhändertagande av ett barn eller 

missbrukare (LVU och LVM). Kulturkrockar är ett annat läge där situationen kan bli 

spänd. Socialsekreterare har ofta en dubbelroll, dels ska denne ha en nära kontakt med 

klienten och bygga upp ett förtroende och dels är socialsekreteraren bunden att följa 

lagstiftning. Klienten kan uppfatta det som att denne blivit sviken när tjänstemannen 

använder sig av myndighetsutövningen på ett sätt som inte gynnar klienten (ibid). 
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4.7.1 Att förebygga hot och våld på socialkontor 
 
En viktig aspekt är att man på socialkontoren fördelar uppgifterna om vem som ska 

göra vad om en hot eller våldssituation skulle uppstå. Viktiga namn och telefonnummer 

är andra viktiga saker att ha i närheten. Sandström (1996) skriver att eftersom 

receptionen på ett socialkontor är det första en klient möter är det viktigt att där ha 

förebyggande åtgärder mot hot och våld. Exempel på det kan vara att receptionen har 

pansrat glas, ett rum som ligger i anslutning till ingången till receptionen där man kan 

ta emot påverkade klienter. Där talar man med klienten med en ruta emellan. Fördelen 

är att inga klienter kan komma in i arbetslokalerna osedda och att det då fungerar som 

ett skydd för receptionspersonal och övrig personal på socialkontoret. Kontoret där 

klient och socialsekreterare möts bör ha två dörrar samt att dessa ska gå att öppna utåt 

för att både klient och socialsekreterare ska känna att om det blir jobbigt att man kan gå 

ut utan att bli hindrad av den andre.                                                                                                                     

 

Rollkonflikter, hög personalomsättning, hög arbetsbelastning motstridiga krav är 

stressgenererande faktorer som har en negativ inverkan på det sätt socialsekreterare 

bemöter den enskilde. Även rädsla aggressivitet och psykisk spänning från en tidigare 

hotsituation kan påverka socialsekreterarens bemötande. De klienter som kan sägas 

vara särskilt våldsbenägen är den paranoide klienten som är rädd men som täcker sin 

rädsla med ilska. Psykiskt sjuka är en grupp som ökat i och med utslussningen av de 

psykiskt sjuka till kommunen. Dessa personer kan vara ångestladdade och förvirrade 

och ha en störd verklighetsuppfattning som kan låsa sig i ett långvarigt hat mot en 

person eller myndighet. Vid kontakter med drogpåverkade kan risksituationer 

uppkomma det som socialsekreteraren inte når fram eller missförstås, detta föder 

konflikter och aggressivitet (personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005) 

 

4.7.2 Lokaler och inredning 

Den fysiska miljön bör ordnas så att den passar verksamhetens syften. Sluss för reglerat 

insläpp och utsläpp kan vara ordnade så att receptionspersonalen inte riskerar att 

utsättas för våld. Kontanter hanteras ej i receptionen. Tjänsterummen kan vara försedda 

med överfallslarm. Vid besök används rum med reträttväg. Man bör se till att det ej 

finns tänkbara vapen som saxar, brevsprättare, tunga föremål och dylikt. Möblerna ska 

stå så att ingen blir instängd (ibid). 
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4.7.3 Psykosocial arbetsmiljö 

I personsäkerhetsrutiner för IFO (2005) skriver man att i den psykosociala arbetsmiljön 

ingår den fysiska miljön, samspelet mellan människorna i den, hur arbetet ser ut och de 

anställdas tidigare erfarenheter. Eftersom socialtjänsten har samhället som arbetsfält 

påverkas arbetsmiljön av aktuella samhällsfrågor och resurstillgång. För att anställda 

ska kunna göra ett bra arbete krävs att de verkar i en kreativ och trygg miljö. Ett av 

arbetsmiljölagens syften är att skapa trygghet i arbetet för att minska/eliminera 

hälsorisker. Våld och hot är en allvarlig hälsorisk. Att bara veta att man kan bli utsatt 

för våld och/eller hot är en hälsorisk i sig. Det är inte ovanligt att personal slutar och 

byter yrkesområde efter en hotsituation. I en bra psykosocial miljö känner sig 

personalen trygg och det resulterar i ett bättre arbete med klienterna och har även en 

dämpande effekt för att risksituationer uppkommer (Hellberg, 1999). 

 

4.7.4 Bemanning och utbildning 

Det är viktigt att det finns en erfaren personal i anslutning till reception och andra 

arenor där socialtjänsten möter allmänheten. Besök i känd riskmiljö ska alltid göras av 

två personer. Hellberg, (1999) skriver att det är viktigt att personal som är ute på 

hembesök rustas med mobiltelefoner med GPS sändare eller någon form av 

överfallslarm. Målet är att man inom socialtjänsten ska kunna hantera våld och hot om 

våld, för att det ska kunna bli verklighet krävs resurser och tillräcklig bemanning. 

Socialsekreterarna ska ha tillräcklig utbildning, information och instruktioner för att 

kunna arbeta säkert och tryggt. All personal inom förvaltningen behöver ha kunskap om 

hur man släcker konflikter, rutiner för uppträdande i riskmiljöer samt veta vad som ska 

göras vid uttalade hot och vad som ska ske i direkt anslutning till hoten. Inom 

socialtjänsten behövs dessutom en djupare kompetens inom detta område 

(personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 

 

4.7.5 Fysiskt bemötande och konflikthantering 

Grunden för nödvärn finns i 24 kap. Brottsbalken, Om allmänna grunder för 

ansvarsfrihet.  

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är 

uppenbart oförsvarlig. 
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Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,  

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning,  

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller  

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).  

Konflikthantering bygger på verbalt, icke-verbalt och fysiskt bemötande. Dessa tre delar ska 

stämma överens med socialsekreterarnas rätt till en säker arbetsmiljö, den socialrättsliga 

lagstiftningen, rätten till nödvärn och personalens etik. Konflikthanteringen grundas på den 

kompetens socialsekreterarna redan har samt får i utbildningen i konflikthantering mot våld 

och hot om våld. Syftet med detta är att släcka konflikter så att våld eller hot om våld inte 

uppstår, eller om en hotsituation uppstår ska tekniker användas för att situationen ska återgå 

till en icke-våldssituation (personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 

4.7.6 Bostad och arbetsresor 

Personal som har blivit hotad har rätt till trygghet, detta gäller såväl på arbetet som i 

hemmiljön. Om det finns en hotbild kopplad till personens hemmiljö kan den hotade 

och arbetsledaren överväga exempelvis, hemligt telefonnummer, tittöga, god belysning, 

lås, inbrotts-och överfallslarm, brandvarnare, brevlåda utanpå bostaden garage och 

fordon så att personalen riskerar att bli överraskad i enrum. När det gäller resor till och 

från arbetet är det viktigt att man är observant på den yttre miljö och uppmärksammar 

eventuella avvikande aktiviteter och även försöker att inte ha några direkta dagliga 

rutiner (personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 

 

4.7.7 Polisanmälan och uppföljning 

Våld eller hot om våld mot socialsekreterare hindrar socialnämndens arbete, därför är 

ett rent lagtekniskt möjligt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till polisen. 

Socialutskottet eller ledamot i socialutskottet har delegation att göra detta. Beslutet är 

lagt på denna nivå för att markera tyngden i anmälan. Alla händelser med våld eller hot 

om våld ska alltid föreläggas socialutskottet med förslag om beslut om polisanmälan. 

Samtidigt lämnas eventuella skadeståndsanspråk till polisen. När situationen är akut har 
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personalen möjlighet att påkalla polishjälp för att förhindra en pågående brottslighet . 

Det är polisens uppgift att avhysa, upprätthålla allmän ordning och säkerhet och göra 

ingripanden. Socialsekreterare har inte dessa uppgifter och ska därför ringa efter polis 

när det bedöms nödvändigt.  

 

Följderna av polisanmälan kan vara polisförhör, träff med åklagare och 

domstolsförhandling. Efter polisförhör bör man be om en kopia på anmälan. Man bör 

även dokumentera händelsen till eventuell rättegång som ibland dröjer länge. När åtal 

väcks bör man snarast kontakta tingsrätten för sekretesskyddets skull. Arbetsledaren har 

som uppgift att under hela denna process stödja eller följa med medarbetaren. 

