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Abstract 
The purpose of this study was to investigate how our selected municipality addressed 

their preventive work regarding threat and violence among social workers, what 

strategies social workers have to overcome intimidating situations, and also what level 

of education social workers have. Previous research shows that education for social 

workers in this topic often is neglected. The study was conducted by one focus group 

interview with social workers all working in child and family welfare in our selected 

municipality. The main result of the study is that social workers experience that the 

municipalitys internal agenda against threat and violence works well and gives support 

in their work. Despite this, the social workers expressed a desire to get more relevant 

education about threats and violence to be able to avoid risk-taking behavior and be able 

to perform a more secure job. According to the social workers some of the strategies 

that affected the safety in their profession was the possibility to have a direct and clear 

communication with the client to try and make the meeting between client and social 

workers more relaxed. 
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Sammanfattning  
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur den utvalda kommunen 

hanterade det förebyggande arbetet angående hot och våld bland socialarbetare, vilka 

strategier socialarbetare har för att bemästra hotfulla situationer, samt vilken 

utbildningsnivå socialarbetare har. Tidigare forskning visar att utbildning för personalen 

inom detta område ofta är eftersatt. Undersökningen genomfördes via en 

fokusgruppsintervju med socialarbetare som alla var kopplade till individ och 

familjeomsorgen (IFO) i vår undersökta kommun. Studiens huvudresultat visade att 

socialarbetarna upplever att kommunens handlingsplan gällande hot och våld är 

välfungerande och ger dem stöd i deras arbete. Dock ansåg socialarbetarna att mer 

relevant utbildning inom hot och våld skulle var önskvärt för att undvika riskbeteenden 

samt kunna utföra ett säkrare arbete. Några av de strategier som enligt socialarbetarna 

påverkade tryggheten i yrket var att ha en rak och tydlig kommunikation med klienten 

samt att försöka avdramatisera mötet mellan klient och socialarbetare. 

 

Nyckelord: Handlingsplan, rutiner, strategier, bemötande, utbildning  
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1. Inledning 
Vi författare, som studerar Socionomprogrammet på Högskolan i Gävle, 

uppmärksammade under vår verksamhetsförlagda utbildning vissa hotfulla situationer 

som kunde uppstå i samband med klientmöten. Detta väckte tankarna kring just den 

vålds- och hotbild som socialsekreterare kan utsättas för. Enligt akademikerförbundets 

undersökningar så är det vanligt att det finns brister i personalens utbildning samt 

organisationers handlingsplaner angående rutiner för hot och våld, vilket har fått oss att 

fundera över hur de utsatta socialarbetarna hanterar detta och hur organisationens 

handlingsplan ser ut. Vi sökte och studerade litteratur i ämnet samt vad som tidigare var 

forskat rörande hot och våld inom socialtjänsten. Vi fann ett antal intressanta perspektiv 

och infallsvinklar utifrån forskning och litteratur. Därefter utvecklades de 

frågeställningar som ingår i vår undersökning. 

 

Människobehandlande yrken innebär att man får möjlighet att ge människor stöd, hjälp, 

trygghet och hopp. Det handlar om att ge ett gott bemötande samt föra en god dialog så 

de hjälpsökande känner förtroende, delaktighet och inflytande i högsta möjliga mån. 

Många gånger når man fram till klienterna och det utvecklas en god kontakt som ger 

tillit och förtroende. Ibland fallerar dock den goda kontakten med klienterna, vilket är 

rätt naturligt med tanke på att socionomyrket ofta innefattar möten med människor i 

svåra livssituationer. Arbetet kan omfatta maktaspekter och myndighetsutövning som 

omhändertagande av barn eller nekande av ekonomiskt bistånd vilket kan leda till 

hotfulla förhållanden.  

 

1.1 Problembakgrund 

Arbetsmiljöverket startade 2015 en treårig inspektion för att undersöka kommunala 

socialsekreterares förändrade arbetsförhållanden. Inspektionen startades på grund av att 

rådande arbetssituationen med hög arbetsbelastning gör att socialsekreterare oftast inte 

ges möjlighet till proaktivt arbetsmiljöarbete. Syftet med inspektionen är att få 

arbetsbelastningen i balans, förebygga hot- och våldssituationer, att arbetsgivarna har 

fungerande rutiner och riktlinjer, att ge arbetsgivarna kunskap om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). De senaste årens förändringar inom 

välfärden har gjort att kraven på socialsekreterarna har höjts i och med att de har fått 

ökade arbetskrav. Hög arbetsbelastning tillsammans med otillräckliga resurser gör det 
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svårt att utföra arbetet på ett betryggande sätt. Socialtjänsten har de senaste åren haft det 

problematiskt med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Hur väl 

arbetet är organiserat hänger ihop med den stressrelaterade problematiken. Ansvaret att 

hitta en balans mellan krav och resurser har numer lagts på den enskilde arbetaren. Då 

denna balans inte går att finna drivs personalen till att hitta egna lösningar och strategier 

för att hantera situationen. Dessa strategier kan ge en ökad risk för ohälsa samt försämra 

kvalitén i arbetet (ibid.).  

 

Akademikerförbundet SSR, Sveriges Socionomers Riksförbund1 ställer krav på att 

arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att minska riskerna för hot och våld på 

arbetsplatsen. Undersökningar visar att utbildning bland personal genererar i säkerhet 

och trygghet på arbetet. De som är utbildade har oftast goda dokumenteringsrutiner, 

känner sig mer trygga och vet hur de ska handla för att avvärja samt hantera hotfulla 

situationer (SSR, 2011). Opinionsföretaget Novus Opinion fick år 2010 i uppdrag av 

Akademikerförbundet att intervjua 600 socialsekreterare angående arbetsbelastning och 

risken för hot och våld. De intervjuade uppgav en ökad arbetsbelastning och ökade antal 

ärenden. Nio av tio socialsekreterare upplever att det finns risk för hot och våld på 

arbetet. Två av tio uppgav att hot och våld ökat på arbetsplatsen de senaste åren. 

Arbeten där man jobbar människobehandlande och myndighetsutövande är en utsatt 

yrkesgrupp vad det gäller hot och våld. SSR (2011) har uppfattat att hoten och våldet 

inom socialt arbete konstant har legat på en hög nivå de senaste trettio åren. Hot och 

våld tenderar att i högre grad flyttas ut från arbetsplatserna och drabbar anhöriga till de 

anställda i större utsträckning. Jonsson och Strempl (2014) menar att det är av stor vikt 

att det finns rutiner, riskanalyser och tydlig uppgiftsfördelning på arbetsplatserna, samt 

att de anställda känner till detta. 

  

Efterföljderna av att ha blivit drabbad av hot och våld på sin arbetsplats varierar från 

individ till individ beroende på vad som inträffat och även på hur man som person 

hanterar detta. Att snabbt få stöd från sina kollegor ha visat sig var effektivt för att 

individen ska klara av det som skett på bästa tänkbara sätt (SSR, 2011). 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har i uppdrag att se till att lagar om 

arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. De skrifter de ger ut 

                                                 
1 Hädanefter benämns Akademikerförbundet SSR enbart för SSR i text och i referenser. 
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utgör ramarna för hur arbetsmiljölagen ska tolkas och följas. En undersökning som 

Arbetsmiljöverket genomfört där statliga och kommunala myndighetsutövande 

arbetsplatser ingår visar att arbetsgivare blivit mer medvetna om problemen och vidtagit 

förbättringsåtgärder. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014) 

handlar hot- och våld problematik inte enbart om fysiskt våld utan även om hot som kan 

ske mot enskilda utanför arbetsplatsen. 

 

SSR:s (2011) undersökning visar att det är viktigt med utbildning för den personal som 

arbetar nära klienter inom Socialtjänsten. Detta eftersom det ger ökad trygghet på 

arbetet, den personal som har utbildning kan ofta hantera hotsituationer bättre. 

Utbildning gör dessutom att de ofta har dokumenterade rutiner och upplever att 

säkerheten är en prioriterad fråga. 

 

Vidare visar SSR:s (2011) undersökningar att det är vanligt med brister i personalens 

utbildning samt organisationers handlingsplaner angående rutiner för hot och våld. 

Medvetenheten har idag ökat gällande arbetsgivarens ansvar men det finns brister i 

utbildning av personalen. Det kan handla om framtagandet av säkerhetsrutiner, 

riskhantering samt att hålla en god säkerhetsnivå och rutiner efter att något har hänt. 

Arbetsgivaren har ett ansvar att arbeta för en god arbetsmiljö samt att låta de anställda 

få vara med och påverka denna (a.a.). 

 

Arbetsmiljöverket (2014) har utfört en nationell inspektionsinsats gällande att förebygga 

och följa upp hot- och våldssituationer. Inspektionen visar på brister att förebygga och 

följa upp hot- och våldssituationer vad det gäller personal som utövar 

myndighetsutövning i sitt yrke. 

Det är inte sällsynt för myndighetsutövande personal att bli hotade eller bokstavligt bli 

slagen i och med sitt yrke. Undersökningar gjorda av Arbetsmiljöverket (2015) visar att 

var tredje socialsekreterare har blivit utsatt för hot eller våld i arbetet. Detta visar sig i 

statistiken, då hot och våld är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka med 

sjukfrånvaro. Åren 2009 - 2013 anmäldes enligt arbetsmiljöverkets (2014) 

undersökning 556 arbetsolyckor, som resulterade i sjukfrånvaro samt arbetssjukdomar, 

orsakade av våld eller hot inom myndighetsutövning. Mörkertalen tros vara relativt 

stora. Detta på grund av att arbetsgivaren inte har anmälningsplikt då det gäller “icke 
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allvarliga tillbud”. Det vanligaste är att tillbuden inte är så pass allvarliga att det leder 

till anmälan men dessa kan efter en tid påverka socialarbetaren på ett negativt sätt. 

Flera anställda vittnar om att de upplever att samhällets attityder har hårdnat och att man 

som tjänsteman får så lov att “tåla” mer i sitt yrke. På grund av detta drar sig vissa 

anställda att anmäla hot- och våldssituationer som de blir utsatta för (Arbetsmiljöverket, 

2014). 

 

Med tanke på den förhöjda riskbilden och att det ofta saknas en välfungerande 

handlingsplan anser vi det viktigt att undersöka hur handlingsplanen ser ut i en kommun 

samt hur socialsekreterare hanterar hot och våldssituationer i sitt arbete. 

Saknas en fungerande handlingsplan kan det leda till att personalen inte är förberedd att 

hantera risksituationer på ett välfungerande sätt. Det går att se på utbildning och 

strategier på samma vis, rätt utbildad personal kan hantera risksituationer på ett mycket 

bättre sätt. Kan man hantera besvärliga situationer på ett skickligt sätt så kan många 

onödiga missförstånd undvikas. Missförstånd som skulle kunnat leda till konflikter och 

traumatiska händelser. 

Det finns hot och våld på många plan i arbetslivet. Denna undersökning kommer att 

fokusera på det hot och våld som klienter riktar mot socialarbetare. 

 

1.1.1 Handlingsplan 

I den undersökta kommunen finns en handlingsplan för individ och familjeomsorgen, 

hädanefter förkortat IFO, som gäller hot och våld. Handlingsplanen är uppdelad i flera 

kapitel där det först tas upp övergripande riktlinjer, det finns sedan egna rutiner för varje 

enhet inom IFO. Handlingsplanen revideras varje år och arbetas enligt rutin fram av de 

anställda själva. Handlingsplanen inleds med föreskrifter från arbetsmiljölagen. Därefter 

tas risker och riskanalyser upp, några speciella risksituationer som nämns är avslag på 

yrkande av bistånd eller avvisande av förtvivlade människor i svåra situationer. 

Personer som nyttjar droger samt personer med psykiska sjukdomar är en annan 

riskfaktor. Omhändertagande av barn/ungdomar som far illa är väldigt känsligt. 

Föräldrarna står ofta desperata när barnen tas ifrån dem och agerar i affekt.  

 

Andra riskfaktorer handlingsplanen tar upp är trånga, oanpassade lokaler utan larm, 

dåliga nödutgångar. För stora krav, diffusa riktlinjer som skapar en känsla av att inte 
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räcka till hos personalen och frustration hos de biståndssökande. Kunskapsbrist gällande 

exempelvis konflikthantering, droger med mera samt bristande stöd från chefen och 

kollegor är andra riskfaktorer handlingsplanen tar upp. 

 

Den fysiska miljön är av stor vikt med tanke på att socialtjänsten arbetar med 

myndighetsutövning. Säkerhetsåtgärder som larmutrustning, obligatorisk anmälan i 

receptionen, låsta dörrar, flyktvägar med mera är något som finns med i kommunens 

handlingsplan. Även välkomnande lokaler som upplevs lugna och accepterande och inte 

provokativa är av vikt ur säkerhetssynpunkt. Att ta med mobiltelefon vid hembesök för 

att kunna bli kontaktad eller själv kunna kalla på hjälp vid behov är en annan rutin som 

finns med i handlingsplanen.  

