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ABSTRACT 

Hot och våld har kommit att normaliseras inom socialtjänsten och blivit en del av yrket för 

många socialsekreterare. Det ökade klientvåldet har kommit att innebära både fysiska och 

psykiska påfrestningar för såväl den enskilde socialsekreteraren men även socialtjänsten som 

helhet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre socialsekreterare i syfte att ta reda på 

upplevelser kring hot och våld på socialtjänsten samt vad som aktivts görs ifrån ledningen för 

att minska hot- och våldssituationer men också hur det förebyggande arbetet ser ut. Resultatet 

visar hur klientvåldet har normaliserats, att verbala hot är vanligare än fysiska, att det finns 

skillnader i hur manliga och kvinnliga klienter agerar och att det finns ett säkerhetstänkande 

från ledningen men inte tillräckligt då åtgärder sätts in först efter en incident samt att 

kontinuitet i arbetet med säkerhetsfrågor saknas.  

 

NYCKELORD: hot, våld, socialtjänsten, klientvåld
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Introduktion 

Mer än var tredje socialsekretare har i sitt arbete varit utsatt för hot eller våld (Rosell, 2007). I 

en artikel av Rolfer (2009) kan man läsa att socialsekreterare är en av de yrkesroller som 

utsätts mest för hot och våld i sitt arbete. Hotfulla och våldsamma situationer i arbetet kan få 

stora konsekvenser för både enskilda professionella och verksamheter. Dessa situationer och 

incidenter kan leda till psykiskt så väl som fysiskt lidande för individen. Det fysiska lidandet 

är relaterat till kroppsliga skador och uppstår på grund av våldsamma situationer som i värsta 

fall kan leda till dödsfall. Incidenter som innefattar hot och våld kan ofta upplevas traumatiska 

för individen och kan därmed även skapa psykiskt lidande. Inom socialtjänsten är hot- och 

våldssituationer vanligt förekommande och detta kan leda till stressrelaterade sjukdomar hos 

arbetstagaren (Sandström, 2007). I en undersökning av Arbetsmiljöverket (2011) var den 

vanligaste orsaken till besvär inom arbetet stress eller andra psykiska påfrestningar. Dessa 

besvär är vanligare bland tjänstemän än arbetare och även vanligare bland kvinnor än män. 

Samma undersökning visar att anmälningar om arbetssjukdom orsakat av sociala eller 

organisatoriska orsaker minskat med drygt 40 procent mellan 2005-2010, men därefter bryts 

den nedåtgående trenden. En stor del av arbetsskadeanmälningar inom omsorg och sociala 

tjänster orsakas av påfrestande klient- och anhörigkontakter. En omständighet i samband med 

socialt arbete rör våld på arbetsplatsen, i form av aggression och överfall från personer 

(klienter eller anhöriga) som kommer i kontakt med socialarbetare. Sådana incidenter är 

vanligt förekommande på arbetsplatser för socialt arbete och brukar kallas klientvåld 

(Ringstad, 2005). Personliga egenskaper kan påverka om och hur den anställde blir utsatt för 

klientvåld. Faktor som ålder, erfarenhet, beteende, hälsotillstånd och kön har visat sig påverka 

huruvida den anställde blir utsatt för klientvåld. Det finns även riskfaktorer på arbetsplatsen 

och dessa är kategoriserade utifrån miljö och arbetsuppgifter. Resultatet av dessa riskfaktorer 

kan bli försök till överfall, trakasserier, sabotage och så vidare. Stress, sjukdom, ekonomisk 
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förlust, familjepåverkan och självvald uppsägning är några konsekvenser för den utsatte 

(Göransson, Näsvall & Sverke, 2011).  

 

Genomgående i artikeln används begreppet ”normalisering”. I den här artikeln har 

”normalisering” ingen djupare betydelse eller innebörd utan används endast som ett 

samlingsbegrepp för ”att göra vanligt”.  

 

Syftet med studien är att få en inblick i hot- och våldssituationer inom socialtjänsten.  Ett 

socialkontor i Jämtlands län har studerats för att undersöka följande: Hur socialarbetare kan 

uppleva och hantera hotfulla situationer samt vad som aktivt görs på arbetsplatserna för att 

minska förekomsten av våld och hot. De frågor som vi kommer att utgå ifrån är: 1) Vilka 

upplevelser av hot och våld har socialsekreterare (arbete och privat) och hur hanterar de 

dessa? 2) Vilket ansvar upplever socialsekretare att arbetsgivare (arbetsledare) har och vad 

görs på arbetsplatsen för att öka säkerheten? 3) Har socialsekreterare den information och 

utbildning (vad gäller våld och hot) som de tycker sig behöva?  

 

Arbetsledningens ansvar   

Arbetarskyddsstyrelsen har meddelat ett antal föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i 

arbetsmiljön (AFS 1993:2).  Dessa föreskrifter gäller arbeten där det kan finnas risk för våld 

eller hot om våld. Arbetsgivaren har ett ansvar att utreda risker för våld och hot om våld som 

kan finnas i samband med arbetet och därefter vidta de återgärder som kan tänkas behövas. 