Uppföljning görs på arbetsplatsen då eventuella misstag är värdefulla källor till 

förändringar/förbättringar. Det erbjuds psykologisk hjälp och uppföljande samtal med 

arbetsledaren, tillgängligt finns även ett kristeam. Sjukskrivning eller annat som kan 

leda till isolering undviks i det längsta (personsäkerhetsrutiner för IFO, 2005). 
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5. RESULTAT 
 

Intervju med Socialsekreterare ”Adelina” 
5.1.1. Presentation 
 
Adelina gick ut socionomprogrammet i Göteborg för tre år sedan. Hon har arbetat i 

cirka 2 år. Hon har arbetat med försörjningsstöd hela tiden. Adelina började på 

arbetsplatsen som sommarvikarie och fick efter det förlängning. 

 

Hot och våld innebär för Adelina att vara rädd och känna sig otrygg. ”Att någon tryckt 

ner och kränkt mig.” Adelina har varit utsatt för våld och hot under arbetstid.  

 
5.1.2.  Händelsen 
 
En klient som var påverkad av troligtvis narkotika började slänga saker och ting inne på 

Adelines kontor. Situationen uppstod direkt när klienten kom in i rummet. Han var arg, 

ångestfylld och frustrerad. Han trodde att han inte skulle få några pengar för att han inte 

hade lämnat urinprov hos psykiatrisköterskan. 

 

”Det som hände när han först tog pennstället och kastade var att jag blev överraskad, 

fick en klump i halsen, när han sedan kallade mig för hora blev jag förbannad” 

 

Adelina försökte lugna ner honom, hon kände honom sedan innan och försökte prata 

om saker som hade med annat att göra. ”Jag frågade om hans dotter.” 

 

De pratade lugnt och hon frågade honom om varför han var så arg. Efter ett tag lugnade 

han ner sig. Men Adelina sa att de skulle prata mer en annan dag och han fick 

presentkort på mat, som han fick efter en stund i receptionen. 

 
5.1.3 Tiden efter 

 
Efter den obehagliga händelsen pratade Adelina med kollegor och de hade hört att det 

var liv i rummet, hon fick berätta för hela gruppen om vad som skett och det var mest 

suckande i gruppen. Hon fick ha samtal med chefen men annars fick hon ingen större 

hjälp. ”Det var ju egentligen inget allvarligt som hänt. Adelina polisanmälde inte 

händelsen då det inte var så allvarligt i hennes ögon.   
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5.1.4. Nuläget 
 
Adelina menar på att hon drog lärdom av händelsen och att hon idag är bättre på att 

uppmärksamma hur klienten är i humöret, detta för att inte bli så överraskad som hon 

blev när det hände. Adelina säger sig idag vara mer redo att trycka på larmknappen.  

När det väl hände den där gången hade hon inte en tanke på det. 

Hon känner sig bättre rustad för våld och hotsituationer idag… mer mentalt förebered 

på vad som i värsta fall kan hända. 

 

Adelina blir påverkas av händelsen i det dagliga arbetet på det sätt att hon är mer 

försiktig och om hon känner ”vibbar” av att klienten kan ha ett häftigt humör eller är 

påverkad, försöker jag leta upp en kollega som kan träffa honom samtidigt 

 

Adelina har gått en riskutbildning, efter den fick hon några lappar och broschyrer om det, hon 

vet var larmen sitter och hur man ska fylla i lappar och att man ska stå med ena benet framför 

det andra om en jobbig situation uppstår för att man blir stadigare då. 

Adelina tycker att utbildningen var bra upplagd och gav henne nya verktyg att klara av 

hotfulla situationer. Adelina har till exempel plockat bort föremål från skrivbordet. Det 

pennställ som kastades står numera bakom Adelina.  

  

Adelina anser att risken för att bli utsatt för hot eller våld upplevs som ett problem för 

socialsekreterare inom socialtjänsten i din kommun Otrygghet på arbetet är en del av 

vardagen, Adelina har hört de äldre kollegorna berätta historier om vad de varit utsatta för, 

men att det ändå inte händer så ofta som man ibland kan få för sig, fast Adelina tillägger att 

hon inte har arbetat så länge så egentligen vet hon inte hur frekvent det händer. 

 
5.1.5 Eftertanke 
 
Orsaken till det som hände anser Adelina var att hon inte kollade upp om klienten var 

påverkad innan hon tog in honom på sitt kontor. Men hon säger att hon var relativt ny 

då och hade ingen erfarenhet av missbrukare, att hon inte egentligen hade kunnat agera 

annorlunda. 
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Hon tror att arbetsmiljön kan ha påverkat händelsen i och med att lokalerna är gamla 

och trånga, och att det kan ha utlöst ännu mer ångest hos klienten, att han kände sig 

instängd. Men om det var det som utlöste händelsen är svårt att säga, ”det var snarare 

så att jag var stressad och ouppmärksam på klientens signaler” 

 

5.2 Intervju med socialsekreterare ”Barbro” 
5.2.1 Presentation 

Barbro gick ut Sopis i Örebro för många år sedan. Barbro har arbetat mestadels med 

behandlingsverksamhet innan hon bestämde sig för att börja med ekonomiskt bistånd 

som det hette fram till för ett tag sedan. Nu är det försörjningsstöd som är ordet för det 

hon arbetar med. Barbro säger att hon aldrig trott att hon skulle bli kvar så länge på 

kontoret (cirka åtta år), men att kombinationen ekonomi och socialt förändringsarbete 

är en utmaning hon är villig att anta varje dag.  

 

    ”Man känner ibland att man knuffar individer i rätt riktning- att en positiv 

förändring faktiskt sker, det är en tillfredsställelse som är svår att beskriva.” 

 

Hot och våld för Barbro innebär att en människa som känner sig trängd använder det 

enda verktyg denne kan finna för stunden för att få någon att förstå vad man menar, 

känner och vill. 

 
5.2.2 Händelsen 

Barbro har vid ett flertal tillfällen varit utsatt för hot. Hon poängterar att det varit 

tomma hot utan verkligt innehåll men att det varje gång ändå känts som om hon gjort 

ett personligt misslyckande. Den händelse som är färskast i Barbros minne var en man 

som ringde och var missnöjd med hennes SoL 4:1 beslut. Han hade två barn som hade 

flyttat hemifrån men som ändå alltid var hemma och åt hemma hos föräldrarna och tog 

dit vänner som gjorde detsamma. De hade aldrig några pengar över och mannen var 

frustrerad över detta faktum eftersom han räknat med att kunna åka till hemlandet för 

att hälsa på, men att det gått flera år utan att detta varit möjligt. Mannen var uppgiven 

till en början men vartefter samtalet pågick höjdes rösten och det slutade med hotet om 

att han visste var Barbro bodde och att han enkelt kunde ta reda på vart hennes barn 

gick i skola och att hennes familj skulle få lida på samma sätt hans familj lidit i Sverige. 

Mannen ringde dock nästa dag och bad om ursäkt. 

 31 
 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt Arbete 

 
5.2.3 Tiden efter 

Det första som hände var att Barbro gav ärendet till en annan handläggare. Hon ringde 

även sin tonåriga dotter senare den eftermiddagen och bad henne hålla ögonen öppna, 

även om hon egentligen inte trodde att mannen skulle skada henne. Dottern blev mer 

upprörd än Barbro anat och tiden efter präglades mest av att dottern tyckte att Barbro 

skulle byta arbete. På kontoret pratades det en hel del om telefonsamtalet främst pratade 

Barbro själv med 1:e sekreteraren, men även med enhetschefen och man gick igenom 

rutinerna vid hotsituationer. Barbro ville dock inte ändra på något utan fyllde i en ”hot-

blankett” och kände att det hela var utagerat i och med detta. Barbro polisanmälde inte 

mannen själv utan att enhetschefen gjorde en anmälan till Polisen och de satte sig ner 

och skrev ner händelsen på papper tillsammans, vilket på ett sätt var som att skriva 

dagbok, ”efter man har skrivit ner det kan man lämna det.” 

 

    ”Hade han bara hotat mig - personligen hade jag nog inte tänkt tanken att 
polisanmäla, men nu var det ju inte så i detta fall, tyvärr. Men eftersom han ringde 
dagen därpå och bad om ursäkt visste jag att det inte var någon fara”. 
 

 
5.2.4 Nuläget 

Idag anser Barbro att händelsen som ägde rum för cirka tre år sedan inte har någon 

effekt på henne utan att hon körde på som vanligt efter händelsen, förutom att hon lade 

över ärendet på en kollega. Barbro känner sig härdad efter så många år inom 

socialtjänsten och säger att det viktigaste är att ha tron på människan, och att hon 

försöker att se individen bakom fasaden och utbrotten. 

