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Sammanfattning 

 

 

Syftet med studien var att undersöka hur människor upplever och hanterar risken att bli utsatt 

för hot och våld från klienter i arbetet. En kvalitativ ansats valdes vilket innebär att fokus har 

lagts på subjektiva upplevelser och erfarenheter av studieområdet. Studien genomfördes 

gentemot Socialtjänsten från två kommuner och urvalet bestod av intervjuer med elva 

socialsekreterare vars arbete innehåller myndighetsutövning och kontakt med klienter. Analys 

av data gjordes enligt induktiv tematisk analys. Resultaten visade att det föreligger en risk att 

bli utsatt för hot och våld av klienter men den upplevs vara liten. Upplevelsen att kunna 

påverka risken med sitt agerande och bemötande ansågs viktigt för att aggression inte skall 

uppstå i mötena. För att hantera risken framkom flera strategier där förebyggande åtgärder 

ansågs som det viktigaste. Även det sociala stödet från kollegor och erfarenhet ansågs bidra 

till att framgångsrikt hantera aggressioner från klienter. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this study was to examine how people perceive and cope with the risk of being 

subjected to client-related violence in the workplace. A qualitative approach was chosen as 

the focus was on the subjective experiences of the study area. The study was conducted at two 

social service agencies from two municipalities and the sample consisted of interviews with 

eleven social workers whose work involves the exercise of authority and client contact. The 

analysis of data was made according to inductive thematic analysis. The results showed a risk 

of being subjected to aggression from clients, but it is perceived to be small. Perceived ability 

to influence client actions and responses were considered important in order to avoid 

aggression in the meetings. In order to cope with aggression several different strategies were 

applied. Social support from colleagues and personal experience assisted in successfully 

coping with client related aggressions. 

 

Title: “You can´t walk around and be afraid every day”; How people experience and cope 

with client related violence in the workplace. 
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Förord 

 

 

Vi vill med dessa ord rikta vår tacksamhet till de personer som bidragit till att möjliggöra 

denna studie. Ett stort tack tillägnas alla som deltog i våra intervjuer och lät oss ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter. Vi vill även tacka Birgitta Falk med sin handledning har väglett 

oss genom denna process. Tack för dina insiktsfulla och konstruktiva råd. 

 

Tack, 

Peter Moberg och Sebastian Wallberg 
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Introduktion 

 

 

Under de senaste åren har hot och våld i arbetslivet fått ökad uppmärksamhet inom både 

forskning och media. Det har även blivit en viktig arbetsmiljöfråga för 

arbetstagarorganisationer (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010). Mest utsatta är människor som 

arbetar med socialt arbete som exempelvis vård- och omsorgspersonal, poliser, 

säkerhetsvakter, socialsekreterare och chaufförer inom kollektivtrafik. På grund av att vissa 

yrken är mer utsatta än andra och att den största delen av hot och våld i arbetslivet är 

begränsat till vissa yrkesgrupper betraktas risken att bli utsatt som väldigt liten för de allra 

flesta på arbetsmarknaden. Dock kan hot och våld få förödande konsekvenser för den som 

drabbas såsom fysisk och psykisk skada, vilket även kan leda till ekonomisk förlust på grund 

av sjukskrivning. Hot och våld i arbetslivet medför även stora förluster och kostnader för 

samhället (Wikman et al. 2010).  

En vanlig definition av hot och våld i arbetslivet är enligt Göransson, Näswall och Sverke 

(2011) ”ett beteende hos en eller flera individer, från organisationen eller utifrån som har 

intentionen att fysiskt eller psykologiskt skada en eller flera i en arbetsrelaterad kontext” (s.7). 

Hot och våld i arbetslivet betraktas vidare i forskningssammanhang som uttryck för mänsklig 

aggressivitet. Göransson et al. (2011) menar att forskningen inom området främst berört hur 

olika former av hot och våld i arbetslivet uppstår, individuella och organisatoriska 

konsekvenser av detta samt hur detta kan förebyggas. Det är dock endast ett fåtal studier som 

fokuserat på hur individer hanterar hot och våld i arbetslivet samt vilka individuella 

hanteringsstrategier som används, vilket utgör ett behov av ytterligare forskning kring detta 

område (Göransson et al. 2011). 

 

Konsekvenser av hot och våld i arbetslivet 

 

Forskning kring hot och våld i arbetslivet har visat att människor som blir utsatta för hot och 

våld i arbetslivet riskerar att drabbas av såväl kortsiktig som långsiktig skada. Exempel på 

kortsiktiga konsekvenser som identifierats är bland annat sämre psykiskt välmående och 

långsiktiga konsekvenser kan vara psykosomatiska åkommor (Hogh & Mikkelsen, 2005). Det 

har även visat sig att olika former av hot och våld har olika konsekvenser för den drabbade. I 

detta sammanhang är det enligt Mueller och Tschan (2011) av betydelse varifrån hotet eller 

våldet kommer. En vanligt förekommande åtskillnad i forskningen är den mellan tre källor för 
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hot och våld i arbetslivet som definieras utifrån förövarens relation till organisationen. I den 

första typen har inte förövaren någon yrkesmässig relation till arbetsplatsen och handlingen 

utförs i avsikt att uppnå något eller att nå någon form personlig vinning, exempelvis då en 

förövare rånar en butik eller taxichaufför. I den andra typen är förövaren brukare av tjänster 

som en organisation tillhandahåller och kan följaktligen bland annat vara kunder, patienter 

eller klienter. I den tredje typen är förövaren en anställd eller före detta anställd inom 

organisationen och utför handlingen exempelvis utifrån upplevelsen av att ha blivit orättvist 

behandlad (LeBlanc & Kelloway, 2002; Steffgen, 2008). Även en fjärde typ av hot och våld 

går att urskilja i avseende av förövarens relation till arbetsplatsen. Denna innebär att 

förövaren har en personlig relation till offret men inte till organisationen exempelvis 

konflikter i familjen som importeras och utspelar sig på arbetsplatsen (Steffgen, 2008). Enligt 

Glomb (2002) är det även viktigt att ta hänsyn till omständigheterna kring aggressioner i 

arbetslivet. En specifik incident behöver inte nödvändigtvis leda till negativa konsekvenser 

för den drabbade. Upprepade incidenter kan dock leda till exempelvis ökade intentioner att 

lämna arbetet. Vidare enligt Glomb (2002) är det viktigt att även uppmärksamma mindre 

allvarliga incidenter då dessa tenderar att efterföljas av mer allvarliga uttryck för aggressivitet. 