 

En annan central aspekt är den psykosociala miljön. För att skapa en trygghet i arbetet 

så eftersträvas att avlägsna hälsorisker. Om en personal blivit utsatt för en hot- och 

våldssituation så är det viktigt att det omedelbart sätts in åtgärder för att stödja 

personen. Det är av vikt att man som personal känner sig trygg på sin arbetsplats. Vid 

klientmöten är det viktigt att det utsätts tid för att ha möjlighet att skapa ett förtroende 

mellan klient/ socialsekreterare. För hög arbetsbelastning med för många klientbesök 

skapar en stress hos socialarbetaren som kan spegla av sig vid kontakten med klienten. 

Oftast är det mer stressande och riskfyllt att jobba själv så ensamarbete ska i högsta mån 

undvikas. En tillåtande och stödjande arbetsgrupp där man vågar tala om sina rädslor 

och be om hjälp är betydelsefullt för hur man som personal mår.  

 

I handlingsplanen diskuteras vikten av handledning och krisarbete efter att något 

allvarligt inträffat. Handledningen ska syfta till att ge möjlighet till att bearbeta känslor 

och tankar i samband med hotupplevelser.  Om en hotfull situation inträffat är det 

viktigt att det sätts in krisbearbetning för den drabbade. Oftast har hela gruppen behov 

av att tala om det inträffade. Alla enheter inom IFO blir informerade om en hotfull 

situation inträffat på någon av enheterna. 

 

En tredje aspekt är arbetsledarens ansvar. Arbetsledaren ska exempelvis verka för att 

det råder ett stödjande och öppet gruppklimat. Denne ska även se till att det sätts in stöd 

för den som utsatts för hot. Arbetsledaren ska också ansvara för att rapportera tillbud 

samt polisanmäla hotfulla händelser. I handlingsplanen finns även en checklista för 
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skyddsrond som ska utföras varje år. Det ingår även en förteckning över hur man bör 

tänka och handla vid hotfulla situationer samt vilka åtgärder man bör vidta efter en 

hotfull händelse. Handlingsplanen revideras varje år av de anställda samt chefer.  

 

1.1.2 Dokumentation för att minska arbetsskador 

För dokumentation av arbetsskador använder sig den undersökta kommunen av ett slags 

rapporteringsverktyg. När en händelse inträffat kan socialarbetarna genast använda sig 

av rapporteringsverktyget som är ett underlag för systematiskt arbete med att minska 

arbetsskador. Med detta kan man ta till vara på information om skador, risker, tillbud 

och avvikelse som sedan fylls i med hjälp av en guide. Informationen når de berörda via 

mail som sänds ut automatiskt från databasen. Cheferna kan via rapporteringsverktyget 

observera och åtgärda de händelser som kommer in. Från Försäkringskassan kan även 

en direkt anmälningsblankett gällande arbetssjukdom eller olyckshändelse skrivas ut. 

 

1.2 Problemformulering 

För att undersöka hur man i en kommun hanterar risker om hot och våld är det av 

intresse att studera hur enskilda socialarbetarna hanterar sådana situationer. I fokus för 

studien står följande problemformulering: Hur fungerar den undersökta kommunens 

handlingsplan och hur arbetar man med den inom individ- och familjeomsorgen? 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva och analysera socialarbetares syn på hur 

undersökningskommunens handlingsplan angående hot och våld fungerar och hur den 

används inom individ- och familjeomsorgen. Ytterligare ett syfte är att undersöka om 

socialarbetare i den undersökta kommunen får relevant utbildning i hot- och 

våldssituationer samt vilka strategier som används i praktiken för att hantera dessa 

situationer. För att besvara syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

●  Hur efterlevs kommunens handlingsplan i socialarbetares praktiska arbete? 

●    Vilka strategier beskriver de intervjuade socialarbetarna att de använder sig av 

när de bemöter hot och våld från klienter? 

●  Vilken utbildning har de intervjuade socialarbetarna för att kunna hantera 

hotfulla situationer i mötet med klienter? 
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1.4 Avgränsningar 

Hot- och våldsproblem finns inom många områden, men denna studie avgränsas till att 

handla om det hot och våld som klienter riktar mot socialarbetare. Det kan exempelvis 

röra sig om att en person får avslag på en insats och därmed blir så arg att hen går till 

fysiskt angrepp mot socialarbetaren. Det kan även handla om att någon klient verbalt 

attackerar en socialarbetare utanför arbetstid. 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

I uppsatsen förekommer en hel del olika benämningar och begrepp, som vi för 

tydlighetens skull valt att samla och definiera under denna rubrik. 

 

Bemötande – Ordet bemöta innebär att besvara, gendriva, behandla, uppträda emot 

(Molde & Andreæ, 1958). I arbetet med människor är ett gott bemötande av stor vikt. 

Som socialarbetare är det angeläget att man ser och möter hela människan som ett 

subjekt samt förhåller sig till dennes erfarenheter, föreställningar, önskningar och vilja. 

Ett subjekt är något som man är i kontakt och samarbetar med. Därför är det av större 

vikt att förhålla sig till den man möter än att göra något för den man möter (Rökenes, 

2007). 

 

Chef – När chef nämns i uppsatsen så syftar det på mellanchefer som har direktkontakt 

med personalen, främst socialarbetare, på daglig basis. 

  

Hot och våld – Det finns ingen homogen definition av begreppen hot och våld. Hot och 

våld inom vård och omsorg är en skrift från Arbets- och miljömedicin, I rapporten 

definieras hot som muntliga hot om antingen fysiskt våld eller vandalisering. Hoten kan 

vara riktade mot individen själv eller någon i dess närhet. Exempel på andra hot är 

sexuella antydningar och närmanden, hotfulla gester, skällsord, personliga påhopp och 

bristande respekt för en annan människa. Våld kan definieras som en hotande händelse 

vilken resulterar i en fysisk eller psykisk skada hos en annan individ, exempelvis bita, 

slåss, knuffa, hålla fast och rivas. Vad som uppfattas som hot eller våld varierar från 

individ till individ (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2013). Denna undersökning 

riktar in sig på det hot och våld som klient riktar mot den professionella hjälparen. 
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Klient – I uppsatsen används begreppet klient enligt en definition som Skau (2010) 

beskriver. Skau menar att en klient är en människa som har problem och därmed 

kommer i kontakt med hjälpapparaten. En klient kan antingen vara personer som själva 

anser att de behöver hjälp, eller så kan det vara personer som sökt stöd efter inrådan från 

andra. Enligt Skau går människor med hjälpbehov in i en specifik klientroll i den första 

kontakten med professionella hjälpare, t.ex. socialarbetare. 

  

Konflikthantering/strategier – Där det råder mänskliga förhållanden råder det även 

konflikter. I möten med klienter kan konflikter uppstå på grund av 

meningsskiljaktigheter. Om man kan hantera denna divergens så tillför det att man kan 

se saker ut olika perspektiv. När kommunikationen inte fungerar så uppstår svårigheter 

och diskussionerna leder till motsättningarna istället för lösningar. En förutsättning för 

ett bra samtal som leder till lösningar är att parterna både kan lyssna och uttrycka 

bekymmer och åsikter. En konstruktiv konflikthantering är viktig för att på bästa sätt ge 

den hjälp och det stöd man som socialsekreterare vill ge till sina klienter. 

Konflikthantering kan även ses som en strategi för att motverka situationer där hot och 

våld kan komma att uppstå (Jordan. 2002).  

 

Makt – När makt utövas är det ofta handlingen, maktutövningen, som är central. Enligt 

Swärd och Starrin (2006) innebär makt att få sin vilja igenom oavsett vad motparten 

anser. Makt är inte alltid tydlig, utan finns på olika nivåer och påverkar även utan 

tvångsåtgärder. I uppsatsen framträder makt främst via socialsekreterarnas 

myndighetsutövning och vid verkställande av beslut som en del av de arbetsuppgifter 

som sker inom individ- och familjeomsorgen. Makt innebär även en asymmetrisk 

relation eftersom klienter är i en beroendesituation gentemot socialarbetarna. 

  

Socialarbetare – När vi talar om socialarbetare i denna uppsats åsyftas professionella 

hjälpare som jobbar inom socialtjänsten. För enkelhetens skull har vi valt denna 

enhetliga benämning istället för att dela upp det i socialsekreterare eller andra typer av 

arbetsuppgifter som utförs av socionomer. Socialarbetare är professionella hjälpare som 

enligt Skau (2010) har till yrket att ge hjälpande handlingar till andra. En professionell 

hjälpare menar Skau behöver ha en bestämd miniminivå vad gäller kompetens i att 

hjälpa. En klient ska veta att hjälparen kan sitt yrke samt att den har kunskap angående 

olika psykiska, fysiska, sociala eller psykosociala problem. 
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1.6 Studiens disposition 

Denna uppsats består av sex kapitel. I kapitel ett, inledning beskrivs avgränsningar, 

problembakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning samt förklaring på 

olika begrepp som används i uppsatsen. I kapitel två presenteras tidigare forskning, där 

just tidigare forskning på området tas upp. Kapitel tre, teoretiska perspektiv, tar upp de 

perspektiv vi har använt oss av i analysen av empirin. Kapitel fyra, metod, där redogörs 

för hur vi har gått tillväga vid genomförandet av studien. Här beskrivs också hur vi har 

funnit den litteratur vi använt samt vilka kriterier vi haft angående intervjupersoner. 

Kapitel fem, resultat och analys, där presenteras empirin tillsammans med analys i syfte 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Kapitel sex, diskussion, presenteras en 

sammanfattning av studiens viktigaste resultat samt att en diskussion förs angående 

dessa resultat. 
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2. Kunskapssammanställning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av kunskap och tidigare forskning som finns inom 

uppsatsens område och som har valts ut med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar. Kunskapssammanställningen tematiseras enligt följande: utsatthet samt 

hot och våld i yrkeslivet, arbetsförhållanden/arbetsmiljö, strategier, utbildning. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning om hur resultaten används i uppsatsen. 

 

2.1 Studiens huvudteman 

Temat Utsatthet samt hot och våld inom yrkeslivet har utvecklats dels genom forskning 

på området, dels genom centrala rapporter från Arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljöinspektion och samlade erfarenheter inom fackförbundet SSR. Även en 

artikel från medlemsmagasinet Akademikern ingår i sammanställningen. Temat 

Utbildning och handlingsplan har utvecklats genom olika forskning inom området, 

bland annat genom en forskningsstudie av arbetsmiljöundersökningar gjorda mellan 

1991 - 2005. Temat Arbetsförhållanden/arbetsmiljö har utvecklats via olika forskning, 

bland annat hur hot och våld hanteras på organisationsnivå. Temat Personliga strategier 

har utvecklats via forskning på området, där fokus ligger på socialarbetarens bemötande 

vid klientkontakter. 

 

2.1.1 Utsatthet samt hot och våld inom yrkeslivet 

Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att var tredje socialsekreterare anger att de 

blivit utsatta för våld eller hot om våld i yrket. Den vanligaste orsaken till anmäld 

arbetsolycka med sjukfrånvaro är hot- och våldsrelaterat enligt arbetsskadestatistiken. 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Socialsekreterare har alltför ofta en utsatt situation gällande 

hot och våld. 2015 utfördes i Stockholmstrakten flera brandattentat mot socialtjänstens 

kontor. Även enskilda socialsekreterare har blivit utsatta för skadegörelse i sina hem, 

samt bränder mot privat egendom (Persson, 2016).  

 

Criss (2010) studie visar att även studenter inom socialt arbete i USA har upplevt hot 

eller våld. Närmare bestämt 43 % av de svarande studenterna i Criss undersökning. Det 

fysiska våldet var 3,5 % av detta, risken att utsättas för verbala övergrepp är ännu större 

och det visade sig hos studenterna att det just är rädslan att utsättas för verbala angrepp 

som oroar mest. Allt pågående resonemang angående hot och våld medförde att 

studenter blev mer rädda för att något sådant skulle hända även dem. 
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Padyab och Ghazinours (2014) studie bland iranska och svenska socionomer visar att 

problematiken med klienter som utövar våld mot socialarbetare är ett känt och allvarligt 

problem. Påverkan har observerats både på socialarbetares psykiska och fysiska hälsa. 

Detta yrkesrelaterade våld kan i sin tur ge en negativ inverkan på privatlivet och den 

privata sfären, menar de. Hög personalomsättning och ökad frånvaro är enligt Padyab 

och Ghazinour några av de negativa konsekvenser som denna hotbild ger, vilket borde 

vara tillräcklig anledning för chefer att agera och sätta in lämpliga insatser för att 

minska våldet. Padyab och Ghazinour menar att det vanligaste svaret man får från 

överordnade är att strategier har utvecklats för att skydda anställda. Det kan upplevas 

som om ansvaret läggs över på socialarbetarna själva istället och skapa oklarheter vilket 

ansvar cheferna bör ta. Det i sin tur kan leda till mer ångest, känslor av låg självkänsla 

och rädsla för att bli utsatt för ytterligare våldsamma situationer för socialarbetare (a.a.). 

 

Menckel och Viitasaras (2002) studie visar att de socialarbetare som utsatts för hot och 

våld har sämre psykiskt hälsa än de som inte blivit utsatta. I Sverige är socialt arbete 

sedan länge ett erkänt och väletablerat arbete och alla arbetsskador som ger frånvaro 

mer än ett dygn rapporteras. Det är obligatoriskt för alla arbetsgivare att rapportera 

dessa (hotfulla) olyckor. 