 

Barbro har genomgått ett flertal utbildningar under de år hon arbetat inom 

socialtjänsten. Barbro anser att utbildningarna har blivit bättre med åren. Men hur bra 

än utbildningarna är kommer det alltid att uppstå situationer som är svåra att hantera.   

 
5.2.5 Eftertanke 

Telefonhotet Barbro fick tror hon enbart berodde på mannens uppgivenhet och att hon 

inte hade kunnat hantera situationen annorlunda idag. Det finns en möjlighet att 

mannen känt sig förbisedd då hon då som nu har en hög arbetsbelastning och inte varit 

tillgänglig för alla som velat få tag i henne och att det kan bygga upp frustration hos 

vissa individer men att det är ju bara spekulationer. 
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5.3 Intervju med socialsekreterare ”Catrin” 
5.3.1 Presentation 

Catrin är i princip nyutexaminerad socionom, hon tog examen i vintras från 

Mittuniversitetet i Östersund. Hon är 24 år och har arbetat på sin arbetsplats som är ett 

socialkontor i Västra Götaland varje sommar i cirka 3 års tid. Idag har hon ett vikariat 

till mars 2007. Våld och hot för Catrin innebär verbalt, fysiskt eller psykiskt våld. Det 

kan vara allt från ett uttalat hot i telefon, mail eller brev eller fysiskt våld. 

 
5.3.2 Händelsen 

Catrin har blivit utsatt för hot och våld samt att det finns de på avdelningen som fått hot 

via mail. Det finns en kvinna på enheten bredvid Catrins som blivit knivstucken. Den 

händelse Catrin varit med om under sin tid som sommarvikarie var när hon och en 

kollega till henne skulle hämta en tjej som varit och hälsat på sina föräldrar över helgen 

och som annars bodde på ett ungdomshem. Catrin och kollegan hade inte en tanke på 

att den här tjejen skulle kunna utgöra något hot mot dem men som alltid vid hembesök 

så åkte dem i alla fall två stycken. Flickan var uppe på sitt rum och Catrins kollega gick 

dit för att prata med tjejen, Catrin var i ett annat rum och pratade med flickans 

föräldrar. Av någon anledning kände sig flickan trängd och fick panik och tog en sax 

och högg kollegan i bröstet. Detta hände under ett hembesök. Alla var chockade, 

framför allt Catrin och det hölls krismöten och Catrin och givetvis kollegan själv fick 

erbjudande om samtal med en psykolog samt ledighet. Catrin tänkte mycket på vilket 

utsatt arbete hon har och att man aldrig ska ta något för givet trots att man tror sig 

känna personen i fråga.  

 

5.3.3 Tiden efter 

Det mesta var tvunget att rulla vidare men den enheten där Catrin jobbade var under en period 

stängd. Kollegan blev sjukskriven och fick också hjälp i form av samtalskontakt. Det fick 

även Catrin själv. Det stöd och hjälp de båda kvinnorna fick, ordnades via arbetsplatsen Efter 

händelsen dröjde det flera veckor innan de började känna att allt var som vanligt igen. 

Händelsen polisanmäldes givetvis, hur det gick med rättegång och vad som blev 

konsekvensen för den unga tjejen vet inte Catrin. 
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5.3.4 Nuläget 

Det Catrin i första hand tänker på är om de verkligen har lärt sig någonting av det som 

inträffade. Kvinnan jobbar inte längre på samma enhet som Catrin men hon var ändå 

en person som Catrin och hennes kollegor samarbetade mycket med angående vissa 

klienter och de satt i samma lokal som henne. Catrin säger att det var mycket prat direkt 

efter händelsen och att de på nytt skulle tänka på det här med hembesök och att man 

inte skulle åka själv på hembesök vilket alla var helt ense om. Catrin känner det som 

om det bara höll några månader efter händelsen och sen var det tillbaka till det gamla 

vanliga igen, d v s många som åker på hembesök själva då de känner att det inte finns 

någon hotbild. Men det är ju tyvärr oftast då det händer så Catrin känner det som om de 

kanske borde ha tagit mer lärdom av det som hände än de gjort. Händelsen har gjort att 

Catrin är bättre rustad för våld och hotsituationer. Däremot kan hon känna att det finns 

en rädsla som blivit aningen större efter händelsen, dock inget som påverkar hennes 

dagliga arbete men det finns ju alltid med i bakhuvudet. 

”Det påverkar mig på så sätt att jag aldrig åker ensam på hembesök samt att jag ber om att 
en kollega ska vara med vid de besök där jag känner mig osäker på klienten.”  

Catrin har inte gått någon utbildning i hur man hanterar våld och hot. Däremot fick hon 

skriftlig information om hot och våld då hon började jobba. Catrin anser att givetvis ska man 

gå en utbildning så att man mer praktiskt kan få in vad det är man ska göra och säga. Det 

räcker inte att bara ha läst det. Hon tror att det kanske kommer att bli aktuellt om ett tag när 

hon jobbat lite längre men att det hade varit bra att ha fått gå en sån utbildning ett kort tag 

efter introduktionen på socialkontoret. 

5.3.5 Eftertanke 

Catrin kan idag se en orsak till det som hände. Flickan kände sig trängd och var 

psykiskt instabil så att ”det som hände är väl egentligen inte så konstigt om man tänker 

på flickans hela situation och att min kollega och jag egentligen borde ha varit mer 

vaksamma då det trots allt är utsatta människor man arbetar med”. Catrin tror inte att 

det var socialsekreterarnas arbetsbelastning eller liknande som gjorde att händelsen 

uppstod, utan ”Det kom från ingenstans”.  

 
 
 
 
. 
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6. ANALYS 
Jag har tagit del av två färska rapporter från 2004 som behandlar området våld och hot 

inom socialtjänsten samt en rapport från Brå (2005) som beskriver otillåten påverkan 

mot myndighetspersoner. Man kan utifrån dessa studier säga att det finns ett bra 

underlag för hur socialsekreterare upplever våld och hot i samband med sitt arbete. 

I min intervju med Adelina framkom att hon tillhör den grupp som fått riskutbildning 

och i och med detta vet hur man arbetar säkert och tryggt och tillhör även den grupp 

som har dokumenterade rutiner för hur man ska agera vid problemsituationer. Adelina 

anser att utbildningen var bra och att hon lärt sig nya sätt att lösa hot och 

våldssituationer även om hon ännu inte fått använda sig av den kunskapen eller så beror 

detta på att hon lärt sig så pass mycket av utbildningen att hon omedvetet kunnat 

avstyra händelser som kunnat spåra ur. 

 

I SSR:s telefonintervjuundersökning  beskrevs att hälften av de intervjuade saknade 

utbildning och tre av tio saknade skriftliga anvisningar för hur man skulle arbeta på ett 

säkert sätt. Adelina har endast arbetat två år som socialsekreterare men har redan varit 

med om en hotfull situation under arbetstid. Detta stämmer väl överens med den siffra 

SSR fick fram i samma telefonintervju undersökning där sju av tio, själva någon gång 

varit utsatta för hot eller våld på grund av sitt arbete. När det gäller polisanmälan gjorde 

Adelina det cirka 60% av socialsekreterarna inte gör, dvs hon gjorde ingen anmälan till 

polisen. I SSR:s undersökning framkommer att endast att av de 40% som gör anmälan 

till polisen går hälften hela vägen till rättegång. När den hotfulla situationen uppstod på 

Adelinas kontor hade hon inte en tanke på att larma för att få hjälp. Detta har i och med 

händelsen ändrats och hon känner att hjälpen finns nära till hands bara hon larmar. Att 

känna att hjälpen finns nära till hands gör 75% av de tillfrågade i den stora 

intervjuundersökningen. Adelina fick inte mycket stöd efter händelsen, den enda åtgärd 

som sattes in var att Adelina fick några samtalstillfällen med enhetschefen. Med tanke 

på att Adelina inte arbetat där så länge, hade hon inte en direkt relation till chefen vilket 

för frågan vidare om hur effektiva dessa samtal var. Eftersom enhetschefen är skyldig 

arbetstagarna att ställa upp med hjälp och stöd i samband med en sådan händelse bör 

denne gett Adelina chansen att få prata om händelsen med en utomstående. 

Arbetsgruppen verkar inte ha varit särskilt stöttande vilket man kan anta har med den 

jargong och inställning till våld och hotsituationer på Adelinas socialkontor. I AFS 

 35 
 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt Arbete 

1993:2 står det att en anställd som utsatts för våld och hot situationer skall få stöd och 

hjälp. I denna punkt känns det som arbetsgivaren har brustit.  