För ett arbete där det finns risk för våld och hot ska det finnas särskilda säkerhetsrutiner, dessa 

ska vara aktuella, följas upp kontinuerligt samt vara kända för alla arbetstagare som berörs av 

riskerna. Utbildning, information och tillräckliga instruktioner för att utföra arbetet säkert och 

tryggt ska ges. Vid risk för återkommande våld och hot om våld ska det finnas särskilt stöd 
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och handledning samt att arbetsplatserna ska utformas för att förebygga och minimera 

våldssituationer. Arbetsgivaren ska också se till att det finns utrustning så som larm, 

fastställda rutiner för vem som ska ta emot larm och vilka åtgärder som vidtas vid en sådan 

situation. Ensamarbete får inte förekomma om det föreligger risk för våld eller hot om våld. 

Incidenter och tillbud ska följas upp och utredas. Om en arbetstagare utsätts för en 

våldssituation ska denne få stöd och hjälp snabbt för att förebygga framtida psykiskt lidande. 

Det är arbetsgivarens ansvar att det finns rutiner för detta (Ibid.).  

 

Ökade hot och våldssituationer 

Tidigare forskning har visat att arbetsrelaterade hot- och våldssituationer inom socialtjänsten i 

stadig takt har ökat under de senaste åren. Psykiska hälsoproblem som sömnbesvär, ångest, 

ökad irritabilitet och stress är allvarliga bieffekter som drabbar de socialarbetare som har 

utsatts för hot och våld (EWCO, 2007; Macdonald & Sirotich, 2005; Munch & Spencer, 2003; 

Pollack, 2010). De hotfulla situationer som uppstår är ofta inte spontana, de kommer som en 

biverkan av relationen mellan klient och socialsekretare (Shields & Kiser, 2003). 

 

Hot och våld artar sig både psykiskt och fysiskt, men det som har visat sig vara vanligast 

förekommande är verbala hot, d.v.s. psykiska (Sarkisian & Portwood, 2004; Shields & Kiser, 

2003). ”Stalking” är ett av de psykiska hot som har ökat och sker oftast genom hot på 

telefonsvarare eller via e-postmeddelande (Regehr & Glancy, 2010). 

 

Risken att utsättas  

Enligt en undersökning av Novus opinion på uppdrag av Akademikerförbundet SSR upplever 

9 av 10 socialsekreterare att det finns en risk för hot och våld på arbetsplatsen (Modig, 2010). 

Våld från klienter kan uppstå av flera anledningar: Wikman m.fl. (2010) menar att negativa 
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besked och köbildning kan ge upphov till aggression hos klienter. Miljön (där mötet äger rum 

mellan klient och socialsekreterare) har visats ha en inverkan på hur klienter, och för den 

delen också socialsekreterare, agerar och beter sig. Dålig luft och syresättning i rummet, 

sämre belysning och en för hög eller för låg temperatur har visat sig skapa irritation hos båda 

parter vilket i sin tur kan leda till aggression och våld eller att hot uppstår (Jerre, 2009; 

Wikman, Estrada & Nilsson, 2010). I Sverige arbetas det mycket med förebyggande arbete 

kring arbetsmiljö men ändå är detta en brist på många socialkontor, 3 av 10 socialsekreterare 

anser att arbetsmiljön har brister i utformningen för minimering av hot och våld (Modig, 

2010; Skagert, Ekbom & Ahlborg, 2006). 

 

Utöver arbetsmiljön så har tung arbetsbelastning visat sig vara en stressfaktor för 

socialsekreterare och som även skapar irritation hos klienter då det kan ta längre tid att få 

ärendet handlagt. Ett missnöje hos båda parter har visat sig öka andelen konfliktsituationer. 

Även relationen mellan arbetskollegor och mellan anställda och ledningen har visat sig ha 

effekter. Dålig sammanhållning på arbetsplatsen och brist på stöd från överordnade ökar 

risken för hotfulla situationer (Jerre, 2009; Sarkisian & Portwood, 2004; Wikman, Estrada & 

Nilsson, 2010).  

 

Ytterligare faktorer som spelar in är kön och ålder. Rapporter har visat att yngre män löper 

större risk för att hamna i hotfulla situationer med klienter (Bailey, Buchbinder & Eisikovits, 

2010; Blank Trainin, 2005; Menchel & Hultin, 2004; Ringstad, 2005). Klienter som utför 

skadegörelse av socialkontor är oftast män under 30. Både män och kvinnor i åldrarna 30 till 

40 är de klienter som står för de flesta fall av verbala hot mot socialsekreterare (Newhill & 

Wexler, 1997; Sarkisian & Portwood, 2004). 
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Alla som är verksamma inom socialtjänsten riskerar att utsättas för hot och våld, men de som 

arbetar ensamma och med hembesök löper större risk att utsättas (Skagert, Ekbom & Ahlborg, 

2006).  