 

2.1.2 Utbildning och handlingsplan 

Viitasara (2004) menar i en forskningsstudie att det är viktigt att ta fram 

handlingsplaner för hur personal och organisation ska agera i utsatta situationer på 

arbetsplatsen. Det kan handla om att ändra arbetssätt så att man minskar riskerna, 

exempelvis att se över vilka klienter som kan utgöra den största osäkerheten. Tekniska 

hjälpmedel, exempelvis olika larm eller att se över skalskyddet är andra viktiga faktorer. 

Vad som händer före och efter en incident är viktigt i försöken att förhindra nya 

incidenter och att minska konsekvenserna av det som hänt. Viitasara framhåller vikten 

av att den utsatte får stöd, det kan vara av chefer, kollegor eller via extern handledning. 

 

Jerre (2009) har i en studie, utifrån de svenska arbetsmiljöundersökningarna 1991–

2005, undersökt arbetsrelaterat hot och våld. Studier från både Norden och Europa visar 

att hot och våld har ökat i arbetslivet. De mest utsatta arbetsplatserna där hot och våld 

ökat är inom välfärdsyrken såsom skola, vård och omsorg. Varför ökningen skett kan 

enligt Jerre ha flera möjliga orsaker. Utsattheten för våld och hot kan ha ökat på grund 



 

12 

 

av förändrade arbetsförhållanden, det kan även vara så att det blivit ett mer 

uppmärksammat problem i samhället, anställda vågar och blir uppmanade att anmäla 

hotfulla situationer i högre utsträckning än tidigare, menar hon (a.a.). 

 

I Spencer och Munchs (2003) forskning framkommer utbildning som en viktig del i 

förhindrandet av vissa risksituationer som socialarbetarna kan hamna i. Brist på 

utbildning leder enligt studien till att socialarbetare hanterar vissa situationer fel, vilket i 

sin tur leder till ett riskbeteende även för den mest noggranne medarbetaren. Spencer 

och Munch menar att det är ett faktum att våld är vanligt förekommande i 

socialarbetarnas yrkesliv och troligen kommer att existera även i framtiden. Padyab och 

Ghazinour (2014) framhåller att det inte räcker att bara prata om våld på arbetsplatsen 

utan att både socialarbetare och socionomstudenter borde få mer relevant utbildning i att 

förutspå och hantera hotfulla situationer (a.a.). Något som blev tydligt i Viitasaras 

(2004) studie var vikten av förebyggande åtgärder på organisationsnivå. Det kan handla 

om att organisationen ser till att utbilda och träna sina anställda, men också om att 

personalen får en chans att prata igenom händelser som upplevts jobbiga. 

 

2.1.3 Arbetsförhållanden/arbetsmiljö 

Forskarna Balvig och Kyvsgaard (2006) anser att arbetsrelaterat våld på senare tid blivit 

allt mer uppmärksammat. En bättre rapportering och ändrade registreringsrutiner gör att 

detta även syns i officiell statistik. Det har uppstått fler och nya företeelser som tolkas 

som våld, de sociala definitionerna av vad våld innebär har expanderat över tid. 

Forskarna Balvig och Kyvsgaard (2006) menar att det ökade våldet inom arbetslivet kan 

förklaras med förändrade arbetsförhållanden för de anställda. Jerre (2009) menar att 

risken att utsättas för hot och våld på sitt arbete påverkas av flertalet omständigheter 

som sker på olika nivåer. Från beständiga, strukturella omständigheter på 

organisationsnivå genom tillfälliga situationer på arbetsplatsen och i arbetsuppdraget, 

till omständigheter hos individen (både hos den drabbade och förövaren). Vissa yrken, 

som innehåller möten med individer och i synnerhet där individer möter “makten” 

medför en ökad risk att utsättas för hot och våld. Ytterligare en riskfaktor för hot- och 

våldssituationer är ensamarbete. 
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Viitasara och Menckels (2002) forskningsstudie visar att organisatoriska och 

strukturella omständigheter kan spela in för den psykosociala arbetsmiljön, detta kan 

leda till att de anställda utsätts för hotfulla situationer. Enligt Cole et al. (1997) 

forskningsstudie så ökar hög och tung arbetsbelastning risken för hot och våld. På 

arbetsplatser där arbetsmiljön inte är tillfredställande, där det råder dåligt stöd från 

överordnade och där det existerar oro i gruppen har det visat sig att risken för hotfulla 

situationer är större. 

  

Det finns enligt Kosnya och Eakins (2010) risker med socialt arbete eftersom uppdraget 

involverar arbete med människor i utsatta situationer. Viljan att acceptera en risk 

påverkas av vilken typ av fall det handlar om. En liten risk för sin egen säkerhet ansågs 

i Kosnya och Eakins studie (a.a.) vara acceptabel om socialarbetaren kunde se en positiv 

utveckling för sin klient. Kosnya och Eakin uppmärksammade att när en organisation 

studerades så framkom ofta risker om personalens påverkan av att handha 

traumatiserade klienter och problem inom organisationens system. I studierna var det 

däremot inte lika vanligt att prata om andra risker som arbetsbelastning eller klienthot. 

Det framkom att personalen för att hjälpa klienten var beredd att godta vissa 

arbetsrelaterade risker. 

 

2.1.4 Personliga strategier 

Jordan (2002) menar att vid känsliga frågor är det viktigt att inte förebrå klienten utan 

istället lyssna på vad denne har att säga samt att tala om sina egna åsikter och bjuda in 

till lösningar på problemet. Littlechilds (2005) forskningsstudie visar på vikten av att 

inte kritisera exempelvis föräldraförmågan allt för hårt. Det är en känslig punkt hos de 

flesta föräldrar och att kritisera den kommer bara att öka risken för att starta eller att 

förstora upp en konflikt. Istället så kan man på ett respektfullt, sakligt men ändå ärligt 

sätt förklara varför en specifik insats är aktuell. Jordan (2002) kommer i sin 

forskningsstudie också fram till att man bör uttrycka sina känslor och tankar på ett 

sådant sätt att det underlättar att uppnå goda resultat. Är man rak och tydlig i sin 

kommunikation bidrar det till att få en finare relation till sin klient som i sin tur ger 

mindre konflikter. Att sätta fokus på klienten och fråga hur denne känner på ett sätt som 

visar att man bryr sig om hen ger tillit och förtroende. Det är av stor vikt att ge 

möjlighet för klienten att vara konstruktiv. Om man som socialsekreterare har ett 

anklagande förhållningssätt så framkallar man klientens försvarsreaktioner. Att ge 
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klienten respekt och erkännande skapar förtroende och visar på omtanke om personen. 

Om man tränar upp sin förmåga att se konflikten utifrån kan man lättare arbeta 

konstruktivt. Att träna sig själv att styra eventuella konflikter i en konstruktiv riktning 

vinner både klienten och den professionella på (a.a.). 

 

2.2 Maktstrukturer 

Enligt en studie av Skau (2007) är det en stor händelse i en persons liv att bli en klient, 

det innebär att personen ska bli hjälpt av professionella hjälpare. Detta innebär samtidigt 

att personen blir en del av det offentliga och den massiva hjälpapparat som samtidigt 

har så mycket makt. Detta möte mellan person och maktapparat är mer än en händelse, 

det är en process som drivs framåt av både öppna och dolda konflikter. “Det är 

konflikten mellan frihet och tvång, mellan makt och maktlöshet, mellan hjälp och skada, 

mellan jämlikhet och ojämlikhet, mellan system och individ”. Dessa konflikter upplevs 

av både klienten och de professionella och utvecklar olika strategier för att hantera det. 

Vad gäller makt menar Skau (2007) att det är inget som måste utövas för att existera, 

det räcker att själva möjligheten till att få “sin vilja igenom” finns där. Detta blir viktigt 

när vi ser maktaspekten mellan klient och hjälpapparat, där makten ofta bara finns med 

som en möjlighet. Men just denna möjlighet är tillräcklig för att hjälpapparaten ska få 

som den vill. Swärd och Starrin (2006) menar att makt utövas i ett växelspel mellan 

individer och påverkar via förgreningar i samhället utan behov av tvång. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Hot och våld är något som har drabbat var tredje socialsekreterare, hot och våld är 

dessutom den vanligaste orsaken till att socialarbetare blir sjukskrivna. Detta gör 

dessutom att personalomsättningen är hög och att det kommer ny personal som ska 

introduceras i handlingsplanen men även utbildas inom riskområdet. Vi tar upp vikten 

av väl fungerande handlingsplaner samt det viktiga med att personalen får utbildning i 

att hantera risksituationer på ett korrekt sätt. Brist på utbildning kan leda till att 

personalen agerar inkorrekt i vissa situationer med riskbeteende som följd. Det kan 

bland annat handla om att personalen ska lära sig att möta klientens svårigheter med ett 

öppet sinne, respekt och en saklighet som gör att samtalen kan fungera utan att det blir 

konflikter.  



 

15 

 

Den tidigare forskningen ger en grund till dessa problem och den används som en bas 

för vår undersökning.  Dessa kunskaper kommer att knyta an till studiens syfte som 

bland annat är att beskriva och analysera socialarbetarnas syn på hur kommunens 

handlingsplan fungerar och används angående just hot och våld. Studiens syfte är också 

att undersöka om socialarbetarna erbjuds utbildningar inom hot och våld, men också att 

belysa socialarbetarnas egna strategier. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel beskrivs de teorier som används i analysen av det empiriska materialet: 

copingteorin samt kognitiv teori. Dessa teorier kommer användas i studiens analys- och 

resultatdel för att dra slutsatser av undersökningen. 

 

3.1 Copingteorin 

Carlsson (2005) menar att hur en individ reagerar i en stressfylld situation beror på hur 

denne upplever hot, förlust eller prövningar som den ställs inför samt vilken tillit som 

finns till att bemästra situationen. Det finns stora individuella skillnader på hur 

människor påverkas av olika situationer. Det som av en individ kan tyckas väldigt 

skrämmande upplevs av en annan som intressant utmaning. Forskning angående 

copingteorin försöker svara på frågan: vilka personliga egenskaper, vilka sätt att 

reflektera och agera karakteriserar de människor som bemästrar stressfyllda situationer 

på ett bra sätt? Man försöker även undersöka om det möjligen går att lära ut sätt att 

hantera stress och hur man bör agera i stressfyllda situationer. Carlsson (2005) 

framhåller att det är grundläggande att kunna behärska den egna situationen för att 

hantera stress i de flesta kontexter. En förlorad kontroll innebär att man tillslut ger upp 

och slutar anstränga sig. Flera studier har visat på att det sociala stödet man har och 

tilliten till omgivningen är viktig för att finna en balans i det psykiska måendet då det 

sker påfrestande händelser. Om man har förmågan att förminska de negativa 

händelserna och försöka hitta en mening i det inträffade förefaller sig vara en 

betydelsefull strategi. Coping beror på individens personlighet, exempelvis vilken 

känsla av sammanhang man har, självkänsla, anpassningsförmåga etc. De människor 

som är positiva och extroverta klarar lättare av påfrestande situationer och har enklare 

att ta till sig socialt stöd. Studier har visat på att effektfull coping är ett spörsmål om att 

anpassa och dra nytta av flera olika strategier på samma gång. Därför bör dessa 

strategier anses som komplementära hellre än motsatser (ibid). 
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3.1.1 Copingstrategier 

Karlsson (2007) menar att copingstrategier är något vi kan använda oss av för att på ett 

konstruktivt sätt hantera en svår situation som uppstår. Man brukar nämna två typer av 

copingstrategier, extern coping och intern coping. Extern coping eller problemfokuserad 

coping som den också kallas betyder att man försöker finna olika sätt att klara av de 

pressade förhållandena man utsätts för, man kanske går till attack för att avlägsna hotet 

och avlägsna det eller försöker fly bort ifrån det. Man försöker fastställa och förstå 

problemet, söka andra utvägar och jämför de olika valmöjligheterna. Man kan även 

försöka rannsaka sig själv och se sina egna beteenden som förändringsbara för att 

hantera situationen man ställs inför. De människor som bemästrar denna 

problemfokusering blir i lägre grad psykiskt illa påverkade, både under och efter den 

jobbiga situationen. Emotionell eller intern coping betyder att man istället för att hantera 

situationen försöker man hantera känslorna. Sådana beteendestrategier kan innebära att 

man går iväg på gymmet för att få in tankarna på något annat, använder sig av alkohol 

och droger eller söker stöd socialt. Kognitiv strategi betyder att man försöker göra 

situationen mindre hotande och skrämmande genom att tolka om händelsen eller 

försöka få tankarna på annat (Karlsson, 2007). Att kognitivt kunna minska de negativ 

påföljderna av traumatiska händelser är en betydelsefull copingstrategi. Man kan till 

exempel hypotetiskt framkalla värre förhållanden än det man själv blivit utsatt för (“Det 

kunde varit värre”). Man kan även leta efter det positiva i de negativa händelserna 

(“Tack vare detta har jag blivit en starkare person”). Man kan också jämföra sig med 

andra och konstatera att man klarar av anpassning och omständigheterna bättre (“Jag är 

modigare än många andra”), eller så kan man välja ut betydelser där man anser sig ha 

ett övertag (“Jag som är gammal klarar mig, det är värre för de som är yngre”). 