Personer som har erfarenhet av våld i arbetslivet upplever större rädsla för att bli drabbad 

av detta i framtiden. Ökad rädsla för framtida våld kan få konsekvenser för individen såsom 

sämre psykiskt och emotionellt välbefinnande samt konsekvenser för organisationen såsom 

högre personalomsättning (Rogers & Kelloway, 1997). Vidare är rädslan för framtida våld 

större bland personer som blivit utsatta för hot och våld från allmänheten i sina yrken än de 

som blivit utsatta för detsamma från kolleger. Vilket kan förklaras med att de som upplevt hot 

och våld från allmänheten i arbetslivet ser detta som en del av arbetet och inget som kan 

förändras, medan hot och våld från kolleger betraktas som mer ovanligt och att organisationen 

dessutom kan vidta åtgärder för att förebygga sådan aggression (LeBlanc & Kelloway, 2002). 

Vidare påvisar LeBlanc och Kelloway (2002) att vissa arbeten upplevs innebära särskilda 

risker att möta aggressivitet eller för att bli utsatt för våld vilket innefattar yrken som bland 

annat består av omvårdnad eller beslutsfattande som påverkar andras liv. Med detta menar de 

att människor tar både arbetets art och tidigare erfarenheter av hot och våld i beaktande när de 

bedömer risken att bli utsatta i framtiden. 

Rädslan för att bli utsatt för våld i arbetet påverkas även av organisationens preventiva 

åtgärder och upplevelsen av den egna hanteringsförmågan. Enligt Mueller och Tschan (2011) 

minskar rädslan att bli utsatt för klientrelaterat våld om personen upplever att organisationens 

åtgärder för att förebygga våld är tillfredställande och har tillit till den egna förmågan att 
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hantera våldsamma incidenter. Akut rädsla är enligt Mueller och Tschan (2011) en naturlig 

samt fördelaktig reaktion och emotion medan långvarig rädsla att bli utsatt kan ha liknande 

eller värre konsekvenser än att faktiskt bli utsatt för hot eller våld. Av denna anledning menar 

de att det är av särskild vikt att få kunskap om faktorer som dels förebygger klientrelaterat 

våld och dels som minskar rädslan för att bli utsatt. Vidare påverkas rädslan för framtida våld 

enligt Criss (2010) av om personen blir direkt eller indirekt utsatt, det vill säga om man 

faktiskt blir utsatt eller om man bevittnar eller hör talas om att någon annan blir utsatt. Bägge 

formerna ökar rädslan för att bli utsatt men rädslan är större bland de som indirekt blir utsatta 

för hot eller våld (Criss, 2010). 

Hot och våld i arbetslivet är företeelser som kan innebära negativa konsekvenser för 

såväl den utsatta individen som arbetsplatsen där det inträffar och kommer i denna studie 

centralt att betraktas som uttryck för aggressivitet. Utifrån detta synsätt är det viktigt att 

redogöra för vanliga uppfattningar om aggression och i synnerhet vad som är att betrakta som 

uttryck för aggressivitet och vad som per definition faller utanför detta begrepp. 

 

Om aggression 

 

Anderson och Bushman (2002) beskriver aggression som beteenden riktade mot andra 

individer i intention att skada dem och där individen som blir utsatt är motiverad att undvika 

detta. Beteendet måste enligt denna definition vara medvetet, alltså skall inte olyckshändelser 

eller händelser där uppsåtet inte varit att skada betraktas som aggression. Uttryck för 

aggressivitet kan vara fysiska och verbala. Även andra uttryck förekommer vilka kan vara hot 

som förmedlas genom kroppsspråk eller ske skriftligt, via telefon och elektronisk media 

(Göransson et al, 2011). 

Buschman och Andersson (2001) skiljer vidare på instrumentell och fientlig aggression. 

Fientlig aggression är impulsiv och motivet ligger i att göra skada eller reagera på en upplevd 

oförrätt. Instrumentell aggression är mer kalkylerande och avser att uppnå ett uppsatt mål, 

beteendet är således mer medvetet och planerat än fientlig aggression. Aggression bör sättas i 

sitt sammanhang och det är även viktigt att ta hänsyn till förövarens intentioner, det vill säga 

vad som avses att uppnå med det aggressiva beteendet (Bushman & Anderson, 2001). 

Enligt Felson (2006) kan det egna beteendet vara en faktor som medför större risk att bli 

utsatt för våld. Detta bottnar i att människor under exempelvis stress är mer benägna att 

hamna i konflikter och engagera sig i aggressivt beteende samt kan uppvisa beteenden som i 

vissa situationer kan utlösa aggressiva reaktioner hos andra människor (Felson, 2006). 
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Anderson och Bushmans (2002) generella aggressionsmodell bygger på att när en individ 

utsätts för aggression inleds med bedömning och beslutsprocesser vilket avgör hur individen 

reagerar det vill säga att reagera eftertänksamt eller instinktivt på aggressionen. I detta ingår 

exempelvis att beakta i vilket socialt sammanhang aggressionen uppkommer, om den är 

situations- eller personbunden samt vilka konsekvenser det kan få för individen.  

Uttryck för aggressivitet såsom hot och våld är en aspekt i arbetslivet som kan upplevas 

negativt vilket kan innebära stress och oro samt medföra stora konsekvenser på individers 

välmående (Göransson et al. 2011). Individens upplevelse och hantering av sådana negativa 

aspekter i arbetet är därav av betydelse för de konsekvenser som uttryck för aggressivitet kan 

medföra. De konsekvenser stressfulla situationer får på individen är enligt Folkman, Lazarus, 

Gruen och Delongis (1986) sammankopplade med hur individen bedömer och hanterar en 

situation som bedöms hota dennes välmående, det vill säga appraisal respektive coping. 