 

Dokumentation och rutiner 

Att underrapportering sker vad gäller hot och våld mot anställda på socialtjänsten är forskare 

överens om (Blank Trainin, 2005; Menckehl & Hultin, 2004; Munch & Spencer, 2003; 

Regher & Glancy, 2010). Att allt fler inte rapporterar olika situationer som uppkommer beror 

dels på grund av arbetsbördan – att det tar för lång tid, tid som de inte har - och dels på grund 

av tveksamhet. Att de inte är säker på om situationen var hotfull eller inte. En del 

socialarbetare menar istället att det på något sätt kommer med yrket, och att det har blivit en 

del av arbetet vilket i sin tur leder till att man helt enkelt inte reflekterar över det. Hot och 

våld har normaliserats, det har blivit vardag för socialarbetare. Ytterligare en faktor som har 

visat sig bidra till den underrapporteringen av hot och våld som förekommer är att 

socialsekreterare inte vill förlora förtroendet hos kollegor och chefer (Ibid.).  

 

Metod och material  

Vi kommer att undersöka om det som har visat sig i tidigare forskning även förekommer på 

en utvald socialtjänst i Jämtland. Vårt empiriska material grundas på kvalitativa data. Syftet är 

att ta reda på respondenternas upplevelser och åsikter kring ett specifikt problemområde och 

då är det fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ metod då mer ingående information kan 

inhämtas. Analytisk generaliserbarhet kan eventuellt gälla på resultatet eftersom det gäller 

oavsett urval och analysform, resultaten kan med andra ord vara generaliserbara till andra 

liknande arbetsplatser (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna spelades in med hjälp av 

diktafon, vilket resulterade i god kvalitet på transkriberingen. Data inhämtades genom tre 
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semistrukturerade intervjuer vid en socialtjänst i Jämtlands län.  Respondenter valdes ut 

genom ett snöbollsurval där kontakt togs med ansvarig chef på socialtjänsten som i sin tur 

hänvisade till tre socialsekreterare. Intervjuerna grundades på en frågeguide som innehöll fem 

teman (”livssituation”, ”yrkesliv/utbildning”, ”upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen 

och privat”, ”arbetsplatsens roll, rutiner och strategier” samt ”förebyggande arbete”). 

Frågeguiden skapades utifrån tidigare forskning som sedermera ledde till rubrikerna i 

resultatdelen. Samtliga intervjuer genomfördes på en plats respondenten valt och båda 

artikelförfattarna deltog. Respondenterna är kvinnor mellan 30-60 år, samtliga har varit 

verksamma inom socialtjänsten i drygt 10 år och alla har socionomexamen utom 

intervjuperson (IP) 2. Intervjumaterialet är transkriberat ordagrant och uppgår till 28 sidor 

med enkelt radavstånd. Materialet kommer att analyseras utifrån meningskoncentrering vilket 

innebär att uttalanden dras samman till kortare formuleringar som sedan kategoriseras (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Kategoriseringen grundas på frågeguidens teman och vår artikels 

frågeställningar. Materialet har bearbetats till lika stor del av båda författarna så också det 

skriftliga resultatet.  

 

Intervjumaterialet har begränsningar. På grund av tidsbegränsning kunde vi inte intervjua 

samtliga socialsekreterare vid den valda socialtjänsten utan valde att begränsa antalet 

intervjuer. Antalet intervjuer är tre, men målet var att ha fyra intervjuer för att få ett bredare 

material, tyvärr ställde endast dessa tre upp på att bli intervjuade. Huruvida antalet intervjuer 

påverkade resultatet är svårt att avgöra, möjligt att den fjärde personen hade kunnat förbättra 

spridningen i ålder. Kvaliteten på intervjuerna kan ha påverkats då artikelförfattarna inte 

tidigare har genomfört forskningsintervjuer. Ytterligare begränsning var att respondenterna 

arbetar på samma socialtjänst, detta tillsammans med att respondenterna är kvinnor och i 

samma ålderspann kan snedvrida resultaten. Att arbetsledare valde respondenter kan ha lett 
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till att de utvalda är mest positiva och minst utsatta på arbetsplatsen, vilket kan ha påverkat 

resultaten.  

 

För att tolka intervjumaterialet ytterligare så har fenomenet “klientvåld” beskrivits utifrån 

tidigare publicerad forskning. Sökningar efter detta material gjordes utifrån databaserna; 

Academic Search Elite, ScienceDirect, Libris, Artikelsök och Sociological Abstracts. 

Sökningar på samtliga databaser skedde under oktober 2012. Sökord som användes var 

violen*, threat*, ”social service”, client*, ”social work", hot, våld, socialtjänst, socialt arbete 

och klient. Olika kombinationer av dem användes för att hitta artiklar. Några referenser 

hittades utifrån artiklarnas ursprungsreferenser.  

 

De omfattande träffarna på Academic Search Elite gjorde att databasens funktion för mest 

relevanta träffar, kopplade till sökorden, användes. På så sätt valdes data efter genomgång av 

rubriker och abstrakt på de tvåhundra första träffarna. 

 

Träffarna på ScienceDirect och Sociological Abstracts gicks igenom manuellt på respektive 

databas (en del var överlappningar).  Rubriker och abstrakt lästes för att på så sätt hitta de som 

hade störst relevans för syftet. 