Eftersom coping är beroende av personlighet så är det önskvärt att man i socionomyrket 

har en optimistisk syn, god självkänsla och en känsla av sammanhang för att klara av 

yrket och de påfrestningar som kan uppstå på bästa sätt (Carlsson, 2005). 

 

3.2 Kognitiv teori 

Karlsson (2007) menar att enligt den kognitiva teorin styrs människan av sin intelligens 

och sitt förnuft. Det kognitiva perspektivet betraktar människors tänkande 

begreppsbildning och hur de samverkar med vårt känsloliv. Schultz Larsen (2006) 

menar att enligt den kognitiva psykologin så läggs vikt på hur människor gestaltar och 

försöker finna mening i yttre stimuli istället för att se människors beteende som en 
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konsekvens av yttre inverkan. Teorin studerar tänkande, igenkännande, kunskap och 

intellektuella tillämpningar. Grundmeningen är att hur vi väljer att tolka omvärlden 

spelar en central roll för hur vi handlar och beter oss. Schultz Larsen (2006) menar att 

ett grundantagande i den kognitiva psykologin är att alla människor har medfödd 

fallenheten att organisera och bringa ordning och mening i den inverkan vi får från 

omvärlden. De kognitiva scheman som ingår i den kognitiva teorin, hjälper oss att 

behålla och organisera våra upplevelser och intryck samt hur vi brukar dem för att tolka 

och frambringa ordning i vår omvärld. 

Enligt Schultz Larsen (2006) är vi människor i behov av kategorisering i vår närhet för 

att förklara och förstå och göra vår omvärld mer förutsägbar. Det är dessa 

kategoriseringar som ligger till grund för hur våra kognitiva scheman ser ut. Våra 

kognitiva scheman kan vara svåra att förändra eftersom de ligger förbundet med vår 

personlighet. Redan när vi är små utvecklas de uppfattningar vi har angående omvärlden 

och om oss själva.  Ett begrepp som är viktigt inom den kognitiva psykologin är 

information, den studerar människans informationsprocesser - det vill säga hur vi tar 

emot, samlar, behandlar och nyttjar information. Till våra informationsprocesser hör 

uppmärksamhet - som leder in oss på en limiterad mängd information som vi får till oss 

via sinnena (smak, syn, hörsel med mera).  

Människan har perception som gör att vi uppfattar och gestaltar information vi får till 

oss. Den tredje informationsprocessen är vårt minne som vi använder oss av för att 

komma ihåg och känna igen något samt när vi lär oss nya saker. Vi har även 

tankeprocesser som går ut på att vi begrundar, fantiserar och analyserar saker och ting.  

Slutligen har vi de språkliga processerna som verkar för att vi kan ta emot muntlig 

information och att vi kan samtala med andra människor (a.a.). Karlsson (2007) menar 

att vår hjärna bearbetar ständigt inkommande information och vi ägnar knappt någon 

tanke över hur den fungerar. Det händer att vi gör noggrannare utvärderingar och 

medvetet försöker lösa problem som uppstår men oftast sker reflektionen blixtsnabbt. 

Det kognitiva perspektivet menar att oberoende om tankarna är medvetna eller 

omedvetna så är det våra tolkningar av stimuli som får oss att känna och handla därefter. 

Genom att reflektera över sina tankar så kan människan förstå varför hon känner, tänker 

och beter sig som hon gör. Detta ger en större självkännedom. Perspektivet tänker 

framåt i tiden och går inte tillbaks i tiden för att förklara beteenden. Fokus ligger på att 
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ha positiva tankar som för dig framåt i livet.  

 

3.3 Teoridiskussion 

Valet av dessa teorier grundar sig på att det inom både teorierna finns spelrum för 

förklarings- samt förståelseaspekter. Copingteorin användes i studien för att synliggöra 

socialarbetarnas strategier att hantera stressfyllda förhållanden som kan uppstå vid hot- 

och våldssituationer. Den kognitiva teorin har använts som ett verktyg med 

utgångspunkt i socialarbetarens perspektiv, för att se vikten av förståelsen för klienten 

och dennes tankar och uppfattningar, hur de uppstår och kan förändras. Vi har som 

målsättning att få svar på studiens syfte och frågeställningar genom att använda dessa 

analysverktyg i vårt empiriska material. Eftersom handlingsplanen efterlevs på 

individnivå så lämpar sig teorierna väl när det kommer till att analysera socialarbetarnas   
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som kommer att användas i studien samt hur den är 

tänkt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Tillvägagångssättet presenteras, 

följt av urvalskriterier för intervjupersoner samt litteratur. Därefter diskuteras analysen 

samt studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med ett resonemang angående de etiska 

ställningstagande samt de forskningsetiska principer som använts i studien.  

 

4.1 Val av metod 

Studien baseras på den kvalitativ intervjustudie som vi författare genomförde via en 

fokusgruppsintervju. Enligt Wibeck (2002) definieras fokusgrupp som en 

forskningsteknik där målet är att samla in data till undersökningar. Data ska samlas in 

genom gruppinteraktion där deltagarna diskuterar ett ämne som är bestämts av 

undersökaren. I studien används öppna intervjuer som ger direkta citat från de personer 

som intervjuas. Larsson (2011) beskriver att intervjuer ger information angående 

intervjupersonernas attityder, känslor, tankar samt deras erfarenheter. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en intervju kan beskrivas som ett samtal med struktur och 

syfte. Intervjufrågorna är utformade för att på bästa sätt ge svar på frågeställningarna. 

Intervjufrågorna är tänkta att ta fram attityder, känslor och tankar hos de intervjuade, det 

hela ska ge en inblick i deras livsvärld och därigenom kunskap och förståelse angående 

deras upplevelser. Den initiala planen var att genomföra enskilda intervjuer, när detta 

inte var möjligt framstod fokusgruppsintervju som ett bra alternativ. Tanken med 

fokusgruppsintervjun var att få igång en diskussion med en grupp socialarbetare utifrån 

våra utformade frågeställningar. Det öppna samtalet med ett meningsutbyte mellan 

deltagarna, som en fokusgruppsintervju innebär, gör att det skapas ett samtalsklimat 

som främjar kunskapsinhämtningen. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi författare intervjuade personer från individ- och familjeomsorgen i en mellansvensk 

kommun. Den utvalda metoden, fokusgruppsintervju, tog nästan två timmar att 

genomföra. Vi utformade en intervjuguide utifrån studiens frågeställningar med 

lämpliga frågor rörande ämnet. Innan intervjun skulle utföras på riktigt valde vi att testa 

våra frågor på en kurskamrat. På så vis gavs en chans att öva på att intervjua samt 

undersöka hur bra frågorna fungerade. Fokusgruppsintervjun som genomfördes ägde 

rum i en möteslokal på informanternas arbetsplats. Vi författare var båda närvarande vid 
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intervjutillfället. En av oss hade huvudansvaret för att ställa frågorna medan den andra 

dokumenterade vem som sade vad och hur samspelet var mellan deltagarna. 

 

Wibeck (2002) menar att en strukturerad fokusgruppsintervju ska genomföras efter 

vissa riktlinjer där det ska ingå öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Detta hade vi i åtanke under fokusgruppsintervjuns 

gång. Vi använde oss av en strukturerad intervjuguide som var utformad efter ämnet där 

gruppen får lära känna varandra via öppningsfrågor. Efter det fortsatte vi med 

introduktionsfrågorna som berörde det bestämda ämnet. Därefter gick vi vidare till 

övergångsfrågorna vars syfte var att ge gruppen möjlighet att se ämnet ur en vidare 

synvinkel. Nyckelfrågorna är det som undersökningen söker svar på och var således de 

viktigaste som ställdes samt de vi ägnade mest tid åt. När vi ansåg att 

informationsmängden var tillräcklig leddes informanterna över till de avslutande 

frågorna. Informanterna gavs då möjlighet att reflektera över det som sagts under 

intervjun samt chansen att tillägga något som förbisetts.  

 

Wibeck (2002) understryker att sammansättningen av gruppen är beroende på 

forskningsfrågan och kräver planering därefter. I studiens fokusgrupp som totalt bestod 

av sex stycken personer ingick det bland annat enhetschefer, socialsekreterare samt 

behandlingspersonal som alla arbetar inom IFO. Tanken att ta med två chefer var att få 

god information angående hur handlingsplanerna tas fram. Vid genomförandet av en 

fokusgruppintervju där socialarbetare och chefer blandas måste man enligt Wibeck 

(ibid.) tänka på att det är lätt att chefer tillskrivs högre status eller expertmakt vilket kan 

göra de övriga deltagarna lite tystare. Vi hade detta i åtanke när vi intervjuade och såg 

till att socialsekreterarna/ behandlingspersonalen gavs utrymme att uttrycka sina åsikter. 

Vi tonade ner vissa mer framträdande individer genom att medvetet vända oss till de 

som inte pratade lika mycket och på så vis få dessa mer involverade. Vi var dessutom 

noga med att hålla samtalet inom ramarna för våra frågeställningar.  

 

En viktig fråga är valet av en ostrukturerad eller strukturerad intervju. Till denna studie 

valdes en strukturerad form, det gjorde att vi lättare kunde kontrollera vad som 

diskuterades, men ändå få med de mer spontana uttrycken från gruppdeltagarna. 

Billinger (2011) menar att den strukturerade fokusgruppsintervjun innebär att 

intervjuaren har mer kontroll över de ämnen och frågor som diskuteras. Wibeck (2002) 
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anser att de strukturerade fokusgruppsintervjuerna är lämpliga att använda när det finns 

ett särskilt ämne som ska behandlas. Grunderna i dessa intervjuer är att samtalsledaren 

kontrollerar dels frågorna kring ämnet, dels gruppdynamiken så att alla gruppdeltagare 

ges möjlighet att framföra sina åsikter. En nackdel man kan se med strukturerade 

intervjuer är enligt Wibeck (ibid.) att samtalsledaren kontrollerar gruppen för mycket så 

att de spontana uttrycken försvinner och deltagarna inte ges möjlighet att komma med 

sina åsikter. 

 

En central aspekt när en intervju utförs är att spela in den, det gör datainsamlingen mer 

noggrann. Inspelningen är central eftersom man kan lyssna igenom materialet flera 

gånger och göra en utförlig utskrift, vilket i sig är viktigt för att få ordagranna citat som 

ger en fin grund för den kvalitativa analysen (Larsson, 2011). Vi är två författare till 

denna uppsats som båda spelade in intervjun för att på så vis säkra upp om något hände 

med en av inspelningarna. Dessutom underlättade det transkriberingen som gjordes efter 

genomförd intervju då vi båda kunde transkribera individuellt. Resultatet av 

transkriberingen kunde sedan jämföras för att därefter användas i analysen. 

 

4.3 Urval 

Initialt togs kontakt med berörd kommun där vi frågade om det var möjligt att intervjua 

några ur deras personal. Urvalskriterierna på de informanter vi ville intervjua var att alla 

skulle arbeta i individ- och familjeomsorgen och ha direkt klientkontakt samt inneha 

socionomutbildning eller likvärdig utbildning. Önskemålen var att få intervjua 

socialsekreterare eftersom det är de som träffar flest klienter samt riskerar att bli mer 

utsatta för eventuella hot- och våldssituationer och har av den anledningen mer praktisk 

nytta av handlingsplanen. Vi önskade dessutom att några av informanterna skulle vara 

mellanchefer, då vi antog att de besitter mer kunskap om handlingsplanen, hur den tas 

fram och revideras. Vår tanke var även att mellanchefer har en mer övergripande 

kunskap gällande utbildningsfrågor, vilka som erbjudits samt vilka som kommer att bli 

aktuella framöver. 

 

Urvalet skulle med andra ord vara så rikt som möjligt för att få kunskap om 

handlingsplanen mot hot och våld och dess användning. En chef med personalansvar 

inom IFO hjälpte till och valde ut anställda som kunde delta i studien. Då anställda 

inom IFO har stor arbetsbörda och dessutom hade svårt att komma ifrån arbetet under 
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olika tider så bestämdes att de sex personer som fanns tillgängliga för intervju skulle 

delta i en gemensam fokusgruppsintervju. Vi är medvetna om att urvalet är begränsat, 

även om vi är glada över att det överhuvudtaget var möjligt att få intervjua personal 

inom IFO. Eftersom de informanter som deltagit i fokusgruppsintervjun kunde bidra 

med olika typer av erfarenheter så anser vi att det empiriskt material som samlats in 

trots allt blivit tillfredsställande.  

 

4.4 Urvalskriterier vid litteratursökningar 

Det finns mycket skrivet angående hotfulla miljöer och hur det påverkar personer och 

deras arbetsmiljö. Studien lägger fokus på nyare material, vi använder oss främst av 

litteratur från år 2000 och framåt. Det svåra var att hitta de artiklar som riktade sig mot 

det vi är intresserad av. Att hitta relevanta artiklar angående hur organisationer i helhet 

hanterar dessa problem på bra sätt har varit svårare än väntat. Mycket av materialet som 

finns kommer från universitet och andra forskningsbedrivande institutioner. Intressant 

är att materialet kommer från så många länder, det blir en intressant spridning men det 

kan också göra att en direkt jämförelse med svenska förhållanden blir svårare. 