 

Det som Adelina blev utsatt för faller in på Brb 17 kap. 2 § förgripelse mot tjänsteman.  

I och med detta borde Adelinas enhetschef ha gjort en anmälan till polisen som man 

kan se att en enhetschef gjort i liknade situation. 

 

”2006-02-13, Enhetschef anmäler att A och B i sin tjänst utsatts för ett hotfullt 

uppträdande från C:s sida under ett inbokat möte. Vid mötet var även C.s hustru 

närvarande. Under mötet har C varit högljudd och slagit nävarna i bordet och uttalat ” 

jag ska nog komma och bosätta mig i din trädgård om jag inte får som jag vill ”Han har 

även kallat socialsekreteraren för subba och andra fula ord. Socialsekreterarna tryckte 

på larmknappen och paret C fördes ut från kontoret.” (RAR). 

 

Barbro har vid ett flertal tillfällen blivit utsatt för hot mot tjänsteman, hon har sett hoten 

som ett personligt misslyckande, då hon känt att hon borde ha kunnat avstyra 

situationerna som uppstått i och med den gedigna erfarenhet hon har inom socialt 

arbete. Barbro ingår i den grupp bestående av 70% av alla de tillfrågade 

socialsekreterarna i SSR:s telefonintervju undersökning som varit utsatta för våld eller 

hot på arbetstid. Barbros enhetschef tog tag i händelsen och polisanmälde den trots att 

mannen ringt Barbro dagen efter för att be om ursäkt för sina uttalade hot. Den här 

händelsen tillhör kategorin där fyra av tio anmäler hot och våld mot tjänsteman till 

polisen enligt SSR. Enligt kommentarerna till Brottsbalk (1962:700) anses brottet hot 

mot tjänsteman vara en brottslig handling även om den som uttalat hotet vill ta tillbaka  

eller ångrar det denne yttrat. Därmed visade Barbros enhetschef på god insikt i 

lagstiftningen samt att enhetschefen gjorde en kraftig markering gentemot klienten att 

ett sådant uppträdande mot en myndighetsutövande person är oacceptabel. 

I Barbros fall skedde hotet per telefon. I de rättsfall och polisanmälningar jag tagit del 

av verkar detta var det vanligaste sättet att framföra hot på. Ifall hotet per telefon hade 

varit som det som skett den tjänsteman (Målnummer B 1653/95 )som arbetade på 

kronofogdemyndigheten där en man hotat att kontakta en terroristorganisation från 

Belgien som skulle spränga kronofogdemyndigheten i luften hade brottet ansetts vara 

ringa då sannolikheten att brottet skulle realiseras vår låg samt att hotet inte var riktat 

enbart mot tjänstemannen.  
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” Hovrätten har därvid beaktat att hotet i och för sig riktats mot en utsatt kategori av 
tjänstemän men att det rört sig om ett hot som uttalats per telefon och att det för 
målsäganden måste ha framstått som föga realistiskt att hotet skulle komma att 
genomföras.” (RH 1995:93) 
 
Men eftersom det i Barbros fall var hotet som uttalades per telefon riktat mot henne och 

mot hennes anhöriga. Barbro skulle få lida för de beslut hon fattat bör brottet anses som 

mer allvarligt och bör ej ses som ett ringa brott. 

 

Catrin är nyanställd på sin arbetsplats och vid ett hembesök tillsammans med en mer 

erfaren kollega uppstod en våldssituation. Catrin har endast fått ta del av skriftliga 

policydokument för hur man går tillväga vid hot och /eller våldssituation jämfört med 

de andra informanterna som hade fått gå riskutbildning. Hon tillhör den skara på 50% 

som ej fått gå någon utbildning i hur man arbetar på ett säkert sätt. Det är möjligt att 

Catrin inom en snar framtid kommer att få gå en sådan utbildning då hon endast arbetat 

på socialkontoret en kortare tid. Som förslag har Catrin att man bör få gå denna 

utbildning en kort tid efter introduktionen då man hunnit smälta det mesta som är nytt 

och är mottaglig för mer information. Den händelse Catrin och hennes kollega var med 

om polisanmäldes självklart med tanke på att det var en så pass allvarlig händelse.  

Enligt AFS 1993:2 är sektionschefen ansvarig för att arbetstagarna skall ha tillräcklig 

utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra sitt arbete 

säkert och med tillfredsställande trygghet. På denna punkt anser jag att Catrins enhetschef 

brustit i ansvaret. Däremot har enhetschefen sett till att Catrin och framförallt hennes kollega 

snabbt fått hjälp och stöd efter händelsen i form av krissamtal, psykologhjälp och ledighet 

mm.  

 

Det som hände Catrins kollega kommer antagligen inte att hamna under 17 kap utan det 

hamnar i Brottsbalken 3 kap. En kvalificerad gissning är att det kommer att rubriceras som 

”försök till mord” alternativt dråp eller grov misshandel. 

 

I Brårapporten har man kommit fram till att man inom de olika myndigheterna har en 

mängd åtgärder för att förebygga våld och hotsituationer mm. Rapporten visar dock att 

beredskapen varierar kraftigt mellan olika arbetsplatser. 
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Socialsekreterarna jag har intervjuat har ofta haft en mycket nära och god relation till 

sina klienter viket har gjort att anmälningsbenägenheten inte varit särskilt hög eller ens 

befintlig. Man är som socialsekreterare van att möta människor som lever ett utsatt och 

hårt liv. Man kan uttrycka sig så att socialsekreteraren är så pass socialiserad i sin 

socialsekreterarroll att hon inte ens reflekterar över att de hot som görs bör 

polisanmälas. Att hot blir en sak som hör vardagen till och som ju längre man arbetar 

med exempelvis missbrukande klienter desto mer härdad blir man för hot och hot om 

våld. 

 

Som socialsekreterare har man även med sig en förståelse för den utsatta människan 

som är i beroendeställning och att denna förståelse gör att man helt enkelt tål mer än 

vad man skulle ha gjort om man exempelvis arbetade som polis och tog in samma 

person för låt säga rattfylleri och klienten blev aggressiv. 

 

Efter att ha satt sig in i lagarna förstår man att lagstiftarens intentioner varit att 

underlätta för tjänstemän att anmäla hot och våld som sker både under och efter 

arbetstid. Trots detta verkar denna intention inte nå ner hela vägen. Det viktiga för 

socialsekreterarna i deras vardagliga arbete är att de känner sig trygga och har en 

arbetsbelastning de kan hantera. Mina informanter beskriver att de känner sig trygga 

med hjälp av larminstallationer, riskförebyggande kurser, ombyggda lokaler med 

flyktdörrar mm.  
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7. DISKUSSION 
 
Hot och våld mot socionomer förekommer i relativt stor omfattning. Socialt arbete innebär 

flera riskfaktorer genom den myndighetsutövning det innebär. Genom kontakter med personer 

som kan tänkas uppträda aggressivt och i vissa fall gällande hantering av pengar. Det innebär 

ofta stressande arbetsförhållanden genom arbetet med människor kombinerat med risken att 

utsättas för hot eller våld. Förvaltningens handlingsplan för hot och våldssituationer är 

utarbetad utifrån gällande föreskrifter, och personalen tycks väl insatt i handlingsplanen. 

 

Jag nämnde tidigare att stress kan ge olika problem av fysisk, psykisk, kognitiv, 

beteendemässig och organisatorisk karaktär. Oro, koncentrationssvårigheter, irritation eller 

nedstämdhet, undandragande eller utåtagerande beteende, slarv eller ökad riskbenägenhet, 

beslutsförlamning, minskad flexibilitet och sämre problemlösningsförmåga och i 

arbetsgruppen ökad risk för felhandlingar, olyckor, samarbetssvårigheter, personalomsättning 

och kompetensförlust (Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, 2002). Mot bakgrund av 

detta är det lätt att tänka sig hur stress hos personalen i människovårdande yrken kan leda till 

ett sämre bemötande som stör relationen. I det sociala arbetet kan detta i hög grad bidra till att 

risksituationer uppstår (Mähler, 2000). 

 

Vad är det då som gör att folk ändå väljer att jobba kvar som socialsekreterare? De som jag 

träffat under studiens gång brinner för sitt yrke och vill verkligen göra sitt bästa för de 

familjer/individer som behöver hjälp. Mina informanter var eniga om vikten av en rimlig 

arbetsbörda, eftersom stress eller svårighet för klienterna att nå sin handläggare kunde 

upplevas provocerande. En välorganiserad arbetsmiljö med en rimlig arbetsbörda är alltså 

viktigt för att minska risken för stress, och därmed öka socionomernas säkerhet på sina 

arbetsplatser. 
 