 

Etiska reflektioner har gjorts i denna studie eftersom respondenterna kommer från en liten ort 

och därmed en liten socialtjänst vilket kan innebära en röjanderisk när denna studie 

offentliggörs och riskerar löftet om fullständig anonymitet. För att skydda respondenternas 

identitet har därför inget ortsnamn offentliggjorts. Att arbetsledaren valde ut respondenter kan 

också påverka deras anonymitet, då denne kan lista ut vem av respondenterna som sagt vad. 
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Resultat 

Upplevelser av hot och våld 

IP1 berättade om flertalet situationer som hade uppstått under hennes yrkesverksamma år på 

socialtjänsten. Hon berättade om ett specifikt möte med en man och dennes son. Mötet gick 

till en början lugnt och sansat men när IP1 berättade att en utredning var tvungen att göras för 

att en bedömning om vidare bistånd kunde betalas ut eller inte blev mannen rasande: 

 
[...]då såg jag hur konstig han vart alltså, började liksom och såhär [knyter händerna 

krampaktigt] och börjar flåsa och himla med ögonen och sa ”du ska veta att jag har varit en… 

[…] jobbade jag som mördare bara så du vet om det”. 

 

Vidare berättade IP1 att mannen hade börjat flåsa och flacka med blicken samtidigt som han 

hade ställt sig snett bakom ryggen på henne. IP1 lyckades behålla lugnet och pratade sig ur 

situationen men hennes rädsla var påtaglig. Händelsen rapporterades till chefen som var med 

under nästkommande möte med klienten. 

 

Det var inte enda gången som chefen har varit delaktig i ett möte, utan IP1 berättade om en 

situation där en klient, som ofta var påverkad av narkotika, brukade agera hotfullt. Verbala 

hot förkom och en polisanmälan upprättades. Att hotfulla situationer anmäls är inte alltid en 

självklarhet för IP1. Hon berättade om en klient som skickade konstiga e-postmeddelande till 

henne, men där hon tyckte att det var svårt att avgöra om det var hot eller inte. Händelsen 

diskuterade hon med en kollega och i efterhand kom hon på sig själv med att försvara mannen 

gentemot sin kollega genom att säga att han var psykiskt sjuk och säkert inte menade något i 

det han skrev. Meddelandena raderades och ingen tillbudsrapportering till chefen gjordes, 

vilket IP1 i efterhand ångrar. Att hot sänds som e-postmeddelande innefattas i begreppet 

”stalking” och detta är något som har ökat de senaste åren visar forskning (Regehr & Glancy, 

2010). 
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IP2 berättade att även hon har blivit utsatt för både psykiska hot och fysiskt våld på 

arbetsplatsen, men att hon tyckte att det är svårt att avgöra huruvida ett verbalt hot faktiskt var 

ett hot eller inte:  

[...] sen beror det ju på hur man är själv, ett hot kan ju vissa uppleva som verkligen ett hot medan 

jag kanske inte upplever det som ett… ett hot eftersom jag känner personen och det där är 

kanske ganska dumt också för att…  

 

IP3 berättade om en situation där hon känt sig ifrågasatt gällande hennes upplevelse:  

[...] Vad vissa kollegor tycker på något sätt... ja... tyckte nog att jag var lite larvig som valde att 

anmäla och menade på att jag kände ju ändå henne sedan långt tillbaka och visste att det bara var 

ett tomt hot. Hon skulle ju aldrig göra något och sådana där saker. Så det var ju ändå lite delade 

meningar bland oss kollegor om anmälan. 

 

Samtliga respondenter men även forskningen är eniga om att hot och våld inom socialtjänsten 

blivit normaliserat - d.v.s. att det har blivit en del av vardagen som leder till att man inte 

reflekterar över det (Blank Trainin, 2005). Det kan ofta finnas en tveksamhet i avgörandet om 

en händelse eller ett uttalande är hotfullt eller inte (Munch & Spencer, 2003). En annan rädsla 

kring rapportering och anmälan kan vara att förlora förtroende hos kollegor och 

arbetsledningen (Blank Trainin, 2005; Menckehl & Hultin, 2004; Munch & Spencer, 2003; 

Regher & Glancy, 2010). 

 

Fysiska hotsituationer menar IP2 är lättare att faktiskt uppfatta. Hon berättade om en manlig 

klient som en gång hade blivit rasande över ett avslag och då hade ställt sig upp och börjat 

slänga föremål omkring sig, men aldrig mot henne. Sådana situationer diskuteras ofta med 

kollegorna, men huruvida det görs en anmälan eller inte är olika. IP2 menar att de sällan 

skriver tillbudsrapporter till chefen, som då ska göra en polisanmälan, utan att de istället 

försöker lösa situationen på arbetsplatsen genom att exempelvis vara två handläggare vid 
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nästkommande möten. IP2 skriver nästan aldrig tillbudsrapporter när det gäller psykiska hot 

då hon ofta velar kring om det verkligen är något hot eller inte. Skulle det visa sig att det inte 

var något hot så känner hon sig dum om hon har gjort ett tillbud på något som inte var menat 

som hotfullt. Att händelser inte anmäls och att det råder en tveksamhet gällande anmälningar 

är ett stort problem då många händelser som borde dokumenteras förblir okända för 

arbetsledningen (Blank Trainin, 2005; Menckehl & Hultin, 2004; Munch & Spencer, 2003; 

Regher & Glancy, 2010). 