 

Om coping  

 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som “constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as 

taxing or exceeding the resources of the person” (s.141). Begreppet används även av Aldwin 

(2009) för att beskriva en individs ansträngningar att hantera situationer som upplevs hota 

individens välmående eller innebär påfrestningar framgångsrikt.  Människor upplever och 

bedömer situationer olika vilket även medför att människor reagerar olika på dessa. 

Individens tolkningar av situationer är subjektiva vilket gör att responsen och hanteringen 

beror på individens unika upplevelse av situationen samt i vilken kontext den uppstår. Hur 

framgångsrikt situationen hanteras beror på de resurser individen har till förfogande såsom 

erfarenhet, utbildning, socialt stöd och så vidare (Aldwin, 2009). Folkman et al. (1986) skiljer 

vidare på två huvudsakliga former av coping. Problemfokuserad coping vilken syftar till att 

lösa problemet som orsakar obehag och emotionsfokuserad coping vilken syftar till att reglera 

de känslor som uppkommer under situationen. Bägge formerna används dock i alla situationer 

som bedöms hotfulla.  

Proaktiv coping är en process som involverar att förutse och upptäcka framtida händelser 

som potentiellt kan hota individens välmående samt de åtgärder individen i förväg vidtar för 

att förhindra att de uppstår eller förminska deras påverkan på individen (Aspinwall & Taylor, 

1997). Huvudprincipen i proaktiv coping är möjligheten att reagera och anpassa sina 

handlingar till stressfulla händelser innan dessa uppstår eller tidigt i deras utveckling för att 
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dämpa påverkningarna som dessa kan medföra. Proaktiv coping består av fem faser som 

interagerar med varandra. Den första fasen är resursackumulation vilket innebär att bygga upp 

resurser och förmågor i förväg för alla möjliga händelser som kan förutses. Dessa resurser kan 

vara tid, pengar, socialt stöd och vidare. Fas två i modellen är uppmärksamhet mot omvärlden 

och igenkännande av potentiella händelser som individen upplever vara påfrestande vilket 

involverar att observera omgivningen och reflekterar över den för att upptäcka hot. Fas tre är 

att efter en upptäckt av en sådan händelse göra en första bedömning, det vill säga att göra en 

preliminär utvärdering av vad denna kan betyda och vilka påföljder som kan uppstå från den. 

Fas fyra innebär att vidta preliminära hanteringsstrategier vilka är aktiviteter för att motverka 

eller förminska allvarligheten av en den stressfulla händelse som misstänks uppkomma eller 

som har upptäckts. Fas fem är att utvärdera sina insatser i den uppkomna situationen, vilket 

innebär att bearbeta och reflektera över hur den utvecklades, vilka konsekvenser den fick och 

hur framgångsrika åtgärderna var samt deras effekter. Genom utvärderingen kan individen 

modifiera sina strategier och förbättra dem för att mer framgångsrikt kunna hantera framtida 

händelser (Aspinwall & Taylor, 1997).   

För att hantera stressfyllda situationer och händelser som uppkommer i vardagen söker 

människor även mening i det som inträffar. Enligt Folkman och Moskowitz (2000) är 

meningsskapande en form av coping som beskriver hur människor söker mening i tillvaron 

för att överkomma påfrestande situationer eller skeenden. Denna består av global och 

situationell mening. Den globala meningen består av individens identitet, trosuppfattning, 

förväntningar och världsbild medan situationell mening är hur individen bedömer potentiellt 

stressfyllda situationer. Dessa faktorer är situationsspecifika och tillkommer i situationen 

medan den globala meningen påverkar individens reaktion på situationen beroende på 

exempelvis upplevd stresstålighet, erfarenhet och så vidare (Weinstein & Quigley, 2006). 

Som nämnts tidigare föreligger att hot och våld i arbetslivet kan medföra negativa 

konsekvenser för de individer som blir utsatta samt att dessa konsekvenser även kan göra sig 

gällande enbart av rädslan för att bli utsatt. I ett yrke där hot och våld förekommer kan risken 

att bli utsatt vara en aspekt av arbetet som upplevs stressfull eller påfrestande vilket även det 

kan medföra negativa konsekvenser. Individens bedömning och hantering av sådana 

situationer är av särskild betydelse för de konsekvenser som uppkommer. Avsikten med 

föreliggande studie är utifrån detta att bidra till en ökad förståelse för hur personer verksamma 

inom ett yrke där det föreligger en risk att bli utsatt för hot och våld upplever denna aspekt av 

arbetet samt hur de hanterar detta.  
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur individer upplever och hanterar risken att bli utsatt för 

hot och våld från klienter i sina arbeten. 

 

Frågeställningar 

 

Hur upplever individer subjektivt risken för att bli utsatt för hot och våld från klienter i sina 

arbeten och hur inverkar detta på dem? 

 

Hur hanteras denna aspekt av arbetet, vilka strategier används och hur framgångsrikt upplevs 

detta vara? 

 

 

Metod 

 

 

Studien syftar till att belysa människors upplevelser kring risken att bli utsatt för 

klientrelaterat hot och våld i arbetslivet samt hur de hanterar detta. Vi valde en kvalitativ 

ansats i och med att intresset ligger i människors subjektiva upplevelser och erfarenheter. 

Tillvägagångssättet som användes var det Merriam (2009) benämner som en basic qualitative 

study. 

 

Deltagare och urval 

 

Urval till studien gjordes i form av ett strategiskt urval där ett första kriterium för medverkan 

var att det dagliga arbetet skulle innehålla någon form av kontakt med klienter och således 

medföra en risk att bli utsatt för klientrelaterat hot och våld. Ett andra kriterium var att arbetet 

skulle innefatta myndighetsutövning då yrken som innebär att fatta beslut som påverkar andra 

människors liv enligt LeBlanc och Kelloway (2002) kan innebära ökad risk att bli utsatt. 