 

Litteratur har sökts i följande forskningsdatabaser: PubMed, SocIndex, Google Scholar 

SwePub samt i Web of Science. Vi har även använt smarttextsökningen i Discovery. 

Utöver det har vi sökt och hittat artiklar i tidskrifterna: Sociologisk forskning, European 

Journal of Social Work, Health, Risk & Society och Journal of Social Work Education. 

De sökord som användes var: workplace violence, threat, violence, social workers, 

strategy, organization, client, child protection social worker, handlingsplan, threat 

training, utbildning. 

 

Utöver litteratursökningarna har vi tagit del av utredningsrapporter samt hållit oss 

uppdaterade om ämnet med hjälp av medias nyhetsrapportering. Vi anser att ämnets 

aktualitet kunnat bidra till uppsatsarbetet. 

 

4.5 Analys 

I analysen av empiriska data har vi inspirerats av Wibeck (2002) som menar att vid 

analys av fokusgruppsintervjuer är det centrala att leta mönster och göra jämförelser i 

det transkriberade materialet inom befintlig fokusgruppsintervju. Exempelvis är det 

viktigt att observera om någon deltagare i intervjun ändrar sin åsikt på grund av 
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påverkan av en annan mer ledande deltagare. Tystnad hos en deltagare kan stå för något 

annat än att denne inte har någon åsikt om ämnet, vilket var något vi hade i åtanke under 

intervjuns gång. Vi gjorde vårt bästa för att uppmärksamma de olika känslouttryck och 

åsikter som upprepades under intervjun. När någon tystnade försökte vi tona ner de mer 

framträdande individerna och stärka de tysta. Tystnad kan enligt Wibeck (a.a.) vara ett 

tecken på att samtalsämnet är ett känsligt för vissa av intervjudeltagarna. Wibeck (2002) 

menar att det finns tre faktorer att ha i åtanke vid analys av deltagarnas påståenden, 

vilka är: frekvens, omfattning och intensitet. Under intervjuns gång lyssnade vi efter hur 

frekvent ett ämne togs upp och därmed uppmärksammade vi om det fanns några 

återkommande teman. Vi uppmärksammade även under intervjuns gång hur många av 

informanterna som uttalade sig om ett ämne, det vill säga i vilken omfattning. Vi hade 

även i åtanke hur informanterna uttalade sig, genom röststyrka, betoning och hur snabbt 

personen talade, det vill säga intensiteten. I denna undersökning har uppgiften för oss 

undersökare varit att dra slutsatser utifrån det vi finner i materialet och på så vis erhålla 

en förståelse och en helhetsbild med utgångspunkt från flera personers åsikter och 

synpunkter. 

 

Analysen vid skrivbordet utgick från ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga att söka en 

förståelse genom att tolka data. Vi tolkade empiriska data genom att läsa igenom den 

transkriberade helheten och de utvalda delarna flera gånger för att på så vis finna olika 

teman i materialet och slutligen dra slutsatser.  

 

4.6 Studiens trovärdighet 

Vår första tanke var att utföra sex stycken enskilda intervjuer, men det visade sig vara 

väldigt svårt att få till i den organisation vi tänkte undersöka. Vårt alternativ blev då att 

istället göra en fokusgruppsintervju. Även om vi skulle gjort som vi först planerat eller 

om vi i efterhand skulle göra kompletterande intervjuer så är vår bedömning att 

resultatet inte skulle påverkats nämnvärt. Ahrne och Svensson (2011) skriver att när det 

syns ett mönster i de svar som har getts och där man kan känna igen svaren, då har man 

börjat närma sig det som kallas mättnad. Vi förstår att deltagarna kunde påverka 

varandra men samtidigt så visade deras kroppsspråk harmoni med deras svar. Det fanns 

bland deltagarna många olika åsikter men vi märkte ändå av ett mönster i svaren vilket 

gör att vi finner det osannolikt att resultatet hade förändrats även om fler intervjuer 

genomförts.  
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Strategin vi hade var att transkribera fokusgruppsintervjun två gånger. Vi skrev ut den 

var för sig, för att sedan jämföra resultaten, detta för att säkra upp att meningen 

verkligen har förståtts och tolkats på ett korrekt sätt. Som Larsson (2005) skriver, när 

intervjudata skrivs ut måste undersökaren se till att den har förstått meningen korrekt. 

Ett sätt att uppnå kodarreliabitet är att transkribera samma mening vid ett flertal 

tillfällen för att se om meningsinnehållet blir lika mellan gångerna. 

 

Idén med att spela in på två olika sätt var också för att få så bra reabiliteten som möjligt. 

Det skulle blivit svårt att uppnå tillförlitlighet i undersökningen om man inte kunde höra 

vad intervjupersonerna sade. Om en av inspelningarna blir av sämre kvalitet så har man 

en till inspelning som förhoppningsvis fungerar bättre. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2013) påverkar inspelningskvalitén reliabiliteten, om det blir svårt att tyda vad det är 

som sägs. Även om forskare arbetar för att få så hög reliabilitet som möjligt bland annat 

genom att transkribera samma avsnitt flera gånger och med olika personer som 

transkriberar, så kommer resultaten att variera i och med att det blir en fråga om 

tolkning av det inspelade materialet.  

 

Larsson (2005) beskriver att det är av stor vikt att intervjufrågorna utformas på rätt sätt, 

frågorna måste vara formulerade så att de verkligen fångar in den information som 

eftersökts. Förmågan att analysera insamlade data är viktigare än storleken på urvalet. 

Forskarens förmåga att kontrollera och tolka sina upptäckter samt hur läsaren kan ta till 

sig och skapa sig en tydlig bild av det som framkommer av det insamlade materialet är 

avgörande för validiteten. 

 

Vi lade stor vikt på att utforma våra frågor så att de inte skulle kunna missförstås. Detta 

gjordes för att verkligen se till att vi fick svar på det som eftersöktes. Det är viktigt att 

tänka på att får man inte svar på de frågor man har tänkt sig så kommer svaren att bli 

missvisande. För att få så bra validitet som möjligt gäller det att utforma frågorna rätt. 

Det kändes extra viktigt eftersom vi skulle utföra en fokusgruppsintervju vilken skulle 

vara svår att göra om. När vårt data skulle tolkas kände vi oss rätt trygga trots vår ovana 

vid forskning. Vi anser att vår skärpa och kunskap har ökat efter tre år på högskola samt 

efter tidigare arbeten med vetenskapliga uppgifter. 
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4.7 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp vissa forskningsetiska principer, vid forskning får 

individer inte utsättas för kränkande behandling eller utsättas för något som kan leda till 

psykisk eller fysisk skada. Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav som alltid ska följas 

då någon form av forskning bedrivs: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Innan intervjun påbörjades upplystes informanterna om vårt syfte till studien de skulle 

delta i. Informanterna blev även innan intervjun försäkrade om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun om de så önskade. Vi informerade också om att alla deltagare i 

intervjun skulle garanteras anonymitet samt att alla uppgifter som framkom under 

intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Till sist upplystes informanterna om att de 

insamlade uppgifterna enbart skulle komma att användas till forskningssyften samt att 

materialet skulle förstöras efter användning. 

 

Det är viktigt att säkerställa informanternas anonymitet, Kvale och Brinkmann (2013) 

menar att anonymiseringen lämpligen kan börja redan när materialet skrivs ut. 

Inspelningarna skall dessutom förstöras när de har fyllt sitt syfte och det är viktigt att 

komma ihåg att förvara det inspelade materialet och utskrifterna på ett säkert sätt (ibid.). 

Vi behandlade de inspelade intervjuerna så att ingen utomstående kunde ta del av 

informationen och på så vis lista ut vilka de intervjuade var. Vid utskrift av materialet 

användes namn på intervjupersonerna som bara vi förstod och förvaringen av materialet 

skedde på ett säkert sätt. Inspelningarna samt utskrifterna förstördes när materialet 

använts klart.  

 

Vid utskrift av intervjuer är det lätt att resultatet framstår som osammanhängande. Det 

är därför viktigt att försöka ge citaten en mer skriftvänlig form eftersom allt för 

osammanhängande och repetitiva utskrifter kan ge en oetisk stigmatisering av 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2013). I studien har vi försökt att behålla citaten 

i dess ursprungsform, men vissa korrigeringar har gjorts för att undvika en oetisk 

stigmatisering men också för att göra citaten mer sammanhängande och förståeliga. 
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5. Resultat och analys    
Detta kapitel innehåller resultatet av empiriska data och en analys utifrån tidigare 

forskning och valda teorier. De teman vi utgår från, som även är huvudteman i studiens 

frågeställningar samt i intervjuguiden är handlingsplan, konflikthantering/strategier 

samt utbildning.  I 5.1 handlingsplanen, redovisas och analyseras socialarbetarnas syn 

på handlingsplanen mot hot och våld. I det efterföljande avsnittet 5.2 

konflikthantering/strategier, redovisas och analyseras resultatet angående hur 

socialarbetarna hanterar hot- och våldssituationer i mötet med klient. I 5.3 utbildning, 

behandlas och analyseras socialarbetarnas syn på vikten av utbildning, men också i 

vilken utsträckning de erbjuds utbildning. Informanterna betecknas med SA1, SA2, 

SA3, SA4, C1 samt C2 där SA står för socialarbetare och C står för chef. Numreringen 

har vi valt att göra för att åtskilja informanterna och de skilda utsagor som dessa 

bidragit med under intervjun. De intervjuade informanterna arbetar alla inom IFO 

(individ- och familjeomsorgen).  

 

5.1 Handlingsplanen 

Det är viktigt att ta fram en handlingsplan för organisationer och anställda där det 

framgår hur man ska hantera hot- och våldssituationer som kan uppstå (Viitasara, 2004). 

Den undersökta kommunens handlingsplan angående hot och våld behandlar vissa 

speciella risksituationer samt riskfaktorer som trånga utrymmen, resursbrist, 

kunskapsbrist med mera. En av informanterna berättar om den hot- och våldsplan som 

finns: 

  

Vi har en gemensam hot- och våldsplan på hela IFO eller hela kommunen. I den 

är det uppdelat i flera områden där barn och ungdom har sitt och 

försörjningsstöd har sitt, där de har sina egna punkter. Sedan går man igenom 

den på APT:n och den revideras varje år. (C1) 

  

En annan informant kommenterar att handlingsplanen revideras i arbetsgrupper: ”Vi 

läser igenom handlingsplanen och diskuterar den i grupper. Det är så den revideras 

varje år.” (C2) En socialarbetare menar att: ”det är positivt att det kommer synpunkter 

på handlingsplanen.” (SA3) 

Enligt den kognitiva teorin är det våra tolkningar av stimuli som får oss att känna och 

agera därefter oavsett om tankarna är medvetna eller omedvetna. Ibland gör vi mer 
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noggranna utvärderingar av det vi ser men ofta sker reaktionen blixtsnabbt (Schultz 

Larsen, 2006). Med hjälp av handlingsplanen går det att bryta den vanliga tankebanan. 

Det kan ge tid att reflektera och undvika dåliga vanemönster vilket ger ett mer 

professionellt arbete där mer genomtänkta beslut tas.  

  

Med tanke på att socialtjänsten utövar myndighetsutövning där klienten inte alltid har 

samma åsikt som myndigheten, kan konflikten dem emellan leda till att risksituationer 

uppstår. Därför är den fysiska arbetsmiljön viktig för att öka socialarbetarnas säkerhet. I 

kommunens handlingsplan angående hot och våld finns vissa krav som bör uppfyllas 

angående lokal, reception, väntrum, mottagningsrum samt överfallslarm etc. Detta går i 

linje med Viitasaras (2004) som i sin studie behandlar vikten av att det på arbetsplatsen 

finns tekniska hjälpmedel, som exempelvis olika larm, skalskydd etc. Vi får intrycket av 

att informanterna anser att den fysiska arbetsmiljön är god samt att de verkar känna en 

trygghet i de rutiner som finns. En av informanterna beskriver: ”Jag tänker alltså rent 

fysisk arbetsmiljö så har man flyktvägar och har inte besök själv, låser dörrar, har 

larm.” (C1) 

 

En annan informant fortsätter:  

 

Ja flyktdörrarna tänker jag, sen har vi larm på datorn som är kopplat till alla 

andras dator, det fungerar så att det blinkar på de andras skärmar så att det 

syns att jag har problem i mitt rum och då kommer folk springande. Om man nu 

känner att det har gått så långt att man inte kan hantera det verbalt. (SA1) 

  

Trots att informanterna är väl informerade om handlingsplanen och dess föreskrifter 

händer det att det kan vara svårt att göra riskbedömningen. 