 

Både IP1 och IP2 berättade om att de inte bara har blivit utsatta för hot och våld på kontoret 

utan att det även har skett privat. IP3 däremot har under hennes tio år på socialtjänsten varit 

förskonad ifrån hotsituationer privat, dock berättade hon längre fram i intervjun att klienter 

har ringt hem till henne på natten men detta var inget som hon ansåg hotfullt. IP1 berättade 

om hur en klient hade haffat henne i en butik och varit hotfull, medan IP2 berättade om hur 

klienter hade kommit hem till henne och varit hotfulla. Vidare berättade IP2 att hon ibland 

kunde känna sig otrygg i hemmet på grund av vad som hade hänt tidigare: 

 

[...] Om jag sitter hemma, till exempel sitter jag i vardagsrummet med huvudet mot ett fönster då 

tycker jag det är jätteobehagligt för det sitter ju ändå en oro i mig efter vad som har hänt. 

 

 

Skillnader mellan kön 

Samtliga respondenter är överens om att fysiskt våld inte är särskilt vanligt, men att det 

förekommer. Vidare menar de att verbala hot förekommer i större utsträckning, även 

forskning visar på att det är övervägande verbala hot (Shields & Kiser, 2003; Sarkisian & 

Portwood, 2004). Skillnaden på om det är en manlig eller kvinnlig klient verkar också prägla 

hur hoten ser ut menar IP1 och IP2. IP1 berättade: 
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[...] Men tjejer/kvinnor blir jävligt sur, det kan man ju se att dom blir oerhört sur och så där. Jag 

har aldrig upplevt att dom blivit riktigt hotfull. [...] Männen blir mer brutal, vulgär. 

 

IP2 menade att kvinnor generellt ger mer inlindade hot, att man förstår att det är ett hot utan 

att de säger det rakt ut. Medan männen blir ursinniga och kastar saker omkring sig. IP2 menar 

också att det är männen som oftast rusar ut från kontoret medan kvinnorna sitter kvar. Enligt 

tidigare forskning så är det oftast män under 30 som är fysiskt våldsamma mot föremål och att 

det är både män och kvinnor som är över 30 som står till största del för verbala hot (Newhill 

& Wexler, 1997; Sarkisian & Portwood, 2004). Däremot säger IP3 att hon inte har uppfattat 

någon större skillnad på hot ifrån män eller kvinnor, utan att det beror på individen i sig: 

[…] Ofta har det ju varit personer som har nära till om man säger aggressivitet och så. Eller en 

bakgrund där man har varit våldsam eller så. I de fall jag har varit med om har det alltid varit 

förknippat med någon form av missbruk. 

 

Arbetsplatsens utformning 

Samtliga respondenter berättade att säkerhetsdörrar har byggts på kontoret för att göra så att 

inte klienterna kan ta sig in direkt till socialsekreterarna. Säkerhetsdörrarna är låsta hela tiden 

till dess att handläggaren hämtar klienten för möte. Varför dessa säkerhetsdörrar byggdes har 

respondenterna skilda meningar om, två berättade att det var för att en händelse med en man 

som kommit in på kontoret och viftat med en kniv medan en av respondenterna sa att det var 

på grund av bristande brandskydd.  

 

Samtliga respondenter berättade också att de var utrustade med överfallslarm som tillhör 

respektive arbetsrum. Arbetsgivaren ska se till att den säkerhetsutrustning som behövs ska 

finnas tillgänglig och att det ska finnas fastställda rutiner kring detta (AFS 1993:2). Larmet är 

inte kopplat till polisen utan ut till receptionen som alltid är bemannad under kontorstid och 

på så vis kan andra arbetskollegor snabbt vara på plats vid en nödsituation. Dock hade inte 
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respondenterna särskilt stor koll på var dessa larm låg någonstans. IP3: 

Tar vi emot klienter här så brukar vi ofta sitta här [pekar ner på golvet] i det här grupprummet 

och här finns ju ett larm men ingen säkerhetsdörr. Men nu vet jag inte var det larmet är... så ni 

ser ju att det inte är så... ja, men i en hotsituation kanske det inte är så bra att man ska behöver 

börja leta efter larmet.  

 

Alla rum, utom ett, är också utrustad med en säkerhetsdörr som går till angränsande kollegas 

kontor och ska fungera som en utrymningsmöjlighet vid ett eventuellt överfall. För att få 

tillgång till säkerhetsdörren krävs det en viss möblering i rummet, säkerhetsmöblering, och 

det är något som samtliga respondenter hade funderat över men även deras arbetsledare 

brukar påpeka om denne tycker att möbleringen inte är tillräckligt säker. IP1 berättade dock 

om en kollega som hade rummet utan säkerhetsdörr och denne hade också möblerat så att 

klienten satt längst ut mot dörren och blockerade därmed utgången för socialsekreteraren 

vilket respondenten inte tyckte var särskilt bra. Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner vilket 

denna arbetsplats har, dock är dessa inte särskilt aktuella och det följs inte upp kontinuerligt 

däremot känner alla respondenter till att de finns men inte vad de innehåller (AFS 1993:2). 