Enligt forskning på området (Göransson et al. 2011) är socialsekreterare en utsatt 

yrkeskategori och vi valde därför att kontakta Socialtjänsten i två kommuner. 

Urvalet inleddes med att personalchefen för Socialtjänsten i den ena kommunen 

kontaktades per telefon. Personalchefen sände därefter intresseförfrågningar via e-post till 
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samtliga inom förvaltningen innehållande våra kontaktuppgifter och intresserade ombads att 

ta direkt kontakt med oss för att boka en intervju. Detta genererade endast en intervjuperson 

och därav togs ytterligare kontakt med personalchefen vilken gav oss kontaktuppgifter till 

gruppchefer inom förvaltningen som sedan kontaktades per telefon. Gruppcheferna tillfrågade 

i sin tur personer i sina arbetsgrupper om intresse för deltagande i studien och gav dem våra 

kontaktuppgifter. Intresserade tog därefter kontakt med oss via telefon eller e-post för att boka 

intervjuer. Detta genererade ytterligare nio intervjupersoner.  

I den andra kommunen kontaktades en förvaltningschef som i sin tur tillfrågade 

medarbetare inom denna förvaltning om intresse att delta, vilket genererade två 

intervjupersoner. I denna kommun skedde bokningen via förvaltningschefen. 

Sammantaget intervjuades följaktligen tolv personer. Studiens slutliga urval bestod dock 

endast av elva intervjupersoner då ett bortfall av en intervju uppstod på grund av tekniska 

problem med diktafonen som användes för ljudupptagning. Undersökningsdeltagarna bestod 

av nio kvinnor och två män. Åldern varierade från 24 till 60 år och anställningstiden inom 

Socialtjänsten varierade från fem månader till tolv år. Viktigt att nämna i detta sammanhang 

är att nästan samtliga av intervjupersonerna även har erfarenhet av socialt arbete inom andra 

yrkeskategorier där klientrelaterat hot och våld förekommer.  

 

Datainsamling 

 

Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var en bra metod för att samla in data. Enligt 

Merriam (2009) kan en semistrukturerad intervju innehålla en blandning av mer eller mindre 

strukturerade frågor som inte nödvändigtvis ställs i förutbestämd ordning vilket innebär att 

intervjuaren har möjlighet att anpassa intervjun efter intervjupersonens berättelser och 

fördjupa intressanta ämnen som framkommer. Utifrån detta utarbetades en intervjuguide 

(Bilaga 1) bestående av frågor med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

användes som stöd i samtliga intervjuer för att kunna säkerställa att samtliga frågeområden 

behandlas. Att intervjuguiden endast användes som en riktlinje innebar att vi under 

intervjuerna hade möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupa intressanta svar rörande 

undersökningsområdet som kunde framkomma i varje enskild intervju. 

Intervjuerna genomfördes under intervjupersonernas arbetstid och på deras arbetsplats. 

Antingen i konferensrum, besöksrum eller i det egna kontorsrummet. Vid samtliga intervjuer 

användes anteckningsmaterial och diktafon för ljudupptagning. 
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En av oss hade alltid huvudansvaret för intervjun och den andra var medlyssnare vars roll 

var att fånga upp och ställa följd- eller fördjupningsfrågor inom områden som inte 

uppmärksammades av den huvudansvarige intervjuaren. I de första intervjuerna bestämdes att 

medlyssnaren skulle ställa sina frågor i slutet av intervjun, senare kom vi fram till att 

medlyssnaren skulle ställa frågorna kontinuerligt under intervjun när något intressant dök upp.  

De enskilda intervjuerna varade mellan 25 och 60 minuter. Inledningsvis i intervjuerna 

berättade vi kortfattat om ämnesområdet, studiens syfte och informerade intervjupersonerna 

att vårt intresse låg i deras subjektiva upplevelser. Därefter informerades de om deltagandets 

etiska aspekter. Vid samtliga intervjuer bad vi om tillåtelse att göra ljudupptagning av 

intervjun samt om att använda citat. Efter detta ställde vi inledande frågor om ålder och 

erfarenhet samt bad intervjupersonen berätta om hur denne kommer i kontakt med klienter i 

sitt arbete. Därefter började den egentliga intervjun där de övriga frågeområdena behandlades. 

Avslutningsvis tillfrågades de om tillåtelse att bli kontaktade i efterhand vid behov. De 

erbjöds även att få ta del av det sammanställda resultatet och informerades om hur den slutliga 

uppsatsen kommer att publiceras. 

 

Dataanalys  

 

För att analysera data använde vi tematisk induktiv analys utifrån Merriam (2009) samt Lacey 

och Luff (2007). Vilket innebar att vi läste in oss på insamlad data för att sedan reducera 

materialet genom att dela in det i teman. Det finns inte några riktlinjer för hur två personer går 

tillväga enligt denna analysmetod varav vi använde en modifierad modell. Tillvägagångssättet 

var som följer; 

Ljudupptagningar av samtliga intervjuer gjordes med hjälp av diktafon för att sedan 

transkriberas, det vill säga att intervjuerna skrevs ut ord för ord. Det transkriberade materialet 

lästes därefter grundligt igenom av var och en av oss för att få djup förståelse för materialet 

samt skapa egna upplevelser om dess innerbörd. Ur materialet identifierades sedan enheter 

såsom fraser eller nyckelord av särskild relevans och intresse för undersökningsområdet. 

Utifrån dessa enheter skapades sedan områden där enheter av liknande karaktär sorterades in i 

kategorier. Därefter gjordes en gemensam analys av de individuella analyserna där 

gemensamma kategorier identifierades. Ytterligare bearbetning och analys av transkriberat 

material utmynnade i teman med anknytning till studiens syfte och frågeställningar. 