Jag upplever att många av svaren jag fick under intervjuerna stämmer nästan misstänkt 

väl överens med både socialförvaltningens handlingsplan för hot och våldssituationer 

och med Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:2). Antagligen är det 

inte ett sammanträffande. 
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Mina informanter bekräftade den verklighet som tidigare studiers resultat visat på stämmer 

väl överens med den vardag socialsekreterarna lever i och de resultat jag fått fram. Speciellt 

märkbart var att se skillnaden mellan olika arbetsplatser. På vilket sätt man hanterade 

händelser av våld och hot mot tjänsteman. Synsättet och engagemanget från enhetscheferna 

verkar vara av stor betydelse. En svaghet i denna studie har varit att antalet informanter varit 

relativt få. För att kunna dra mer generella slutsatser hade jag behövt mer tid och dessutom ett 

större geografiskt område. Den korta tiden till trots har jag fått ta del av tre spännande 

berättelser direkt ur livet. Speciellt intervjuerna med de två socialsekreterare som inte arbetat 

så länge på socialkontor berörde mig. Eftersom att det som hände dem lika gärna kan hända 

mig. När jag började arbeta på ekonomisektionen på ett socialkontor i Västra Götaland fick 

jag ta del av säkerhetsrutiner. Dessa säkerhetsrutiner kom tillsammans med en bunt andra 

papper som låg i en ”nyanställd mapp” och kunde lätt drunkna bland de andra papperna.  

 

Under studiens gång har jag mer förstått innebörden av lagstiftarens intentioner. Att ha tagit 

del av rättsfall, polisanmälningar samt kommentarer till lagstiftningen har varit som att öppna 

en helt ny värld och få en ny dimension på problematiken med våld och hot mot tjänsteman. 

Denna värld/dimension tror jag är nyttig att öppna för alla som arbetar med 

myndighetsutövning. Ett förslag på hur man kan integrera detta i socialsekreterares arbete är 

att de får ta del av rättsfall. Att man diskuterar rättsfall på arbetsplatsträffarna eller gör det 

lättillgängligt på annat sätt för att demonstrera vart gränsen går. Hur mycket ska man som 

socialsekreterare/myndighetsutövande person behöva tåla?  En fundering som kom efter 

intervjutillfällena var hur bristfälligt insatta de flesta verkar vara när det gäller vilka 

handlingar som är att betrakta som brottsliga eller ej. Tveksamheten kring detta kan vara en 

bidragande orsak till att anmälningsbenägenheten är låg bland socialsekreterare. Om man 

istället får svart på vitt genom olika domar kan man konkretisera handlingarna och dess 

konsekvenser. 

 

En fråga som dyker upp i detta är om det finns några könsskillnader? Säger män i högre grad 

ifrån tidigare och oftare? Utsätts män inom socialtjänsten i lika hög grad som kvinnorna för 

hot och våld? 

 

Socialsekreterarna vill jobba mer med klienten för att han eller hon skall bli oberoende och 

kunna lösa sina problem. Men det hinner de oftast inte. De försörjer klienterna rent 

ekonomiskt. Det som hade hjälpt är färre ärenden per handläggare. En slutsats man kan dra av 
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resultaten är att hur mycket riskutbildning som än ges kommer det alltid att uppstå våld och 

hot situationer, därför bör man som tidigare skrivits lägga mer krut på att diskutera vilken 

gränsdragning man som socialsekreterare ska göra. Detta är inte en lätt uppgift då man som 

socialsekreterare har en mängd olika roller som myndighetsutövare, kontrollant, 

lagtexttolkare, samt att det är tänkt att skydda och hjälpa klienten och att företräda klienten i 

samhället.  

 

Frågan är med andra ord inte om man som socialsekreterare kommer att bli utsatt för en 

våld- eller hotsituation, utan det är snarare en fråga om när och hur man kommer att 

råka ut för det? Och då återstår frågan: Hur väl förberedd är man? 
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BILAGA 1. INTERVJUMALL 
 

 
INLEDNING 
-Utbildning? 
-Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 
-Vad innebär hot och våld för dig? Ge exempel 
 
DÅ 
-Har du varit utsatt för våld eller hot under eller efter arbetstid? Om inte, vet du någon 
som blivit det? 
-Hur gick det till? 
-Var skedde det? 
-Hur reagerade du/den? 
-Vem var det som utförde vålds/hot handlingen?  
-Kände du till denne sedan tidigare? 
 
EFTER 
-Vad hände efter händelsen? 
-Sjukskrivning? Stöd/hjälp? 
-Vilket stöd från arbetsplatsen? 
-Hur var det att komma tillbaka till arbetet? 
 
-Anmälde du händelsen till polisen? 
 
NU 
Hur ser du på händelsen idag? 
Är du mer rädd / bättre rustad för våld och hotsituationer? 
Hur påverkar det dig i det vardagliga arbetet? 
 
Har du gått utbildning i hur man ska kunna arbeta säkert och tryggt? 
Känner du att utbildningen gav dig de rätta verktygen inför våld och hot situationer, hur? På 
vilket sätt? 
 
EFTERTANKE 
Kan du idag se en orsak till det som hände- att det hände? 
Tror du arbetsmiljön kan ha påverkat händelsen? 
Stress? Tidsbrist? Trötthet? 
Lokalens utformning? 
 
AVSLUTNING 
Övrigt du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar? 
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BILAGA 2 AFS, 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön 
 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i 
arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
Beslutad den 14 januari 1993 
 
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 
1977:1166) följande föreskrifter. 
 
Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. 
Riskförebyggande åtgärder 
2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 
samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. 
Bestämmelser om anlitande av minderåriga till arbete där våldsrisker kan förekomma finns i 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1990:19) med föreskrifter om anlitande av 
minderåriga i arbetslivet. 
3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt 
förebyggs. 
Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om 
våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av 
alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. 
4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 
instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. 
5 § Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna 
få särskilt stöd och handledning. 
6 § Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så 
långt som det är möjligt förebyggs. 
7 § Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. 
Arbetsgivaren skall se till att 
- det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten 
- det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall 
vidtas när larm utlösts 
- övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet 
- larmutrustning underhålls och kontrolleras 
- det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs. 
8 § Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som 
ensamarbete. 
9 § Värdetransporter skall organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande 
säkerhet. 
 
Uppföljande åtgärder m.m. 
10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. 
11 § Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att 
förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner 
för detta. 
 
Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön 
 
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 19932) om åtgärder mot våld och hot i 
arbetsmiljön. 
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Bakgrund 
Arbetsskadestatistiken, som bara gäller de anmälda, i huvudsak fysiska, skador som lett till 
sjukskrivning, visar för perioden 1985-1990 en ökning av skador på grund av våld. Ökningen 
har skett framför allt bland sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, hemvårdare och 
socialtjänstemän. Ökningar märks också bland väktare, ordningsvakter och lärare. 
Vissa yrkesgrupper är enligt arbetsskadestatistiken mer utsatta än andra grupper. Högriskyrken 
är t.ex. skötare inom psykiatrisk vård, väktare, poliser, biljettkontrollörer och buss-, 
spårvagns- och tunneltågförare. 
Brottsstatistiken visar en kraftig ökning av rån inom handel, post och bank sedan 1989. Våldet 
har blivit allt grövre och skjutvapen används i allt större utsträckning. 
Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas 
planerat för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga 
handlingar liksom i olika vårdsituationer. 
Det finns anledning att anta att många händelser med våld eller hot i arbetslivet aldrig 
registreras. Detta kan innebära att ett stort antal fysiska symptom och olika slag av 
psykosomatiska och psykiska reaktioner på stress och rädsla aldrig kommer fram i någon 
allmän statistik. 
Människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller 
chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller 
skräck efter det som hänt eller kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda. Reaktionen beror 
på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man 
var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Enbart kunskapen om 
att man kan riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk 
press i arbetet. 
Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra 
omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot. Den som har fått ett bra 
omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket bättre förberedd 
vid liknande händelser i framtiden. 
 