 

Ibland gör man själv bedömningen att man inte behöver larm, man ska åka hem 

och träffa någon ungdom, förankra en vårdplan då gör man själv bedömningen 

att man inte behöver larm. Rutinen är att man ska ha med sig larm när man åker 

på hembesök oavsett man känner honom väl eller inte, man vet inte vad som kan 

hända. De flesta handläggare har en bra relation med de flesta klienter, så 

handlingsplanen kanske frångås i viss mån. (C1) 
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Vi tolkar det som att handlingsplanen är något informanterna känner en trygghet i att ha 

som stöd i arbetet. Den fyller både en förebyggande och vägledande funktion i 

hanterandet av hotfulla situationer. Informanterna uttrycker vikten av att man hela tiden 

har handlingsplanen i åtanke. “Det är ju viktigt hela tiden, det är förebyggande att följa 

den, om man inte vet hur man ska agera. “(SA1) En annan informant fyller i: “Man kan 

möta någon på vägen, en annan klient som man inte har så bra relation med. Det kan 

stå någon utanför när man lämnar huset eller hända grejer på vägen.” (SA4) 

  

Gruppen uttrycker att det ibland slarvas med rutinerna på grund av tidsbrist och på att 

man tycks känna sin klient. Har de arbetat med ett fall i många år kan de uppleva en 

falsk trygghet i arbetet med klienten. Det kan leda till att man inte har samma risktänk 

som man har med en ny klient. Eftersom den intervjuade gruppen har arbetat under 

många år så tolkar vi att de blivit “härdade” därför har de kanske inte lika stort risktänk 

som en nyanställd. 

  

Jerre (2009) menar att risken för hot och våld ökar i yrken med ensamarbete. Vi 

uppfattar att informanterna är väl insatta i att ensamarbete ska undvikas och de jobbar 

för att använda sig av säkerhetsrutinerna. En informant berättar detta: 

 

I vårt team använder vi oss av rutinerna, man åker oftast två och två, vi jobbar i 

team. Två i princip på alla ärenden. Vi tar inte emot besök själva efter klockan 

17 när alla andra har gått ur huset, Då garderar man sig med en kollega som 

man ber knacka på innan den går. Vet man att ett besök kan urarta och det här 

kan var lite spetsigt sitt gärna bredvid eller knacka på om en kvart och kolla 

läget. Hör man höga röster knacka på och säg ”Du jag måste låna dig en stund, 

liksom bryta. (C1) 

 

Gruppen beskriver att vid svårare ärenden så är det rutin att ha en medhandläggare. En 

av informanterna förklarar hur det kan gå till: “Den ena får vara lite mer vit och den 

andra svart så att den svarte kan leverera de här besluten och att den goda kan ha den 

här tilliten och relationsbiten.” (C2) 

 

En copingstrategi för att bemästra en stressfylld situation kan vara att dela upp 

arbetsupplägget. Här finner socialarbetarna ett stöd i varandra som gör det lättare att 
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hantera stressen och klara av den pressade situationen. Detta är ett exempel på ett 

konstruktivt sätt att hantera en svår situation. Informanterna anser att det är viktigt att ha 

en välfungerande och trygg arbetsgrupp. Kollegorna ska vara några man kan vända sig 

till och våga diskutera sina rädslor med: “Kollegial handledning är det viktigaste 

redskapet vi har.” (SA3) 

 

En av de andra informanterna fortsätter:  

 

Det är inte alltid cheferna/teamledarna är tillgängliga, vi har träff en gång i 

veckan och då får man samla alla frågor till dess. Då blir ju kollegorna 

beroende av varandra, speciellt de nya. Vi pratar hela tiden. (C1) 

  

Det är oftast väldigt påfrestande och betungande att bli utsatt för en hotfull händelse. 

Enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar så uppger mer än var tredje person inom 

yrket socialsekreterare att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Den 

vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro som syns i 

arbetsskadestatistiken är just att man blivit utsatt för hot eller våld (Arbetsmiljöverket, 

2015). En av informanterna berättar: 

 

Jag har ju blivit hotad på en privat fest jag. Av en som inte ens skulle veta vem 

jag var, så det var väldigt obehagligt. Jag visste inte ens vem det var, ja jag 

visste ju namnet men han skulle inte veta vem jag var, men det visste han 

tydligen. Jättekonstigt. (SA1) 

 

Enligt kommunens handlingsplan ska en förstärkningsinsats ske när en allvarlig 

händelse har inträffat. En av de andra informanterna fortsätter prata om händelsen ovan: 

“Jag tänker att när det är så säkrar vi upp, du fick ju personlarm just för att man inte 

ska vara utsatt och lämnas vind för våg. Det är jätteviktigt.” (C2) 

 

En hotfull situation kan leda till att socialarbetaren känner ett behov av stöd. Om den 

utsatte då inte får stöd och hjälp kan detta leda till obearbetade känslor som i sin tur kan 

resultera i en rädsla vilket kan spegla av sig och påverka vid liknande situationer. Det är 

av stor vikt att tankarna bearbetas tillsammans med kollegor, chef och genom extern 

handledning. Schultz Larsen (2006) menar att via reflektion över sina tankar så kan 
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människan förstå varför hon känner, tänker och beter sig som hon gör. Enligt Viitasara 

(2004) är det av stor vikt vad som händer efter en incident inträffat, detta för att minska 

konsekvenserna och försöka förhindra nya incidenter. Det är viktigt att den utsatte 

känner kollegornas stöd. En av informanterna delger: 

 

Psykiskt har man ju handledning, om man blir hotad behöver man en 

samtalskontakt. Vi har handläggning i grupp, eller får träffa extern handledare 

regelbundet och prata om ärenden och om sin upplevelse och 

tillvägagångssättet, hur de ska göra. Sen har vi med teamleadare, sen köper vi 

in externt om det behövs sen har vi Previa, psykologer och sådant. Det vi pratar 

om på handledningen är att man ska försöka hålla med, man backar man 

avslutar samtalet, man går inte på, att man kan släppa iväg klienten. Man ber 

om att avsluta även om man har vissa saker att framföra så gör man det inte då. 

(C1) 

 

Gruppen uttrycker att det är av stor vikt att få handledning både gällande aktuella 

ärenden samt hur man ska hanterar sina egna känslor vid eller efter besvärliga 

situationer. Vi tolkar socialarbetarnas information som att de är nöjda med den 

handledning som ges. De tycks uppleva ett bra stöd när de behöver. 

  

Gruppen berättar vidare att vid allvarliga händelser så samlas hela IFO och har ett möte 

angående det inträffade. Detta bland annat på grund av att många klienter är aktuella på 

flera enheter. En informant uttrycker sig: “Ja det är viktigt, för även om det händer på 

en annan enhet så kan man känna, man kan bli påverkad av det ändå, så det är jättebra 

att man tänker att man ska informera alla.” (SA3) 

 

Som vi tidigare konstaterat är mörkertalen relativt stora vad gäller hot och våld. Detta 

på grund av att inte allting anmäls, arbetsgivaren har bara anmälningsplikt så länge det 

är allvarliga tillbud (Arbetsmiljöverket, 2014). Enligt Menckel och Viitasara (2002) är 

det i Sverige obligatoriskt för arbetsgivare att rapportera alla arbetsskador som ger mer 

än ett dygns frånvaro.  
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Informanterna i undersökningsgruppen är enade om att alla allvarliga händelser 

polisanmäls. “Man ska gå efter sig själv. Känner jag att jag vill polisanmäla, då är det 

så.” (SA1) 

 

Enligt handlingsplanen i den undersökta kommunen så har arbetsledaren ett ansvar över 

arbetsmiljön, exempelvis att polisanmäla händelser, göra skadeanmälan till 

arbetsmiljöverket samt göra en anmälan till Försäkringskassan. Den anställde uppmanas 

att polisanmäla, göra arbetsskadeanmälan etc. Även om socialarbetarna inte själva 

tycker händelsen är så allvarlig kan arbetsledarna göra bedömningen att en 

polisanmälan är nödvändig, en av informanterna berättar: 

 

Ibland bestämmer vi arbetsledare det, för då vill ju handläggarna inte anmäla 

för de tycker inte att det är så farligt. “Det där har dom sagt förr, det kommer 

att gå över, vi ska ju ändå träffas imorgon, det är lugnt.” Då har ju vi 

arbetsledare ett ansvar att anmäla oavsett vad handläggaren tycker. (C1) 

  

Vi tolkar det som att gruppen trots sina varierande erfarenheter anser att 

handlingsplanen är välfungerande samt att de kan vara med och påverka 

handlingsplanen och därmed sin arbetssituation. Vi upplever att informanterna har en 

god kommunikation med sina arbetsledare och att de vågar uttrycka sina åsikter. De har 

arbetsplatsträffar som alla ska närvara vid, där de har möjlighet att påverka och 

omforma handlingsplanen utifrån socialarbetarnas erfarenheter och lärdomar.  

 

5.2 Konflikthantering / Strategier 

På frågan hur socialarbetarna hanterar hot- och våldssituationer svarar de att de känner 

en trygghet i kommunens handlingsplan gällande hot och våld. De intervjuade hade 

många års yrkeserfarenhet som ger en vana att möta klienter. Vi tolkar detta som att de 

fått en medvetenhet och insikt hur de själva på bästa sätt kan agera i besvärliga 

situationer samt att de kan känna in sina klienter och deras beteenden. Vi tolkar även det 

som att socialarbetarna genom att spegla sig själva och sina tankar får en utökad 

självinsikt, vilket kan påverka deras arbete positivt. 

 

Schultz Larsen (2006) menar att enligt den kognitiva psykologin kan en medvetenhet 

om våra kognitiva scheman ge en större förståelse för varför man reagera som man gör. 
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Oavsett om tankarna är medvetna eller omedvetna så är det våra tolkningar av 

omvärlden som får oss att känna det vi gör och handla därefter. Den kognitiva 

psykologins grundantagande är att alla människor har en medfödd förmåga att 

organisera och ge mening och ordning i den påverkan vi får från omvärlden.  

 

Informanterna är ense om att arbete med människor i utsatta situationer kan innebära en 

hög påfrestning. För att lättare hantera påfrestande arbetssituationer använder 

informanterna sig av vissa strategier. Undersökningsgruppen har vid flera tillfällen 

upplevt hotfulla situationer. En av informanterna berättar: 

 

 

Hon blev ju naturligtvis jätteledsen, så hon blev arg. Hon tog en nappflaska, 

bara greppa något hon hade på bordet och kastade och träffade mig. Men vi 

lugnade snabbt ner situationen och vi kunde sitta ner lugnt och prata om hur det 

skulle bli. (C1) 

 

Genom att ha förberett sig på att det kommer att bli en besvärlig situation så bemästrar 

socialarbetaren här den stressfyllda situationen på ett lugnt sätt. Socialarbetaren försöker 

förstå klientens situation och har kanske redan innan funderat på lämpliga lösningar. 

Enligt Karlsson (2007) så innebär extern coping exempelvis förmågan att hantera 

stressfyllda situationer genom att behålla lugnet och ha förståelse för klienten och 

dennes situation. Jordan (2002) menar att det är av stor vikt att komma ihåg att man inte 

alltid kan förstå den andres känslor och tankar kring en situation. Därför ska man möta 

konfliktsituationen med öppet sinne och få en förståelse för vad som pågår. Vid 

känsliga frågor är det viktigt att inte förebrå klienten utan istället lyssna på vad denne 

har att säga samt att tala om sina egna åsikter och bjuda in till lösningar på problemet.  

 

Vad gäller hot och våld så löper socialarbetaren störst risk för att utsättas för verbalt 

angrepp, detta är också det som oroar mest (Criss, 2010). En av informanterna berättar 

om ett tillfälle då hot kom att inkräkta på den privata sfären: 

Han höll tal och pekade under talet på mig och sa att jag ligger i krig med 

socialtjänsten jag. Så jag åt upp maten men när jag skulle gå som kom han igen, 

då ställde sig min man framför och då började han hota honom också. Så jag 

drog, det var galet. (SA 1) 
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Detta var ett starkt verbalt övergrepp vid ett tillfälle där socialarbetaren inte räknade 

med att bli utsatt. När en oförberedd händelse sker är det av stor vikt att det inträffade 

bearbetas via samtal med kollegor eller tas upp på handledningstillfällen. Enligt 

Karlsson (2007) innebär intern coping exempelvis att man försöker hantera sina känslor, 

styra om sina tankar och söka stöd hos kollegor.  

 

Makt är något centralt i myndighetsutövning, bara möjligheten att få sin vilja igenom 

räcker för att orsaka en obalans mellan klient och hjälpare. Socialarbetarna använder 

olika strategier för att tona ner den makten. En sådan kan vara att vid risksituationer 

bland annat att backa eller försöka glida med i samtalet tills man kan avsluta det hela. 