Slutgiltiga teman presenteras i resultatavsnittet nedan. 
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Analysen följde i huvudsak stegen för analys av kvalitativ data enligt Merriam (2009) 

med undantag för de justeringar som gjorts med hänsyn till att två personer analyserade 

materialet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Varje intervju inleddes med att informera om studien och dess syfte, tillvägagångssätt samt 

deltagandets innebörd. Därefter tillfrågades intervjupersonerna om tillåtelse för 

ljudupptagning och informerades att intervjun sedan skulle transkriberas samt att materialet 

endast skulle vara tillgängligt för oss och eventuellt vår handledare. Vidare tillfrågades 

intervjupersonerna om tillåtelse att bli citerade. I samband med intervjuerna gavs även 

information om att det var helt frivilligt att delta i studien och att de när som helst kunde 

avbryta intervjun eller avstå från att svara på någon fråga utan att ytterligare behöva motivera 

detta eller bli ifrågasatta. Vi frågade även om samtycke till att vid behov ta kontakt med 

intervjupersonerna i efterhand för kompletteringar eller förtydliganden. Vidare gavs 

information om att allt material behandlas konfidentiellt och att inga namn eller 

personuppgifter kommer att anges i uppsatsen. 

Ändringar har gjorts i en del av de presenterade citaten där specifik information kan 

härledas till enskild kommun eller enskild intervjuperson. Innebörden i citaten kvarstår dock 

oförändrad. 

 

 

Resultat 

 

 

Resultaten kommer att presenteras utifrån de teman som uppkom under analysen (Figur 1); 

”Upplevelsen av risken att bli utsatt”, ”Hantering av hot och våld”, ”Effekterna av risken att 

bli utsatt” samt ”Andra faktorer för hantering”.  Vidare kommer resultaten att presenteras i 

löpande text och åskådliggöras med tydliggörande citat hämtade ur intervjuerna. 
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Figur 1. Resultaten åskådliggjorda i teman tillsammans med tillhörande underteman. 

 

Upplevelsen av risken att bli utsatt 

 

Det finns en risk för att bli utsatt för hot och våld från klienter i arbetet, vilket samtliga 

intervjupersoner är väl medvetna om. Risken att utsättas för grövre incidenter upplevs dock 

generellt som liten och det är sällsynt att sådana händelser inträffar. Vanligast är att man 

utsätts för aggression av mildare slag som upplevs ha sitt ursprung i klientens situation och 

frustration.  

Möten med aggressivitet. Samtliga har på något vis blivit utsatta för hot och våld från 

klienter av varierande allvarlighet. Vanligast förekommande är verbala uttryck för 

aggressivitet. De intervjuade har även bevittnat, fått berättat och varit med om att kollegor 

blivit utsatta för hot och våld från klienter. Flera har även varit med om situationer där fysiska 

uttryck för aggressivitet har förekommit exempelvis misshandel och att en kollega blivit tagna 

som gisslan. 

 

Man pratar väldigt mycket med klienter. De brukar inte visa det fysiskt men mer liksom 

verbalt. Ja men tonläget kan gå upp och ner och kan skrika. 

 

Jag vart utknuffad ur en lägenhet och så drog dom in min kollega och låste dörren där 

inne.  
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De intervjuade känner inte någon ihållande rädsla för att bli utsatta för hot och våld från 

klienter i sina arbeten. Specifika situationer eller enstaka klienter kan dock upplevas som 

riskfyllda och väcka emotioner som rädsla och osäkerhet. De moment som återkommande 

upplevs särskilt riskfyllda är besök i hemmet hos klienter, möten med nya klienter och att 

arbeta på beredskap vilket innebär att ta hand om akuta ärenden. Beredskapen kan innebära att 

ta emot nya klienter som kommer till socialtjänstens kontor eller att åka ut till bostäder för att 

utreda akuta anmälningar. Även möten med vissa kategorier av klienter kan innebära risker 

och upplevas obehagliga som exempelvis personer med tidigare våldstendenser, 

beroendeproblematik och personer som är påverkade av alkohol eller droger i mötet. 

Anledningen till att risken upplevs högre i arbetet med dessa grupper är till stor del att dessa 

möten eller situationer upplevs svåra att förbereda sig inför och att det kan vara svårt att 

förutsäga hur personen kan reagera. Svårigheter i att förutsäga vad som kan uppkomma i 

situationer och möten med klienter kan väcka emotioner som exempelvis osäkerhet. 

 

Ibland gör vi hembesök det kan ju vara oplanerade hembesök. Sen utifrån mitt jobb på 

social beredskap på kvällar och helger då kan det ju vara att man måste åka hem till 

någon och kolla läget fast det är ju mycket på telefon men ibland är det ju så ibland är 

det allvarliga situationer. 

 

Om jag känner obehag inför en person, då handlar det nog mycket om att… dels att man 

har en bakgrund om personen att man har läst journalen att… ofta är det väl liksom 

tungt kriminella missbrukare. Eehm… och att det kan va en väldigt oberäknelig grupp att 

möta. 

 

Medvetenhet om risken. En medvetenhet finns om risken att bli utsatt för olika uttryck för 

aggressivitet såsom hot och våld från klienter. En del av yrket är myndighetsutövning vilket 

kan innebära risker eftersom besluten som fattas och genomförs påverkar klienternas liv i 

betydande hänseenden exempelvis omhändertagande av barn eller beslut om ekonomiskt 

bistånd. 

 

Alltså jag har ju mina riktlinjer och liksom lagen att följa, och det där går inte alltid 

riktigt ihop sig med olika upplevelser, den andre upplever ju att det här är något som är 

fruktansvärt fel. 
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Det är sällsynt är min upplevelse, det kan hända någon gång men det är undantag.  

 

Medvetenhet om riskerna i yrket är viktigt för att inte utsätta sig för eventuella risker i 

onödan. Dock upplevs ingen kontinuerlig rädsla då det skulle innebära en ohållbar situation 

att gå till arbetet varje dag och vara rädd. Det finns även en upplevelse av att man själv kan 

påverka risken att bli utsatt bland annat genom sitt eget bemötande av människor och 

aggressivitet. Man upplever för det mesta att klienterna är frustrerade och arga på den 

situation de befinner sig i och eventuella uttryck för aggressivitet upplevs inte riktade mot en 

själv som person. Genom att agera lugnt och visa empati i möten är upplevelsen att 

aggressionen kan dämpas. 