Kommentarer till enskilda paragrafer 
Tillämpningsområde 
 
Till 1 § I arbetslivet förekommer situationer där yrkesutövaren riskerar att utsättas för våld 
eller hot om våld. 
Arbetstagaren har i arbetet hand om eller tillgång till pengar, varor eller värdeföremål 
Att arbeta med eller ha ansvar för varor, föremål, pengar eller dylikt som någon vill komma åt 
på ett oärligt sätt kan ofta vara förenat med risk. I allmänhet är det inte arbetstagaren personligen man är ute 
efter. Hotet och våldet drabbar denne då han kan vara ett hinder för denolagliga handlingen, kan användas som 
gisslan eller kan utnyttjas genom att t.ex. tvingas attöppna ett värdeskåp. Hotet och våldet sker i samband med 
tillgreppsförsöket. 
Sådana situationer förekommer t.ex. inom handeln, bank-, post- och restaurangverksamhet 
eller när klienter ifrågasätter bedömning av bidragsstorlek inom socialtjänsten. 
Arbetstagaren har en makt- eller myndighetsfunktion 
Arbetstagaren har, eller uppfattas ha, en makt- eller myndighetsfunktion gentemot angriparen, 
t.ex. kund, klient, patient, elev, intagen och har rätt att neka eller ändra på något som denne 
vill eller att kräva något som denne inte accepterar. Hotet riktas direkt mot arbetstagaren med 
av-sikt att skada, skrämma eller hämnas. Det kan ske direkt och oplanerat i en utlösande 
situation eller komma senare som hämnd, mer eller mindre välplanerat. Denna risk kan 
föreligga i många klientinriktade arbeten som i socialtjänsten, vården, rättsväsendet, 
kriminalvården och skolan. 
Ibland räcker det med att representera en myndighet eller organisation som angriparen har 
något otalt med, för att utsättas för hot, telefonterror, förföljelse, sabotage eller våld. En 
skrämmande variant av hot är när arbetstagarens barn eller andra närstående blir hotade. 
Ett särskilt problem är när angriparen är en vårdtagare som är psykiskt sjuk, senildement eller 
utvecklingsstörd och inte helt kan svara för sina handlingar. Sådant våld och hot kan vara 
oprovocerat och ibland helt oavsiktligt. Detta förekommer i psykiatrisk och geriatrisk vård, 
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socialvård och omsorgsverksamhet. Vissa arbetstagare har som uppgift att skydda andra arbetstagare, allmänhet 
eller lokaler från upprörda personer, brottslingar och bråkmakare, som kan reagera med våld och hot och senare 
med hämndaktioner. Poliser, väktare och receptionspersonal kan ha sådana arbetsuppgifter. 
Arbetet utförs på plats eller i sammanhang där det finns risk för konfrontation med 
provocerande eller aggressiva personer 
 
Det finns risk att utsättas för våld och hot om arbetsplatsen är så belägen att den besöks av 
personer som är aggressiva och våldsbenägna, t.ex. påverkade av alkohol eller andra droger, 
psykiskt sjuka eller på annat sätt labila. Exempel på sådana platser är köpcentra, restauranger, 
akutmottagningar, väntrum och allmänna kommunikationsmedel. 
 
Risker finns också i sammanhang där många människor samlas, t.ex. vid idrottsevenemang, 
artistuppträdanden och demonstrationer. 
Arbetsplatsen kan också bli mål för sabotage eller bombhot. Våldet och hotet är mycket svårt 
att förutse. Vanligtvis är det inte kopplat till viss arbetstagare utan drabbar den som råkar 
befinna sig på platsen. Flygplatser, järnvägsstationer, varuhus, föreningslokaler och 
flyktingförläggningar är exempel på mål för sådana aktioner liksom arbetsplatser med för 
samhället viktiga datacentraler. 
 
Riskförebyggande åtgärder 
 
Till 2 § Det är viktigt att göra en bedömning av risken för våld och hot både för arbetsplatsen 
i sin helhet och för enskilda arbetssituationer, t.ex. arbete med eller transport av viss patient, 
klient, pengar eller värdefullt gods. 
En noggrann kartläggning av arbetet kan vara nödvändig. Det är viktigt att utredningen 
utmynnar i ett åtgärdsprogram. Risken avgör vilka åtgärder som behövs. Dessa kan gälla 
organisatoriska förändringar, säkerhetsrutiner, tekniska hjälpmedel, anpassning av lokaler, 
information, utbildning och åtgärder efter inträffad händelse. 
Genom att kartlägga var, när och hur risker förekommer och genom att följa upp befintlig 
statistik, kan förebyggande åtgärder göras effektivare. Förslag till frågor i samband med 
utredningen finns i bilaga 1. 
Den som är under 18 år får, enligt bilaga 1 till Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 
199019) med föreskrifter om anlitande av minderåriga i arbetslivet, inte utföra t.ex. 
värdetransporter eller arbeta inom hemtjänst eller hemsjukvård hos vårdtagare med psykisk 
ohälsa eller missbruksproblem. 
 
Till 3 § Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. Lokala behov och 
förutsättningar avgör hur arbetet bäst organiseras och vilka handlingsprogram som behövs för 
att förebygga våld och hot. Det kan vara bra att utse en person som har till uppgift att bevaka 
säkerheten. Då det är svårt att förutse hur stor risken är, bör beredskapen vara allsidig. 
I vissa yrken, t.ex. i polisiär verksamhet, kan våld ingå som en oundviklig del av 
yrkesutövningen. Även i sådana situationer är det viktigt att så långt som det är möjligt 
förebygga att arbetstagaren kommer till skada. Det är också nödvändigt att bedöma vilken 
personlig skyddsutrustning som kan behöva användas. 
Vid budgetarbetet är det viktigt att medel avsätts för säkerhetsanordningar, utbildning, 
handledning, bemanning etc. samt för resurser till hjälp åt drabbade arbetstagare. 
Inom arbetsstället bör finnas en gemensam grundsyn på hur säkerhetsarbetet skall bedrivas. 
Säkerhetsmedvetenhet bör omfatta hela organisationen. Exempel på säkerhetsrutiner finns i 
bilaga 2. 
 
Till 4 § Enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att 
arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå 
riskerna i arbetet. Ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet kan behöva tas fram. Arbetstagarna kan behöva få 
för verksamheten lämplig kompletterande utbildning i säkerhetsrutiner, säkert arbetssätt och hur man bedömer 
risker. Utbildningen kan också omfatta t.ex. hur man bemöter människor i kris eller upprört tillstånd, 
konflikthantering och självskydd. Företagshälsovården kan i många fall hjälpa till att ta fram utbildningsprogram 
och genomföra utbildning.  
 
Utbildningens mål bör vara att engagera samtliga på arbetsplatsen i säkerhetsarbetet. 
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Finns det erfarenhetsmässigt kända risker i en viss typ av arbeten bör dessa meddelas redan 
vid anställningstillfället och tas upp vid introduktionen eller vid byte till sådana 
arbetsuppgifter. Detta gäller även korttidsanställda och vikarier. Information bör också ges om 
risker som enligt tillgänglig forskning och erfarenhet kan förekomma på liknande 
arbetsplatser. Det kan vara bra med ett faddersystem under introduktionsperioden. 
Det är viktigt att särskilt riskfyllda arbeten, t.ex. arbete vid vissa akutkliniker, 
intagningsavdelningar vid psykiatrisk klinik eller narkomanvårdsklinik, i butiker med utsatt 
läge eller vid värdetransport, endast utförs av den som fått särskilt avpassad utbildning och 
information. Olika arbetstagargrupper kan behöva olika typ av utbildning. 
Varje arbetstagare har behov av information om riskerna på arbetsplatsen och om hur man bör 
gå tillväga om något inträffar. Om arbetstagaren har bristande kunskaper i svenska är det 
viktigt att informationen utformas och anpassas med hänsyn till detta. 
Det kan vara lämpligt att man övar hur arbetstagarna skall agera vid en förutsebar 
våldssituation och på ett realistiskt sätt går igenom vad som kan hända. Syftet är att 
arbetstagaren skall känna till bästa sättet att undvika våld och hot. 
Att arbetstagaren har god kännedom om vad som skall göras i en våldssituation och är 
införstådd med vilka reaktioner som kan följa bidrar till att förebygga eller minska den 
skadliga effekten av en sådan händelse. 
 
 
Till 5 § I framför allt klientinriktade arbeten som t.ex. inom vården, kriminalvården, polisen 
och socialtjänsten kan arbetstagare utsättas för upprepade hot- och våldshändelser. I sådana 
psykiskt påfrestande arbeten är det viktigt att arbetstagaren regelbundet får stöd och 
handledning. Handledarens kompetens är viktig. 
Kamratsamverkan och socialt stöd, som möjlighet till erfarenhetsutbyte, kontakter och 
samvaro är viktigt i alla klientinriktade arbeten men även i andra arbeten där det förekommer 
risk för våld och hot. Det kan vara lämpligt att ha arbetsplatsträffar, där arbetstagarna kan 
träffas regelbundet för information, samråd och utbildning. 
 