IP3 berättade: 

[…] Sen här på jobbet vi har ju en... om man säger en rutin för hot- och våldssituationer som alla 

nyanställda får ta del av..[...] Ja, nu var det så himla längesedan jag kollade på det. 

  

 

I säkerhetsmöbleringen så är det inte bara tillgängligheten till reträttdörren inräknad, utan 

respondenterna berättade att de försöker undvika att ha vassa föremål, som saxar, på 

skrivbordet men också tunga saker som kan slängas emot dem, exempelvis hållslagare. En 

respondent hade dock vassa föremål på skrivbordet. IP1 och IP3 berättade också att de tänkte 

tänker på hur de sitter under möten, att det är viktigt att det är klienten som sitter emot en 

vägg och inte socialsekreteraren - som ska ha full tillgång till reträttdörren. Arbetsplatsen och 

arbetsmiljön har visat sig ha betydelse för hur stämningen blir vid möten och hur miljön kan 

vara avgörande ur ett säkerhetsperspektiv. Huruvida det är en behaglig temperatur, 

ljussättning och syresättningen i mötesrummet är exempel på sådant som har betydelse för hur 
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parterna agerar (Jerre, 2009; Wikman, S., Estrada, F. & Nilsson, A., 2010). Sverige har en 

lång tradition i förebyggande arbete kring arbetsmiljö men detta är ändå ett stort problem på 

socialtjänsten (Skagert, Ekbom & Ahlborg, 2006).  

 

Anmälan 

Rutinerna kring anmälningar vid hot- och våldssituationer är väldigt självklara för alla 

respondenter som berättade att det alltid var arbetsledaren som upprättade en polisanmälan så 

att handläggaren inte skulle stå som anmälare vilket IP2 upplevde som väldigt tryggt. Enligt 

arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) ska incidenter och tillbud följas upp samt 

utredas. Som socialsekreterare lämnar man tillbud till arbetsledaren om någon situation har 

uppstått och det är utifrån det som chefen gör en polisanmälan. Det är inte alltid så att ett 

tillbud leder till en polisanmälan, utan detta diskuteras mellan arbetsledning, arbetsledare och 

socialsekreterare men en påbudsrapport ska alltid skrivas om det uppstår hot- eller 

våldssituationer för att på så sätt ha det dokumenterat och registrerat utifall något skulle 

uppstå vid senare tillfälle. Trots att alla respondenter var medvetna om att arbetsledaren stod 

bakom en anmälan så berättade IP3 om en situation som hänt henne:  

[…] Jag hade en kvinna som jag träffade regelbundet. Hon var psykiskt sjuk och också 

missbrukade droger. […]Vid ett tillfälle när jag hade henne på besök då... då framförde hon ett 

konkret hot mot mig... att hon ska skjuta mig. det... […] Den händelsen blev polisanmäld, men 

det var jag själv som fick ta kontakt med polisen... och anmäla det här. Vilket jag nu senare vet 

är min arbetsledares uppgift att göra. 

 

 

Ensamarbete 

För att öka säkerheten vid hembesök har arbetsledaren också bestämt att de aldrig får ske 

ensamma, vilket de gjorde tidigare. Detta är i enlighet med Arbetsskyddsstyrelsens 

föreskrifter (AFS 1993:2). Vidare berättade IP2 och IP3 att vid hembesök så informeras alltid 
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personalen i receptionen om var hembesöket ska genomföras och hur lång tid det beräknas ta. 

Hör inte socialsekreterarna av sig inom den angivna tiden så ringer alltid personalen i 

receptionen upp för att kontrollera att det inte har inträffat något. Detta gör att IP2 känner sig 

trygg vid hembesök, vidare berättar också IP2 att hon ändå gör hembesök ensam i vissa fall 

när hon arbetar på mindre ort och detta är något hon själv får avgöra om hon vill göra eller 

inte:  

[…] när jag är i [nämner ortnamn] och jobbar då går jag ju alltid ensam på hembesök för jag kan 

ju inte begära att de från [nämner ortnamn] ska komma hit [socialkontoret] […] 

 

Två av respondenterna berättade att de inte har någon avtalad tid för handledning utan att det 

sker efter att något har hänt medan den tredje respondenten berättade att det är handledning 

var tredje vecka med en legitimerad psykoterapeut. Under den handledningen tar man upp 

eventuella händelser och kollegor emellan kan även komma överens om att tilldela tiden till 

en enskild kollega om behov finns. Vid risk för återkommande våld och hot ska det finnas 

särskilt stöd och handledning (AFS 1993:2). 