 

Jag ska liksom hela tiden ha nåt slags medvetenhet i baktanke att jag inte utsätter mig för 

någonting som kan bli farligt. Sen kan man inte gå… man kan ju inte gå runt och va rädd 

varje dag. Det funkar inte. 

 

Ja det finns en sån risk. Fast jag tror att jag kan påverka den ganska mycket med mitt 

agerande och med min medvetenhet och med mitt bemötande.  

 

Hantering av hot och våld 

 

Klienters frustration och desperation är en ofrånkomlig del av arbetet och i detta ingår även att 

kunna hantera emotioner som klienten uttrycker. Viktigt är att tänka på säkerhet och att kunna 

förutse eventuella aggressioner som kan uppkomma i möten med klienter. Man ser sig själv 

som ett av de viktigaste verktygen för att bemöta och hantera aggressivitet eller andra 

emotioner som kan uppkomma i möten med klienter. En grundlig förståelse är viktig både 

gällande att förstå hur man själv reagerar på och hanterar aggression eller andra emotioner 

samt att kunna betrakta situationen ur klienternas perspektiv för att nå förståelse över 

anledningarna till att de är aggressiva eller emotionella. 

Riskbedömningar. Preliminära bedömningar av situationer eller möten med klienter görs 

i den utsträckningen det är möjligt för att uppmärksamma eventuella risker som kan föreligga. 

I riskbedömningarna ingår att granska befintlig bakgrundsinformation av klienterna och att ta 

hänsyn till vilken typ av information eller besked som skall lämnas i mötet, exempelvis kan 

riskerna i samband med omhändertagande av minderåriga ingå i riskbedömningarna. Vid 
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riskbedömningen planeras även förberedelser i form av olika säkerhetsåtgärder inför en 

situation som kan tänkas bli hotfull. Vilket kan innebära att bland annat inför ett möte som 

känns obehagligt eller riskfyllt ta med sig en kollega, be en vakt vara närvarande samt 

kontrollera att larm finns tillgängligt. I mötet med klienten är det även viktigt att tänka på hur 

man placerar sig själv och klienten i rummet vilket innebära att gärna placera sig själv nära en 

dörr för att underlätta att kunna ta sig ut ur rummet om så krävs. En bedömning görs även 

angående hur besked om beslut skall lämnas då det i vissa fall på grund av säkerhetsskäl kan 

vara bättre att lämna negativa besked via post eller telefon istället för i ett möte med klienten. 

 

Jag tror vi lever mycket med dom här riskbedömningarna. 

 

Det kan ju vara så också… så man ju har lite taktik för hur man lämnar besked också. 

Om man känner att den här personen är väldigt instabil så behöver man ju inte lämna ett 

muntligt avslag i mötet.  

 

Respektfullt bemötande. En viktig aspekt för att hantera aggressivitet från klienter är 

bemötandet av dem. Detta för att kunna förebygga hot- och våldsincidenter samt hantera eller 

dämpa dess verkningar om och när den uppstår. Vidare uppges att det är viktigt att bemöta 

klienterna med respekt och att försöka möta upp klienten där denne befinner sig. När en klient 

blir upprörd eller aggressiv kan detta vanligtvis bero på att beslutet är missgynnsamt för 

klienten som då känner sig orättvist behandlad. I sådana lägen anses det viktigt att kunna 

förklara situationen för klienten på ett pedagogiskt och tydligt sätt. 

 

Ja men den största delen handlar om bemötande, både hur om hur man bemöter 

människor i allmänhet och hur man bemöter aggressiviteten. 

 

Jag har ett arbete att följa, man försöker förklara det här så tydligt som möjligt för 

personen och så förstår ju dom allra flesta att det inte är mig som handläggare som 

säger nej. Det är inte jag som säger nej egentligen utan det är lagen eller riktlinjerna… 

vad som gäller. 

 

Återkommande är vikten av att ha god förståelse för klientens situation för att kunna hantera 

aggressivitet som uppkommer. De intervjuade upplever att klienten vanligtvis inte är upprörd 

eller arg på dem som person utan på situationen och de beslut som fattats. Att kunna förstå 
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klientens perspektiv på situationen är viktigt för att kunna särskilja att aggressivitet riktas mot 

dem i deras yrkesroll och ej riktat mot dem som person. Förståelsen för detta underlättar 

hanteringen av hot eller våld från klienter i och med att de upplever att aggressiviteten sällan 

är riktat mot dem personligen. 

 

Jag får klä skott för det och det är min uppgift också, för jag skall kunna förstå den 

personens situation. 

 

Det är helt okej att vara arg men det är inte okey och hota mig som person… oavsett hur 

sjuk eller påverkad eller whatever liksom man är. 

 

Konstruktiv konflikthantering. Som nämnts tidigare har samtliga varit med om situationer 

där en klient blivit hotfull eller aggressiv. Detta uppges i många fall bero på en konflikt 

mellan klientens förväntningar och socialtjänstens lagar och riktlinjer. När en klient blir 

aggressiv över ett besked eller liknande är det viktigt att hantera denna situation på ett sätt 

som inte leder till ytterligare aggressivitet för att förhindra att situationen utvecklas till en 

allvarlig incident. Att förklara omständigheterna kring beslutet tydligt för klienterna är viktigt 

då det ger ökad förståelse vilket kan dämpa aggressiviteten. Att agera lugnt och fokuserat är 

viktigt i situationer där klienter blir aggressiva för att lugna och dämpa den. Aggressionen 

hanteras genom att försöka se orsakerna till att klienten är upprörd och vad detta grundar sig i 

och sedan fokusera på problemet för att söka en lösning. Det är även viktigt att försöka 

eliminera allt hos en själv som kan verka hotfullt för klienten då en risk finns för att klienten 

blir ännu mer aggressiv om denne känner sig trängd eller hotad. Det är således viktigt att 

tydligt försöka visa att man inte utgör något hot eller vill klienten illa. Situationer där det inte 

är möjligt att lugna ner en aggressiv klient uppstår ibland och i sådana lägen är det vanligt att 

inte låta mötet fortgå. Då avbryts mötet och återupptas detta under bättre omständigheter 

exempelvis när klienten lugnat ner sig. Ett annat alternativ är att överlåta ärendet till en 

kollega om relationen mellan klient och handläggare blivit lidande. 