Till 6 § Med arbetsplatser menas alla byggnader, lokaler, fordon, o.s.v. där arbetstagaren 
utför sitt arbete. Redan vid planering av nya byggnader och arbetslokaler eller vid ändringar av sådana, är det 
viktigt att beakta risken för våld. Risker som beror på utformningen av byggnaden och lokalen 
behöver uppmärksammas. Riskerna kan minskas med byggnadstekniska åtgärder, god 
planering och rätt nyttjande av lokaler. 
 
Där det går att bygga bort risker eller använda ny teknik bör detta ske. Det är viktigt att noga 
planera t.ex. varumottagningar, entréer, belysning, receptioner, korridorer, reträttvägar och 
personalingångar så att de placeras på för verksamheten och säkerheten bästa sätt. Placeringen 
bör vara sådan att obehöriga inte kan ta sig in och att arbetstagare inte kan överraskas när de 
lämnar arbetsplatsen. Kassaarbetsplatser bör utformas med hänsyn till att de skall vara både 
lämpliga att arbeta i från ergonomisk synpunkt och säkra med hänsyn till risken för rån eller 
tillgrepp. Likaså är det viktigt att tänka på hur inredning och utrustning planeras och placeras. 
Möblering kan behöva ske med tanke på reträttmöjligheter. Föremål som kan användas som 
tillhyggen bör inte vara lätt åtkomliga. Larmanordning bör vara riktigt utformad, placerad och 
utprovad och underhållas väl. 
 
Till 7 § För att snabb hjälp skall kunna ges i en nödsituation behövs i allmänhet en i förväg 
uppgjord plan. 
Finns flera personer närvarande är det ibland möjligt att avstyra ett hot. Ofta är det dock 
nödvändigt att installera larmanordning vid arbetsplatsen. Typ av larm bör väljas med hänsyn 
till den risk som kan förutses. Bl.a. bör övervägas om larmanordningen skall vara fast eller 
bärbar. Det är också viktigt att bedöma om det behövs närlarm eller centrallarm och om det 
skall vara tyst eller ljudande larm. 
För att larmanordningen skall vara effektiv är det nödvändigt att arbetstagaren vet hur man 
använder den. Vidare är det viktigt att det finns en organisation för hur larmet skall tas emot, 
vilka som skall reagera på det och vilka åtgärder som skall vidtas. Andra tekniska hjälpmedel 
är snabbtelefon, dold telefon eller optisk bevakning i form av stillbildskamera, TVövervakning 
med video (regleras i lagen SFS 1990:484 om övervakningskameror m.m.) eller 
bevakningsspeglar. 
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Till 8 § Vid planering och anordnande av ensamarbete är det viktigt att risken för våld och 
hot beaktas. Detta är av särskild betydelse när arbetstagaren har hand om något stöldbegärligt, 
arbetar med patienter, klienter eller kunder som kan vara våldsbenägna eller arbetar på en 
plats som besöks av våldsbenägna, sjuka eller påverkade personer. Risken kan för vissa 
arbetstagargrupper vara mest påtaglig nattetid. 
Se även 7 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1990:18) med föreskrifter om 
omvårdnadsarbete i enskilt hem och 11 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) 
med föreskrifter om arbete i utgångskassa. 
 
Till 9 § Uppföljande åtgärder I verksamheter där värdetransporter förekommer är det viktigt att särskild 
hänsyn tas 
till hur dessa organiseras och genomförs. Detta gäller alla värdeförflyttningar såväl inom som 
utom arbetsplatsen, t.ex. från kassa till kontor eller från arbetsplats till servicebox. Även här 
bör man tänka på utformning av byggnader, lokaler och övriga arbetsplatser. Transporteras 
regelbundet stora värdeförsändelser bör en särskild fordonssluss inrättas där överföring till 
transportfordon kan ske riskfritt. 
Det kan ofta vara lämpligt att transporterna utförs av värdetransportföretag. Det är viktigt att 
de som utför transporterna har god utbildning i säkerheten kring dessa och att de följer de 
rutiner som bestämts. Om flera arbetstagare berörs kan det vara nödvändigt med skriftliga 
instruktioner. 
Särskilt svaga punkter är t.ex. överlämnande vid lastkajer och bakdörrar med dålig överblick 
på grund av t.ex. pelare, buskage och varustaplar som går att gömma sig bakom, liksom 
hämtning i köpcentra efter stängning. 
Rån av värdetransport sker ofta i början eller slutet av transportsträckan. En särskild risk är 
det s.k. trottoarmomentet som är den mest oskyddade situationen under transporten. 
Det är viktigt att transportfordon har så hög säkerhetsnivå som möjligt. Rekommendationer 
för utrustning och utförande av värdetransporter finns i BRÅs PM 1979:1, 1983:2, 1989:4 och 
19923. 
Vid biltransport kan man lämpligen använda olika bilar, se till att i- och urlastning sker 
snabbt, ha låsta dörrar och uppvevade fönster och inte ha centrallås. Om polis stoppar bilen är 
det viktigt att kräva legitimation. Deponering av dagskassor i serviceboxar är ett säkerhetsproblem. Det kan vara 
lämpligt att under dagtid i större utsträckning lämna värdekassetter o.dyl. inne på bank eller post. På vissa 
håll finns serviceboxar inne i banklokalen. Det finns exempel på andra tekniska lösningar som 
rörpostsystem för transport av pengar inom lokal eller direkt till bank. Beträffande förslag till 
åtgärder vid transport av pengar och andra värden, se bilaga 3. 
 
 
Till 10 § Det är viktigt att det finns rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp 
alla tillbud och händelser med inslag av våld och hot. 
Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till 
yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. Det kan erinras om att enligt 2 § 
arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren anmäla allvarliga personskador eller tillbud till 
yrkesinspektionen. Denna bestämmelse är i många fall tillämplig vid våld och hot om våld på 
arbetsplatsen. 
Risker och tillbud som uppmärksammas av arbetstagare meddelas till arbetsledare, 
skyddsombud eller annan avtalad person. Det är viktigt att arbetsgivaren utifrån såväl 
rapporter om inträffade händelser som från uppmärksammade risker vidtar de åtgärder som 
behövs. Exempel på vad som kan tas upp i ett rapporteringssystem finns i bilaga 4. 
 
Till 11 § För att undvika eller lindra skador av en vålds- eller hotsituation och förebygga 
framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd organisation för detta på alla 
arbetsplatser. På större arbetsplatser bör någon form av räddningsledning eller krisgrupp 
finnas. Denna grupp träder i funktion vid svåra akuta händelser. 
Det är nödvändigt att arbetstagaren vid en svårt chockartad händelse genast får hjälp med 
såväl medicinskt som psykologiskt omhändertagande. Det är viktigt att arbetstagare som 
utsatts för våld eller allvarligt hot inte lämnas ensam de första timmarna efter händelsen. 
Då det inträffat ett allvarligt fall av våld eller hot är det viktigt att de övriga arbetstagarna får 
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veta vad som hänt. För att förebygga oro och rykten bör arbetsgivaren snarast informera dessa. 
Det kan vara lämpligt att samlas så snabbt som möjligt efter händelsen för gemensam 
information. 
Både den som personligen har drabbats av våld eller hot och arbetskamrater som varit med vid händelsen kan ha 
behov av emotionell första hjälp och bör ges stöd och möjligheter att tala ut om sina upplevelser. Det är därför 
mycket viktigt att arbetsgivaren tillser att arbetstagare får den hjälp, också av professionellt slag, som kan 
behövas både omedelbart efter händelsen och senare. Ett gott omhändertagande från arbetskamrater och hjälp 
med praktiska avgöranden, kan avsevärt lindra följderna. En person i chocktillstånd är ofta avskärmad eller 
förvirrad och obeslutsam och bör därför inte lämnas ensam med viktiga avgöranden. I vissa situationer drar en 
våldshändelse till sig massmedias uppmärksamhet. Det är inte lämpligt att den drabbade utfrågas eftersom han 
kan vara i affekt eller chocktillstånd. Det är lämpligt att erbjuda massmedia kontakt med en i förväg utsedd 
person. 
Då en våldshändelse leder till rättegång är det viktigt att den berörda arbetstagaren får veta hur en rättegång går 
till och får sällskap och annat stöd vid rättegången. 
Om arbetsplatsen måste utrymmas, t.ex. vid bombhot, är det viktigt att alla arbetstagare vet 
var man skall återsamlas. Då underlättas kontrollen av att alla kommit ut. Då kan också en 
första information ges. Om arbetsplatsen måste städas eller ställas i ordning efter t.ex. ett 
skottdrama bör annan personal än den egna användas till detta. 
Förslag till åtgärder vid en akut våldshändelse finns i bilaga 5. 
 