 

 

Information och utbildning 

IP1 och IP3 hade båda socionomexamen, medan IP2 saknade examen. Respondenterna med 

examen kunde inte svara på om huruvida de har fått information gällande hot och våld under 

utbildningen eller inte. IP3 menade att det kanske inte hade gjort någon skillnad om de hade 

fått någon utbildning i ämnet: 

Alltså jag vet inte om det skulle göra någon större skillnad så. Jag tror inte det, men jag vet inte. 

Det händer ju ändå ibland att vi vidtar... att vi då får verbalt underliggande hot att vi då, ja men 

då valde vi att ha låst efter det. Vi försöker ju att vidta åtgärder efter hand. 

 

IP1 menade att utbildning i hot och våld kanske till och med skulle skrämma iväg blivande 

socionomer:  
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Näe, därför att risken också ibland när man är eller när man inte gjort praktiken eller något. Det 

är att man påverkas och får en sned bild och man blir rädd. Men vi pratade om detta i samband 

med missbruk och så. För det var ett antal elever som hoppade av för det tyckte att det var 

jobbigt. 

 

Utbildning, information och tillräckliga instruktioner för att utföra arbetet säkert och tryggt 

ska ges enligt föreskrifterna från Arbetsskyddsstyrelsen (AFS 1993:2).   

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hot och våld på socialtjänsten men även att ta reda på 

vilka upplevelser respondenterna hade av fenomenet kallat ”klientvåld”. Med hjälp av tidigare 

forskning och Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter har vi jämfört dessa med hur det ser ut på 

den undersökta socialtjänsten och på så sätt kunnat visa vad som har gjorts, vad som behöver 

göras och vad som kan förbättras för de anställda inom socialtjänsten för att öka säkerheten 

och tryggheten. Resultaten är baserade på hur situationen på den undersökta socialtjänsten ser 

ut, men om det är rimligt att anta att situationen för socialarbetarna där är relativt lik 

situationen för socialarbetare på andra socialtjänster i Sverige så kan resultaten i viss mån 

även vara av intresse för andra socialtjänster. 

 

Respondenterna var överens om att verbala hot förekommer i större utsträckning än fysiskt 

våld. De var även överens om att verbala hot är svårare att fastställa som verkliga hot då dessa 

ofta är inlindade. Att det förekommer hot och våld inom socialtjänsten är tydligt i studien och 

detta är ett problem som bör belysas mer både i utbildning och senare i yrket. Att 

socialsekretare känner sig osäkra vad gäller tillbudsrapporter, anmälan och att dokumentera 

händelser som kan upplevas obehagliga är ett problem som kan leda till att många händelser 

förblir okända för ledningen vilket kan leda till osäkra arbetsförhållanden. Att det verkar ha 

skett en normalisering av hot och våld, att det har blivit vardag, är ytterligare en anledning att 
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frågan behöver belysas, att socialsekreterare måste bli påminda om att det inte är acceptabelt 

att behöva utså sådant i sin arbetssituation.   

 

För att öka tryggheten på arbetsplatsen har säkerhetsdörrar byggts, vilka är låsta hela tiden. 

Varför dessa byggdes är respondenterna inte eniga om och detta är ett exempel på bristande 

kommunikation mellan ledning och de anställda. Ur ett klientperspektiv kan dessa dörrar 

spegla otillgänglighet hos socialkontor som kan leda till en frustration då det kan vara svårare 

att komma i kontakt med en socialsekreterare eller som något provokativt. Detta tillsammans 

skulle kunna skapa fler hotfulla situationer. Personer som kommer i kontakt med 

socialtjänsten gör det av olika anledningar, frivilligt eller inte, då kan säkerhetsdörrar även 

gynna klienter eftersom låsta dörrar förhindrar att någon rusar in under exempelvis ett möte. 

Om flera avdelningar delar på samma ingång, minskar risken att det exempelvis stormar in en 

person påverkad av narkotika under ett möte med barn eftersom dörrarna är låsta. 

Socialsekreterarna drar nytta utav dessa säkerhetsdörrar men det kan leda till att 

receptionisterna får ta itu med fler våld- och hotsituationer vilket då inte löser problemet utan 

endast flyttar över problemet på andra medarbetare. Huruvida säkerhetsdörrarna ger upphov 

till irritation hos klienterna eller fungerar som provokation är oklart. En framtida studie på 

huruvida klienterna upplever låsta säkerhetsdörrar, den speglade otillgängligheten på 

socialkontoret som dörrarna kan ge upphov till och andra trygghetsåtgärder anser vi skulle 

vara utav intresse. 

 

Rutinerna som finns kring anmälningar av händelser som innefattar våld och hot, var 

självklara för respondenterna. Det som tydligt framgick i intervjuerna var tveksamheten att 

avgöra om en händelse var hotfull, då det för det mesta handlar om verbala hot. Detta är något 

som styrks i tidigare forskning då tveksamheten att anmäla kan ligga i rädslan att förlora 

förtroende hos arbetsledare och kollegor. Respondenterna berättade att det finns särskilda 
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säkerhetsrutiner att tillgå men att de endast kunde säga vad dessa innehöll i huvudsak men 

inte detaljerat. I intervjuerna framgick även att dessa säkerhetsrutiner inte följs upp 

kontinuerligt och att det inte är aktuella. 