 

Jobbar vi med människor måste jag lära mig att hantera… ett avslag ett glädjebud ett 

sorgebud eller vad det nu kan vara för någonting, det är ju det som är det… fina att 

jobba med människor och det är bara du (…) som kan lära dig det och vill du inte lära 

dig det så har du fel yrke. 
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Jag har märkt att jag blir lugn i dom här situationerna själv. Jag går ned lite grann och 

tycker jag kan hantera dem lugnt. Jag blir inte så här, triggar igång nånting utan jag 

försöker vara lugn. 

 

Effekter av risken att bli utsatt 

 

Risken att bli utsatt för hot och våld i arbetet får effekter som påverkar dem. En oro för att 

familjen kan utsättas på grund av det egna yrkesvalet uttrycks och det finns även en oro för 

kollegor när dessa exempelvis är ute på hembesök. 

Ökad uppmärksamhet. Medvetenheten kring riskerna att bli utsatt för hot och våld ökar 

efter incidenter som inneburit att man själv eller en kollega blivit utsatt för hot eller våld från 

en klient. Riskerna uppmärksammas mer, reflektioner kring säkerhet ökar och 

säkerhetsrutiner som att inte åka på hembesök ensam och att kontrollera tillgängligheten av 

larm följs mer noggrant. Medvetenheten kring riskerna att bli utsatt för hot och våld minskar 

däremot under perioder där inte någon allvarlig incident inträffar och man reflekterar mindre 

över det.  

 

Ja när man hör det så då tänker man ju till och kanske man får skärpa sig lite och tänka 

på rutiner, kolla larm och så. Jag kan bli så att då kollar jag lite extra… efter… för man 

blir ju påmind om att det faktiskt kan hända eftersom man kanske inte tänker på det 

dagligdags. 

 

Men sen tänker man väl att det är väldigt sällan det händer nånting. Jag tror att det är 

den tanken som man mest har med sig att det är sällan det händer nånting allvarligt 

liksom. Så jag tror man, man tänker inte så mycket på riskerna egentligen. Utan man, 

man kör på.  

 

En ökad uppmärksamhet kring riskerna kan även finnas i privatlivet efter en incident vilket 

kan innebära att bli mer vaksam över vad som sker i omgivningen. Efter en incident ökar 

medvetenheten inte bara om risken att själv bli utsatt utan även om att familj och närstående 

kan bli drabbade på grund av valet av yrke. 

 



 

22 

 

Det jag kanske är mer orolig över idag det är ju liksom att när man har en familj och så 

barn hemma, att det liksom… att dom kan drabbas över utav nåt hot som jag utsätts för 

här.  

 

Värna om det privata. En försiktighet i privatlivet föreligger genom att exempelvis inte 

berätta var man bor och tänka på synlighet och presentation i sociala medier som att inte 

uppge specifik yrkesroll. De flesta har även skyddat telefonnummer. Orsakerna till detta är 

blandade och består av en kombination av säkerhetsskäl och bekvämlighetsskäl. Genom 

skyddat telefonnummer försvåras för klienter att ta kontakt med dem privat vilket fungerar 

dels som en trygghet om en klient skulle bli aggressiv eller hotfull men även av bekvämlighet 

för dels underlätta att kunna skilja mellan privatliv och arbete. En möjlighet finns även att 

stöta på klienter utanför arbetstid på exempelvis offentliga platser och det har hänt att man 

undviker vissa situationer där det finns risk att möta klienter. De allra flesta anser dock att de 

inte känner någon oro för att möta klienter. När en klient blivit aggressiv och exempelvis 

uttalat ett hot kan det dock finnas en oro inför att möta den klienten privat i och med att det då 

saknas tillgång till de säkerhetsåtgärder som finns på arbetsplatsen som exempelvis larm och 

vakt. I sådana fall är det vanligt att undvika platser där det finns möjlighet att träffa just den 

personen. 

 

Jag talar inte om var jag bor exakt, det är jag lite hemlig med. Jag har inte hemligt 

telefonnummer men jag har sagt att om det skulle bli ett problem då kommer jag byta 

telefonnummer direkt. 

 

Ja jag går ju inte på systembolaget när dom stänger det gör jag inte vid den tiden eller 

efter jobbet för där står ju våra (…) Ja det är ju konkret det gör man ju inte. 

 

Sen om man ser dom på (…) är det ju många som hänger, bland annat den här som var 

så arg med (…) men då gick man inte där själv, då den perioden  

 

Det positiva uppväger det negativa. En hög grad av meningsfullhet upplevs i yrket vilket 

till viss del beror på möjligheterna att hjälpa människor i utsatta situationer. Detta har även 

varit ett betydande incitament för yrkesvalet. På grund av negativa aspekter av arbetet har det 

övervägts att lämna yrket eller ifrågasatts huruvida det i relation till riskerna att bli utsatt för 

hot och våld är värt att arbeta kvar. Valet att stanna kvar inom yrket bottnar vanligtvis i en 
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känsla av tillhörighet till yrket och att yrket anses meningsfullt på grund av en stark vilja att 

hjälpa andra människor. Detta är en bidragande faktor till att det inte reflekteras särskilt 

mycket på risken att bli utsatt för hot och våld från klienterna. De goda sidorna av arbetet som 

exempelvis att hjälpa en människa att bli fri från missbruk eller nå egenförsörjning betyder 

mer än de negativa sidorna som att bli utsatt för hot och våld. 

 

Vi var några kollegor (…) som körde iväg honom och han sa att ohh tackade och sa att 

hade det inte varit för dig hade jag inte levt idag ahheee men sånt såklart. 