Bilaga 1 (2 § ) 
Exempel på frågor som kan ställas i samband med en kartläggning 
- Är arbetet eller någon del därav förenat med risk för våld eller hot om våld? 
- Var och när finns direkta risker för våld eller hot om våld? 
- Har våld eller hot förekommit? 
- På vilka platser har våld eller hot om våld inträffat? 
- I vilka sammanhang har våld eller hot om våld inträffat? 
- Vid vilken tid på dygnet? 
- Hur uppstod situationen? 
- Hur ser bemanning och personalsammansättning ut? 
- Förekommer ensamarbete? 
- Hur ser det nuvarande säkerhetssystemet ut? 
- Vilka rutiner finns för säkerhetssystemet? 
- Vilken typ av skada har förekommit? 
- Har arbetstagare anlitat läkare eller annan professionell hjälp? 
- Hur snabbt kan hjälp erhållas i en våldssituation? 
- Hur sker rapportering av en sådan händelse? 
- Finns beredskap för att klara akuta krissituationer, t.ex. hot, överfall, rånförsök m.m.? 
- Har arbetstagarna fått information och utbildning om 
- säkerhetsregler, 
- hur man kan hantera en våldssituation, 
- vad man gör om en arbetskamrat råkar illa ut? 
- Hur lärs ovanstående ut? Hur övas det? 
- Finns beredskap för att stödja arbetstagare efter rån, överfall m.m.? 
- Vilka nya säkerhetsåtgärder krävs? 
Kartläggningen, som kan kompletteras med ytterligare frågor, bör mynna ut i ett 
åtgärdsprogram anpassat för branschen eller arbetsstället för att minska risker och lindra 
skador. 
 
Bilaga 2 (3 § ) 
Exempel på säkerhetsrutiner 
- Bestäm rutiner för särskilda skyddsåtgärder och för hur man bäst handlar i akuta 
situationer. Rutiner kan t.ex. avse kassarutiner, in- och utpasseringar, förvaring av 
nycklar, att anskaffa extra personal eller särskild vakt vid vissa arbetsmoment eller i 
vissa arbetssituationer, hur transport av kassor skall ske, vem som skall ha vilken 
utbildning. 
- Förbered fördelning av arbetsuppgifter i en krissituation. 
- Fastställ och dokumentera vem som skall göra vad. 
- Utred hur ett nära samarbete med skyddsorganisationen kan ske i frågor om våld och 
hot. 
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- Utforma lämpliga checklistor för arbetsplatsen. 
- Notera viktiga namn och telefonnummer. 
- Avgör vilka som skall känna till arbetsplatsens säkerhetsrutiner. 
- Understryk vikten av att arbetsplatsens säkerhetsrutiner inte sprids utanför denna. 
- Framhåll att arbetstagare inte får ta personliga risker vid våld eller hotsituationer. 
- Ha telefonnummer till nära anhörig eller annan person som arbetstagaren önskar skall 
kontaktas om något händer. 
- Se regelbundet över säkerhetsrutinerna och kontrollera att de följs. 
- Se till att det finns uppgift om vart arbetstagare skall bege sig samt beräknad tid för 
uppdrag och färdväg vid uppdrag utanför arbetsstället. 
 
Bilaga 3 (9 § ) 
Förslag till åtgärder vid värdetransporter, d.v.s. transport av pengar, värdehandlingar 
och andra värdeföremål 
Välj åtgärder efter bedömning av risksituationen 
- Förvara alla pengar på ett säkert sätt, t.ex. i värdeskåp, i avvaktan på värdetransport. 
- Bestäm vem som skall utföra transporten. Kan t.ex. värdetransportföretag utföra 
värdetransporterna? Om detta inte är möjligt, utred hur arbetstagare kan genomföra 
värdetransporterna med största möjliga säkerhet. 
- Kontrollera att den som genomför värdetransporter har den information och den 
utbildning som behövs för att utföra arbetet med minsta möjliga risk. 
- Genomför värdetransporten så anonymt som möjligt. 
- Använd rutiner som gör det svårt för obehöriga att upptäcka att vissa personer 
regelbundet går eller färdas från arbetsstället till banken eller posten. 
- Variera rutiner, tider och färdväg för transporterna. 
- Variera utrustning för att minska igenkänning av transporten. 
- Genomför om möjligt transporter under dagtid. 
- Undvik värdetransporter till fots. Vid transport till fots kan det ofta vara lämpligt att 
minst två personer utför transporten. 
 
Bilaga 4 (10 § ) 
Förslag på vad som kan tas upp i ett rapporteringssystem om våld och hot om våld 
Uppgift om drabbad 
Kön 
Ålder 
Befattning eller yrke 
Utbildning 
Tid i yrket 
Inträffad händelse 
Arbetsplats 
Misstänkt gärningsman 
När inträffade händelsen 
Vilken sysselsättning pågick 
Ensamarbete 
Vad ledde fram till händelsen 
Händelseförlopp 
Fysisk/psykisk skada 
Sjukskrivning 
Åtgärder efter inträffad händelse 
Vilka åtgärder behövs för att liknande händelse inte skall upprepas 
Anmälan gjord till 
Yrkesinspektionen (enligt 2 § AMF) 
Polisen 
Försäkringskassan (arbetsskada) 
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Bilaga 5 (11 § ) 
Förslag till åtgärder i anslutning till en akut våldshändelse 
- Se till att det finns ett telefonnummer där man alltid kan nå någon som kan ge hjälp. 
- Se till att säkerhetsregler och beredskapsplan träder i aktion och nödställda arbetstagare 
undsätts i en vålds- eller hotsituation. Omedelbar hjälp sätts in av bl.a. arbetsledning och 
kamrater. Det kan gälla: 
- Ta hand om dem som drabbats, ge stöd och ställ upp för samtal. 
- Se till att anhöriga kontaktas. 
- Se till att den drabbade får vård. Om sjukhus måste uppsökas, ordna sällskap dit och se 
till att någon stannar tills den drabbade tagits om hand. 
- Besök den skadade på sjukhuset så snart som möjligt. 
- Ordna så att någon finns med vid hemfärd och hemkomst. 
- Se till att anmälan görs till polisen. Om nödvändigt kalla polis till platsen. 
- Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad på arbetsplatsen kontakta 
omedelbart Yrkesinspektionen. 
- Se till att övriga arbetstagare snabbt informeras om det som inträffat. 
- Gör arbetsskadeanmälan så snart som möjligt. 
- Utnyttja företagshälsovården, där sådan finns, för genomgång av händelsen och 
chockupplevelsen samt för eventuella andra åtgärder. 
- Under en övergångsperiod, anpassa arbetet till de förhållanden som uppkommit p.g.a 
händelsen. 
- Se till att övriga arbetstagare tas om hand, och att var och en som blivit berörd av 
händelsen får möjlighet att tala om denna och inte lämnas ensam att bearbeta händelsen. 
- Stöd en snabb återgång i arbetet. Underlätta fortsatt delaktighet i arbetsgemenskapen. 
- Ge möjlighet till viss avlastning i arbetssituationen under någon tid. 
- Ha uppföljningssamtal inom en vecka och ta reda på om det kvarstår behov av 
ytterligare hjälp, t.ex. samtal om upplevelsen, frågor om tjänstgöringen. 
- Gör ytterligare uppföljningar inom ca tre månader efter händelsen för att ta reda på om  
några problem kvarstår. 
- Följ noggrant upp sjukfrånvaron hos drabbade arbetstagare. 
- Gör med utgångspunkt från t.ex. sjukfrånvaro eller önskemål, en bedömning om 
ytterligare uppföljningssamtal eller behandling behövs. 
- Ge före eventuell rättegång arbetstagare möjlighet till genomgång av 
rättegångsförfarandet. 
- Se till att den drabbade får sällskap av annan person, t.ex. arbetsledare, facklig 
representant eller arbetskamrat till rättegång. En rättegång kan lätt riva upp minnen och 
känslor från våldshändelsen. Den som blivit utsatt för våld är skyldig att vittna. 
- Biträd vid behov den drabbade arbetstagaren med framställning till domstol med 
begäran om att åtalad lämnar rättssalen medan arbetstagaren hörs som målsägare eller 
vittne. 
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