Enligt Karlsson (2007) finns det olika sätt att hantera stressfyllda situationer. Det kan 

handla om att exempelvis avlägsna hotet genom att inte gå in i diskussioner där klienten 

upplevs som hotfull. En av studiens informanter berättar om dennes strategi: 

Man försöker hålla med, man avväpnar, man backar, man avslutar samtalet, 

man går inte på, man driver inte på nånting. Utan börjar man märka att detta 

inte går nå bra, då håller man med tills man kan avsluta samtalet och man kan 

släppa iväg klienten, man ber om att avsluta. Även om man har vissa saker att 

framföra så gör man det inte då. Om man backar så avdramatiserar man ju det 

hela. (C1) 

 

Vi tolkar det som om de intervjuade informanterna är insatta i att det är en stor 

omställning i en persons liv att bli klient. Personen blir en del av den offentliga 

hjälpapparat som samtidigt har så mycket makt. Skau (2007) menar att detta möte 

mellan person och maktapparat kan skapa konflikter. En av strategierna studiens 

informanter använder sig av för att mildra skillnaden mellan klient och hjälpare är att 

försöka få klienten att slappna av och skapa en god kontakt med dem. En av 

informanterna berättar: 

 

En väldigt enkel sak, jag tänker på hur man sitter. Jag sitter gärna vid ett litet 

bord bredvid mitt skrivbord för att jämna ut makten, det blir mer avväpnande. 

Inte sitta bakom skrivbordet för då blir det att där sitter du och här sitter jag 

med makten. (SA1) 
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En annan informant berättar vidare om makt och olika sätt att jämna ut den: “Vi hade 

utbildning i det här för några år sedan. Vad man ska tänka på, kanske titta på personen 

på minst provocerande sätt, hur man står och så. “(SA2) 

 

Vi tolkar det som att informanterna i undersökningsgruppen är mån om att 

avdramatisera den makt som socialkontoret trots allt besitter. Klienterna ska känna sig 

trygga samt få ett gott bemötande och inte känna att det är skrämmande att gå till 

socialkontoret. Ger man klienten en bild av att socialtjänsten är där för deras skull så 

blir risken att mötas av ett aggressivt beteende mindre. En informant beskriver: 

 

Vi har jobbat mycket med detta att avdramatisera vår makt, vi vill gärna gå ut 

med att vi är stödjande. Att vi inte är ett hot, fast det lever kvar. Ibland upplevs 

vi som ett hot, ibland måste vi agera efter tvångslagar. Men fram till ett 

tvångsomhändertagande så har inte vi så mycket makt egentligen, lagmässigt så 

är det samtycke som krävs för alla våra insatser. (C1) 

 

Med en rak och tydlig kommunikation kan man få en finare och mindre konfliktfylld 

relation. För att inge tillit och förtroende så sätter man klienten i fokus (Jordan, 2002).  

Vi tolkar det som om informanterna bedriver ett klientfokuserat arbete där de vill skapa 

tillit till sina klienter. Strategier de tillämpar för att skapa ett förtroende kan vara att ha 

ett gott bemötande, tänka på hur de uttrycker sig samt visa förståelse för klienten. En av 

informanterna berättar: 

 

Men upplevelsen är att vi kan styra det och det gör vi ju, indirekt blir det så här. 

Men jag tänker mer att vi har försökt, vi försöker berätta att en utredning är en 

berättelse om dig. Vi försöker använda andra ord än myndighetsspråket och 

möta upp dem på deras arena. Att man försöker vara tillmötesgående, om de 

inte kan komma till oss var ska vi träffas då. (C2) 

  

Informanterna resonerar tillsammans kring hur det finns andra sätt att minska 

maktobalansen: “Jag tänker på det här med att vara två handläggare, det påverkar ju 

också. Den som kommer, känner sig liten från början och där sitter vi två 

myndighetspersoner.” (SA4) 
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Vi tolkar det som att informanterna vill förmedla en känsla av trygghet till klienterna 

och inte på något sätt få dem att känna sig provocerade. De är till och med beredda att ta 

en risk för att jämna ut maktobalansen och få klienterna att känna tillit. Kosnya och 

Eakin (2010) uppmärksammade i deras studie att det finns en vilja hos socialarbetare att 

ta en liten risk för klienternas skull. Informanterna berättar om att tidigare var 

överfallslarmen så stora så de kändes som om de verkade provocerande på klienterna: 

“När jag jobbade på beroendecentrum, jag kunde aldrig ha på mig det här larmet. Det 

var så stort och bara hängde där runt halsen.” (SA4)  

 

Utifrån det informanterna berättar kan vi uttyda att de är måna om att bygga goda 

relationer med klienterna och att detta blir en naturlig del i arbetet. Vi tolkar det som att 

informanterna är angelägna om att avdramatisera den makt de besitter genom att försöka 

jämna ut maktobalansen i den mån det går. Att ha förståelse för klienten och dennes 

tankar och uppfattningar, hur de uppstår och kan förändras samt varför klienten reagerar 

på ett visst sätt, gör att man som socialarbetare lättare klarar av att hantera svåra 

klientmöten och man kan utföra sitt jobb på ett mer tillfredsställande sätt. 

 

5.3 Utbildning 

SSR (2011) har krav på att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att minska 

riskerna för hot och våld på arbetsplatsen. Undersökningar visar på att utbildning bland 

personalen genererar säkerhet och trygghet på arbetet. De som är utbildade känner sig 

mer trygga och vet hur de ska handla för att avvärja samt hantera hotfulla situationer. 

Spencer och Munch (2003) menar att utbildning är en viktig del av att förhindrandet 

vissa risksituationer som socialarbetarna kan hamna i.  

 

Om man som socialarbetare inte får tillräcklig utbildning kan det leda till att 

socialarbetaren hanterar situationer på fel sätt vilket kan medföra ett riskbeteende. 

Enligt den undersökta kommunens handlingsplan ska det erbjudas fortbildning om 

bland annat konfliktbemötande och kriser. 

 

Den undersökta gruppen tycker att med åren kommer erfarenheten och de har dessutom 

utvecklat vissa strategier för att bemästra besvärliga situationer. Carlsson (2005) hävdar 

att i yrken där man jobbar med människor i utsatta situationer är det önskvärt att ha en 

optimistisk syn, god självkänsla och en känsla av sammanhang för att klara de 
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påfrestningar som kan uppstå inom yrket. Studier har visat på att effektfull coping är en 

fråga om att anpassa och dra nytta av flera olika strategier på samma gång. En av 

informanterna delger: 

 

Jag tror att alla är lite experter på att inte provocera, de vet när man ska backa 

och känna in läget. Speciellt när man har jobbat ett tag. Man har även lärt sig 

hur man själv fungerar och kan utifrån detta handla på bästa sätt i en stressad 

situation. (C2) 

  

SSR:s undersökningar visar att det är vanligt med brister i personalens utbildning. När 

informanterna får frågan om de anser att de blir erbjudna utbildning så tvekar de lite. En 

av informanterna berättar: “Vi hade en sådan utbildning för några år sedan en 

tvådagars, det var om hot och våld och konflikthantering.” (SA2) 

En annan informant fortsätter: 

 

Handläggarna var där, men det var några år sedan. Sen så återkommer dessa 

utbildningar så att de som inte gått den, de nya, får chansen att gå. Har man 

gått den en gång så borde man kunna hålla det levande här i huset men vi får ju 

så mycket ny personal. (C1) 

 

Idag är det ett faktum att våld är vanligt förekommande och troligen kommer att existera 

även i framtiden. Socialarbetare borde få mer utbildning både i att förutse och hantera 

hotfulla situationer, det räcker inte att bara prata om hot och våld på arbetsplatsen 

(Padyab & Ghazinour 2014). Arbetsmiljöverkets (2001) stadgar anger att arbetstagarna 

skall ha tillräcklig utbildning och information samt få tillräckliga instruktioner för att 

kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Något som blev tydligt i 

tidigare forskning var vikten av förebyggande åtgärder på en organisationsnivå. Det kan 

handla om att organisationen ser till att utbilda och träna sina anställda (Viitasara, 

2004).  

 

Vi människor är i behov av kategorisering i vår närhet för att förklara och förstå och 

göra vår omvärld mer förutsägbar (Schultz Larsen, 2006). Med relevant utbildning blir 

vår omgivning mer förutsägbar och därmed kan socialarbetare få bättre förståelse för 

klientens problem och beteende. 
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Informanterna anser att en viktig del av arbetet är att ha kunskap inom 

konflikthantering. En informant säger: “Handledning är ju en form av 

konfliktutbildning.” (SA2) En annan informant tar vid: “ja men inte ren utbildning, det 

här med att man dansar med och inte står emot, att få lite verktygstips liksom.” (C1) 

Vi tolkar det som om att informanterna känner av en brist på utbildning med tanke på 

att de nämner handledning som utbildning. 

 

Informanterna berättar att de blivit erbjudna vissa relevanta utbildningar: “Vid ett 

tillfälle hade vi en tvådagars utbildning, jättebra var det, just det här tänket med 

skalskydd och hur man ska tänka och så här, lite självförsvar.” (SA2) 

 

Informanterna diskuterar det faktum att de har en relativt hög personalomsättning och 

att samtlig personal inte kan erbjudas de utbildningar som trots allt ges. Det är då av stor 

vikt att de som gått utbildningen delar med sig av sina lärdomar utifrån utbildning. “Sen 

kan man ju informera om utbildningarna som man har gått när vi har 

planeringsdagar.” (C2) 

 

Enligt Jordan (2002) kan man arbeta mer konstruktivt om man tränar upp sin förmåga 

att styra eventuella konflikter, detta vinner både klienten och den professionella på. 

Informanterna anser att utbildning i större omfattning skulle ge en trygghet i arbetet för 

i första hand socialarbetaren men även för klienten. “Mer utbildning är alltid bra, det 

ger en bra grund att stå på, man blir säkrare.” (SA3).   

 

Vi människor försöker finna sätt att hantera olika pressade situationer. Detta kan göras 

genom att försöka förstå problemet, söka andra utvägar och jämföra olika 

valmöjligheter (Karlsson, 2007). Får socialarbetarna mer utbildning så ökar förståelsen 

för klienters problem samt att socialarbetaren får fler valmöjligheter i bemötandet och 

hanterandet av klienten. 

 

Vi tolkar informanterna som att det finns utbildningar men att det borde erbjudas ett 

större utbud och en ökad frekvens. Erfarenheten kommer med åren men att få 

regelbunden utbildning i till exempel konflikthantering gör personalen till bättre och 

tryggare socialarbetare. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva och analysera socialarbetarnas syn på hur 

undersökningskommunens handlingsplan angående hot och våld fungerade och hur den 

används inom individ- och familjeomsorgen. Ytterligare ett syfte var att undersöka om 

socialarbetare i den undersökta kommunen fick relevant utbildning i hot- och 

våldssituationer samt vilka strategier som används i praktiken för att hantera dessa 

situationer. Strukturen för diskussionsavsnittet är upplagd så att den börjar med en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten utifrån frågeställningarna. Därefter förs en 

resultatdiskussion i förhållande till tidigare forskning. Vidare innehåller kapitlet en 

metoddiskussion där metodvalen och deras eventuella påverkan på resultatet belyses. 

Avslutningsvis förs en diskussion angående förslag till vidare forskning. 

  

6.1 Sammanfattning av våra resultat 

Utifrån studiens första frågeställning vilken handlar om hur kommunens handlingsplan 

efterlevs i socialarbetarnas praktiska arbete framkommer det att kommunen har en 

tydlig handlingsplan som revideras varje år i samband med arbetsplatsträffar. Den 

influeras av händelser som inträffat och som påverkat personalen eller klienterna. 

Handlingsplanen är gemensam för alla enheter inom IFO. De olika enheterna har egna 

rutiner utöver den gemensamma handlingsplanen, för att på så vis täcka in just den 

avdelningens individuella svårigheter. Handlingsplanen ger socialarbetare kunskap om 

hur de ska bete sig i hotfulla situationer. Den tar även upp den fysiska arbetsmiljön, 

exempelvis flyktvägar, larm med mera.  

 

Socialarbetarna berättar att det ibland kan slarvas med vissa av rutinerna, som 

exempelvis att ta med sig larm vid hembesök, framförallt hos klienter de anser sig 

“känna”. Dock tas handlingsplanen upp regelbundet vid arbetsplatsträffar och därmed 

finns det möjlighet för chefen att påminna sin personal om hur viktig säkerheten är. De 

olika enheterna har olika målgrupper och olika riskbedömningar, vilket även det tas upp 

i handlingsplanen, men gemensamt för alla är att de upplever sig ha fungerande 

arbetsgrupper. Informanterna anser att kollegorna är ett stöd som man kan samtala med i 

svåra situationer med tanke på att de ofta har erfarenhet av liknande svåra situationer. 

Socialarbetarna har kontinuerlig handledning på arbetsplatsen där det ges möjlighet till 

reflektion och bearbetning av svåra händelser. Enligt handlingsplanen ska personal 

erbjudas relevanta utbildningar som kan stödja dem i deras arbete. Utbildning tas av 
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informanterna upp som en brist, de anser att det skulle vara önskvärt att bli erbjuden fler 

utbildningar gällande just hot och våld. Vår tolkning är att socialarbetarna upplever 

handlingsplanen tydlig samt välfungerande och något de har användning av i det 

praktiska arbetet. 