 

Samtliga respondenter sa att de har överfallslarm som är kopplade till kollegor i receptionen, 

dock är dessa inte placerade på ett strategiskt sätt som gör att de blir användbara utan istället 

undanlagda i en låda eller på en fönsterbräda. Detta gör att de inte blir en del av den 

säkerhetsrutin som var menad för arbetsplatsen. Respondenterna funderar över 

säkerhetsmöblering men detta är inget som diskuteras aktivt på arbetsplatsen. Arbetsledaren 

kunde påpeka detta men det var inget som denne berättade mer utförligt om. Att 

säkerhetsrutiner och möblering negligeras kan göra att socialsekretare i ett kritiskt läge inte 

vet vad som ska göras vilket leder till en risk för den enskilde. Att se över rutiner 

kontinuerligt kan göra att socialsekreterarna blir mer säkra över sin situation och att de inte 

heller är rädda att förlora förtroendet hos kollegor eller ledning eftersom samtliga är eniga om 

hur situationer hanteras. 

 

En rutin arbetsplatsen har är att aldrig utföra hembesök själva, det tillåter inte arbetsledaren. 

Men även här rådde tveksamheter mellan respondenterna. En av respondenterna gjorde gör 

hembesök ensam på en mindre ort där hon även arbetar. Detta var något respondenten, som 

enskild anställd, fick avgöra om hon ville göra ett ensamt hembesök eller inte. I och med detta 

läggs ett stort ansvar på den enskilde att ta detta beslut och det kan leda till att denne går på ett 

besök ensam och riskerar sin egen säkerhet. Att arbetsledningen är konsekvent gällande regler 

och rutiner är av stor vikt, detta är inget som ska läggas på den enskilde att bestämma.  

 

Att det inte finns någon regelbunden handledning eller stödsamtal var två av respondenterna 

eniga om medan den tredje menade att det var handledning var tredje vecka som innefattade 
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alla på arbetsplatsen. Även här råder bristande kommunikation mellan arbetsledning och de 

anställda. Ingen av respondenterna hade någon utbildning kring hantering av hotfulla och 

våldsamma situationer. Dagens forskning menar att utbildning för att hantera hot och 

våldsituationer har gett resultat, både i förebyggande syfte och när incidenter inträffar. Då 

studien har gjorts på endast en socialtjänst så är det svårt att säga att socialsekretare runt om 

på olika socialtjänster har bristande kunskaper och utbildning inom detta område. Utbildning 

leder onekligen till ökad kunskap och borde ske fortlöpande under hela yrkeskarriären på 

samtliga socialkontor i landet. 

 

Forskning som använts i denna artikel är till stor del internationell. Förklaringen till detta är 

att fenomenet ”klientvåld” är ett globalt problem och den mest aktuella forskningen inom 

detta område är publicerad internationellt. För att problematisera detta så bör det belysas att 

även om fenomenet är globalt så kan kontexten skilja sig länder emellan vilket kan göra att 

forskningen inte är optimal för en svensk kontext. Den forskning som använts i artikeln som 

är publicerad i Sverige belyser mer generellt hot- och våldsituationer i arbetet och inte 

specifikt inom området socialt arbete vilket den internationella forskningen gör. För att få en 

bild av hur situationen ser ut i Sverige har statistik använts från exempelvis 

Arbetsmiljöverket. För att hitta material har breda databaser använts där det mesta av den 

aktuella forskningen finns samlad. Om sökorden som användes revideras kanske mer material 

som publicerats i Sverige kan finnas. Vad vi kan se är den mesta forskning som är publicerad 

(i Sverige) inom hot och våld i arbetet mer specificerad på vård och omsorg än socialt arbete. 

Framtida forskning bör fokusera mer på hot och våld inom socialtjänsten.   

 

Studien kan eventuellt vara analytiskt generaliserbar och kan således därför användas för att 

se brister i det förebyggande arbetet kring hot och våld inom socialtjänsten. En negativ aspekt 

kan vara att arbetsledaren vet vilka respondenterna är och det kan vändas mot dem. Kvaliteten 
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på intervjuerna kan ha påverkats av artikelförfattarnas ovana men eftersom båda närvarade 

vid intervjutillfällena kompletterades förhoppningsvis varandras brister. Ytterligare en fördel 

med att vara två var att tillsammans diskutera och reflektera över materialet.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att arbetsplatsen i studien har kommit långt i sitt 

säkerhetstänkande, både när det gäller utformning av arbetsplatsen och tryggheten för de 

anställda. Men även att det fortfarande finns många förbättringspunkter att se över. Även 

forskning säger att Sverige kommit långt inom förebyggande arbete för att minimera våld- 

och hotsituationer. Forskning visar också att arbetsmiljön har en stor betydelse för att hotfulla 

situationer ska uppstå. Ingen av respondenterna hade utbildning i detta trots att forskning visar 

att detta kan vara avgörande. Detta är något som den svenska socionomutbildningen borde ha 

i åtanke när de utbildar framtidens socionomer .
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