  

Den andra frågeställning tar upp frågan vilka strategier har socialarbetare när de 

bemöter hot och våld från klienter. De intervjuade informanterna har alla flera års 

erfarenhet av yrket och har vid ett flertal tillfällen blivit utsatta för hotsituationer. En av 

strategierna de då har är att “fly” från hotet. En av informanterna beskriver en privat fest 

som urartade då hon blev hotfullt utpekad av en man och hon kände då att det enda rätta 

var att lämna festen. Vår tolkning är att informanterna under åren fått en god 

medvetenhet om hur de ska hantera hotfulla situationer som uppstår vid klientmöten. En 

viktig strategi informanterna använder sig av är att vara rak och tydlig i sin 

kommunikation med klienten. Detta inger förtroende och man kan få en finare och 

mindre konfliktfylld relation.  

 

En annan av strategierna informanterna använder sig av är att backa eller försöka glida 

med i samtalet om de känner att klienten börjar uppträda hotfullt. Informanterna anser 

att det är viktigt att man som socialarbetare har förståelse för sina klienter och deras 

beteende. Vår tolkning är att informanterna är mån om att klienterna ska känna sig 

trygga och få ett gott bemötande när de besöker socialkontoret. De försöker att 

avdramatisera makten de besitter som socialarbetare genom att försöka ge klienten en 

bild av att de är där för klientens skull och möta dem på deras nivå. 

 

Den tredje frågeställning tar upp vilken utbildning har de intervjuade socialarbetarna 

för att kunna hantera hotfulla situationer i mötet med klienter. För att hantera svåra, 

hotfulla situationer som uppstår så kan utbildning i det ämnet vara en viktig del. 

Utbildning kan ge en förberedelse på händelser som kan uppstå vilket gör det lättare att 

handskas med dessa. Informanterna anger att de blir erbjudna vissa utbildningar men att 

de önskar få fler utbildningstillfällen än de som ges, framförallt mer kontinuerligt. De 

anser att utbildningar skulle göra det lättare att bemöta hotfulla klienter samt hantera 

hotfulla situationer. Informanterna talar om hög personalrotation därav en av 

anledningarna till att utbildningarna borde återkomma med jämna mellanrum. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Några begrepp som återkommer i studiens resultat är rutiner, arbetsmiljö, bemötande 

samt utbildning. Det är av stor vikt att det finns rutiner att följa vid hot- och 

våldssituationer för personalens både fysiska och psykiska arbetsmiljö. Rutinerna ger 

riktlinjer hur personalen ska agera i bland annat besvärliga situationer och skapar på så 

vis trygghet inom yrket. Det är centralt i socialt arbete att bemöta människor i utsatta 

situationer med värdighet och empati. Om klienten känner sig sedd och förstådd 

minskar riskerna för att en hot- eller våldssituation ska uppstå. Även utbildning har en 

central roll då det gäller människobehandlande yrken. Kunskap om hur man som 

socialarbetare ska agera i olika arbetsrelaterade situationer skapar trygghet både för 

klient och socialarbetare. 

  

Rutinerna som står i handlingsplanen är något informanterna anser är betydelsefulla och 

efterföljs till stor del. De åker ofta ut på hembesök två och två, tar inte emot besök 

själva när de andra gått för dagen. De har ett risktänk med sig i de flesta situationer men 

ibland kan det brista. Informanterna medger att de kan ha en lite mer avslappnad attityd 

mot klienter de träffat under en längre tid. Det blir då inte samma risktänk kring dessa 

klienter på grund av att socialarbetarna anser sig känna dessa individer. Det kan ibland 

hända att det slarvas med att ta med larm vid hembesök vid sådana tillfällen. Rutinerna 

innefattar även att man vid en hot- eller våldssituation blir erbjuden samtalshjälp och 

stöd i sitt arbete. Cheferna har ett ansvar för att det råder ett öppet gruppklimat samt att 

sätta in stöd för den som utsatts för hot. Handlingsplanen revideras varje år och det är 

till stor del medarbetarna som kommer med synpunkter om något behöver förbättras. 

Socialarbetarna har kontinuerlig handledning på arbetsplatsen. På handledningen kan 

svåra fall tas upp, besvärliga händelser kan bearbetas och det ges förberedande verktyg 

för hur socialarbetarna kan handla vid hotfulla situationer. 

 

Informanterna talar om vikten att ha en god arbetsmiljö. De tar upp den fysiska 

arbetsmiljön som bland annat innebär att det finns larm på rummen, flyktvägar och låsta 

dörrar. Den psykiska arbetsmiljön menar informanterna inbegriper en trygg arbetsgrupp 

där man kan samtala och utbyta erfarenheter med kollegorna, en chef som man känner 

sig trygg med samt träffar med hela arbetsgruppen när någonting allvarligt skett. 
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Bemötande är av stor betydelse för att socialarbetarna ska nå fram till sina klienter. Vår 

tolkning är att informanterna har ett professionellt förhållningssätt i mötet med sina 

klienter. De har med tiden lärt sig hantera besvärliga situationer och använder sig av 

vissa strategier. De är skickliga på att visa förståelse för klienten och känna av när det är 

läge att backa, hålla med eller försöka få till ett avslut. Detta gör att uppkomsten av 

hotfulla situationer kan minskas. Informanterna vittnar även om hur de försöker 

avdramatisera makten de besitter. De tänker på vilket språk de använder för att möta 

upp klienten på bästa sätt. Det är även viktigt att tänka på hur klient och socialarbetare 

är placerad i rummet för att mildra maktobalansen. Vår uppfattning är att de vill få 

klienterna att känna trygghet och tillit och på så vis skapa en bra relation som i sin tur 

leder till minskad risk för att en hot-och våldssituation ska uppstå.  

 

Gällande utbildning har arbetsgivare krav på sig från SSR att arbeta förebyggande för 

att minska riskerna för hot- och våldssituationer på arbetsplatsen. Enligt SSR:s 

undersökningar finns det brister i personalens utbildning. Våra informanter menar att de 

ibland blir erbjudna utbildningar men att de gärna skulle få återkomma mer 

kontinuerligt. Relevant utbildning medför en ökad säkerhet och trygghet i 

socialarbetarnas arbete. Socialarbetarna har bland annat haft utbildning i 

konflikthantering som de ansåg var bra men de uttrycker en önskan om att bli erbjudna 

fler utbildningar. Informanterna menar att erfarenheten kommer med åren men att få 

regelbunden utbildning kommer att göra dem till mer stabila socialarbetare som kan 

möta klienterna på ett tryggare sätt. 

 

Vi argumenterar för att teorierna lyfte vårt resultat, både copingteorin och den kognitiva 

teorin belyser på individnivå, vilket var centralt för vår undersökning. Copingteorin har 

belyst hantering av de stressfyllda situationer som socialarbetare kan utsättas för vilket 

bland annat påverkat vilka strategier de använt sig av. Även utbildning där 

socialarbetarna får lära sig olika tankeverktyg och att hantera olika stressituationer är en 

viktig faktor som positivt kommer att påverka arbetet. Kognitiv teori har belyst behovet 

av att styra sina tankar för att göra situationen mindre skrämmande genom att tolka om 

den. Den kognitiva teorin har även lyfts vid de hotfulla situationer socialarbetarna i 

studien har berättat om. De har då tolkat om dessa hotfulla situationer för att skydda sig 

själva och för att lättare komma igenom och bearbeta händelsen. 
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6.3 Metoddiskussion 

För att samla in data använde vi oss av en intervjuguide som utformats i förväg. Vi 

tänkte noga igenom vilka frågor som var relevanta för studien och att dessa var 

kopplade till syfte samt frågeställningarna. Intervjuguiden kompletterades med 

följdfrågor under intervjuns gång. I de fall informanterna kom ifrån frågeställningarna 

förde vi tillbaka dem till det bestämda ämnet igen. Urvalet av intervjupersoner skedde 

via kontakt med chefen över individ- och familjeomsorgen i den berörda kommunen. Vi 

frågade om att få intervjua en blandning av socialarbetare där vår önskan var att få 

intervjua någon/några mellanchefer. Chefen för individ-och familjeomsorgen valde ut 

sex lämpliga personer, fyra socialarbetare samt två chefer på mellannivå. Tanken vi 

hade var att cheferna hade mer kunskap om organisationen samt handlingsplanens 

utformning. Vår tro var att de övriga socialarbetarna hade mer inblick vid klientmöten 

samt den praktiska användningen av handlingsplanen. På detta sätt skulle vi få en 

bredare kunskap om ämnet, dock har vi haft i åtanke att det kan påverka studiens 

resultat. För det första var intervjupersonerna utvalda av chefen och inte av oss. Detta 

kan innebära en risk att chefen valde ut vad denne ansåg vara lämplig personal och som 

kan ge de svar som är mest gynnsamma för organisationen. För det andra funderar vi på 

om resultatet kan ha påverkats av att det var chefer med vid intervjun. Vi funderade till 

en början vilken metod som skulle vara mest lämplig att använda oss av i studien. Den 

första tanken var att utföra enskilda intervjuer men den utvalda kommunen ansåg det 

lämpligare på grund av tidsbrist att utföra en fokusgruppsintervju. För att undersöka om  

intervjufrågorna fungerade så provintervjuade vi en klasskamrat. Den intervjun anser vi 

gav beskedet att frågorna var fungerande. Fokusgruppsintervjun tog nästan två timmar 

att utföra, vilket var vad vi hade räknat med. Informanterna verkade väl insatta i de 

frågor vi ställde till dem, ibland kom de på sidospår men det gick smidigt att leda 

tillbaka dem på rätt linje igen. Vi var noga med att alla fick komma till tals och vid de 

tillfällen där någon informant tog över såg vi till att bjuda in de andra i samtalet. En 

fundering vi hade i åtanke var att om enskilda intervjuer utförts istället hade 

informanterna då vågat öppnat sig ännu mera? Vi tolkade det dock som om 

informanterna var öppna, att de vågade uttrycka sin åsikt och inte blev hämmade av 

varandra.  

  

Intervjugruppen gav svar på våra frågor samt att alla gavs utrymme att uttrycka sina 

åsikter. Vi befarade innan intervjun att cheferna eventuellt skulle komma att uttrycka sig 
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mest och att de andra informanterna skulle ges mindre utrymme att komma till tals. 

Dock var detta något vi inte ansåg var särskilt påfallande efter intervjun. Vi fick en bra 

spridning på citaten vilket vi anser stödjer studiens resultat eftersom det visar på att 

svaren inte bara kom ifrån en informant utan alla informanterna gav sina synpunkter. 

Dock såg det lite annorlunda ut gällande handlingsplanen, där var en av cheferna lite 

mer framträdande. Detta var något vi hade med i beräkningen och det var en av 

anledningarna till att vi valde att ha chefer med i studien.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

I studiens resultat kan vi utläsa en brist på utbildning för socialarbetare. Det är av stor 

vikt att få relevant utbildning i ett yrke som kan vara psykiskt påfrestande för att känna 

sig trygg och därmed utföra arbetet med större säkerhet. Enligt Arbetsmiljöverkets 

(2001) stadgar så skall arbetstagarna ha tillräcklig utbildning och information samt få 

tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande 

trygghet. Undersökningar gjorda av arbetsmiljöverket (2015) visar på att var tredje 

socialsekreterare har upplevt hot och våld på arbetet. Vidare visar undersökningarna att 

hot och våld är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro enligt 

statistiken. 

 

Med tanke på ovanstående så ser vi författare det som ett intressant 

undersökningsområde att studera om fler utbildningar kring exempelvis 

konflikthantering, ger minskad risk för att utsättas för hot och våld. Det verkar logiskt 

att så är fallet, men är det verkligen så och vilken påverkan har det på graden av 

utsatthet? Idag är personalomsättningen på exempelvis IFO relativt hög, en utbildad 

personal som kan hantera arbetet bättre löper mindre risk att bli utsatt för hot och våld 

och därmed minskad risk för sjukskrivning. Om arbetsgivare ser att de kan göra 

personalen mer trygga och effektiva samtidigt som de kan minska personalomsättning 

och sjukskrivningar så skulle de antagligen bli mer motiverad i att ge sin personal fler 

relevanta utbildningar. Ett bra alternativ till fortsatt forskning vore kvantitativa 

enkätundersökningar där socialarbetare får svara på frågor om utbildningsnivå, utsatthet 

för hot och våld samt sjukfrånvaro. En sådan metod skulle kunna ge svar på om det kan 

finnas ett samband mellan avsaknad av relevant utbildning och utsatthet för hot och 

våld. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
Första frågeställningen  

Hur efterlevs handlingsplanen? 

Vilka delar är bra med handlingsplanen? 

Vilka delar är mindre bra med handlingsplanen? 

Kan den enskilde socialsekreteraren påverka handlingsplanens utformning? 

Hur ser hanteringen ut efter att någon blivit utsatt för hot och våld? 

Finns det några stödinsatser att ge till någon efter en jobbig situation?  

I vilken omfattning upplever du att hot och våldssituationer anmäls på arbetsplatsen? 

Andra frågeställningen 

Vad innebär hot för er? 

Vad innebär våld för er? 

Vilka erfarenheter har ni angående hot och våld i yrket? 

Vilka strategier har du för att skapa en tryggare arbetsmiljö?  

Hur hanterar du hot- och våldssituationer? 

Diskuterar ni problemsituationer kollegor emellan? 

Tredje frågeställningen 

Erbjuds ni utbildning? 

I vilken omfattning erbjuds utbildning? 

Finns det någon utbildning som ni vill erbjudas? 

 