 

Många av besluten som tas kan upplevas som orättvisa av klienten men beslutet är ändå taget 

med klientens bästa i åtanke vilket gör att eventuell aggressivitet kan förbises. Då de 

långsiktiga resultaten av bedömningar och beslut kan ses som positiva och meningsfulla är det 

möjligt att förbise de kortsiktiga negativa reaktionerna som kan uppkomma. Det anses i 

många fall vara ett normalt och sunt beteende för klienten att bli aggressiv eller emotionell om 

denne upplever sig ha blivit utsatts för någon oförrätt och i yrkesutövningen är det viktigt att 

förstå detta. 

 

Man ser ändå fördelen med att familjehem tycker jag skulle va bra för att man kanske 

inte tycker att föräldrarna riktigt lever upp till allt dom ska. Ehhmm så att jag tänker att 

även om man ger ett besked som är negativt för klienten så..... så finns det ju också 

nånting bra med beslutet. 

 

Andra faktorer för hantering 

 

Erfarenhet och lärande i yrket anses som viktigt och kollegor är en av de viktigaste källorna 

att söka råd och ventilera problem. Genom åtskilliga möten med klienter utvecklas och 

förbättras strategier för att bemöta aggressivitet och emotioner från klienter. Stödet från 

kollegor är viktigt och utan det skulle det vara svårt att arbeta kvar eftersom det händer 

mycket i yrkesvardagen som man både behöver ventilera och rådgöra om för att komma fram 

till en framgångsrik lösning. 

Socialt stöd. Det sociala stödet är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att hantera 

aggressivitet eller hot och våld som kan uppstå i arbetet. En aspekt av detta är att kunna 

ventilera och få möjlighet att diskutera jobbiga situationer. Stöd och råd från kollegor är av 
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stor betydelse för att kunna hantera påfrestande situationer och vetskapen att man inte behöver 

genomgå eller handskas med påfrestningar ensam skapar trygghet.  

 

Ja med det är mycket, ja men att prata. Dels att vi har pratat här liksom ja men 

kollegorna då. Både här och på tidigare arbetsplatser. Sen att man tar upp det i 

handledning. Så, så det är ju ja men det är väl dom grejerna. Att man inte går och bär på 

det själv.  

 

Jag tror att en styrka ligger i att vi är många och så, jag tänker lite på det här med att 

jag inte känner mig rädd. Det är nog att man liksom kan skrika till och då kan det 

komma in nån ganska fort. Det finns alltid nån här. Så jag tror att det har mycket med 

det att göra, att man inte känner sig ensam i det här. Stödet från kollegor är nog 

jätteviktigt…  

 

Det viktigaste sociala stödet upplevs vara kollegerna. Anledningen till detta är att kollegerna 

kan förstå ens situation på ett bättre sätt än exempelvis vänner i och med att de har samma typ 

av arbete och möter liknande situationer. Även stödet från familjen är viktigt men genom att 

arbetet omfattas av tystnadsplikt och att de måhända inte har samma erfarenheter som 

kollegor upplevs detta som något mindre viktigt. Det föreligger även en aspekt att man inte 

vill oroa familjen över risker som uppstått i arbetet.  

 

Oftast så har vi ju möjligheten att hantera det i arbetsgruppen direkt om nånting händer. 

Det är inget problem så utan vi kan hantera det och ventilera det, det är väl vanligtvis 

det man vill. 

 

Han [sambon] tycker att det är lite läskigt jaooo jag är nog den som är orädd och han är 

ganska skrajsen liksom av sig. Han berättar jag inte så mycket för (skratt).  

 

Erfarenhet. Erfarenheten är en viktig del för att hantera hot och våld. Möten med olika 

människor skänker nya erfarenheter och strategier för att möta aggressivitet från klienter mer 

framgångsrikt. Det anges att erfarenhet har bidragit till att bättre kunna hantera aggressivitet 

samt insikt i hur aggressivitet bör bemötas för att förebygga eller dämpa denna så att hot och 

våld inte uppstår. Erfarenheten medför även flera strategier och vetskap om vad som oftast 
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fungerar för att inte utlösa ett aggressivt beteende hos klienten när man exempelvis måste ge 

negativa besked.  

 

Jag blev nog lite chockad för det var, jag hade nog inte faktiskt… då var jag rätt ny 

också. Och kanske liksom att det hade man inte diskuterat så mycket. Att… att man 

faktiskt kan bli hotad.  

 

Det som jag tycker har hänt… förändrat mig mest det är att jag har, jag är ju nog 

klokare. Alla dom här mötena, alltid har man nånting med sig från varje möte. Det har 

gjort mig… klokare alltså. Ju smartare man blir desto bättre blir ju oftast besluten. Man 

har mer och grunda besluten på som man tar, även i dom här svåra situationerna.  

 

 

Diskussion 

 

 

Syftet med studien var att undersöka hur människor upplever och hanterar risken att bli utsatt 

för hot och från klienter i arbetet. Resultaten visar att risken att bli utsatt för klientrelaterat 

våld generellt upplevs som liten. Detta bottnar främst i att incidenter av allvarlig karaktär är 

sällsynta trots att det är vanligt att klienter blir aggressiva eller upprörda. Det händer dock att 

allvarligare incidenter inträffar och det finns en medvetenhet om att arbetet som utförs samt 

möten med vissa kategorier av klienter kan innebära risker. Det föreligger ingen konstant 

rädsla att drabbas av hot och våld vilket kan bero på tilliten till den egna förmågan att hantera 

aggressivitet och upplevelsen av risken kan påverkas genom det egna agerandet. Samtliga 

upplever en god förmåga att hantera hot och våld från klienter. Att agera förbyggande var en 

viktig strategi för att undvika farliga situationer. Detta innebär att göra kontinuerliga 

riskbedömningar och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Viktigt är även att bemöta människor 

med respekt och ha förståelse över klientens situation. Av betydelse för den individuella 

förmågan att hantera risken att bli utsatt var även tillgången till socialt stöd det vill säga att 

ventilera händelser och få råd från andra. Genom erfarenhet kan man även lära sig vilka 

strategier som är framgångsrika för att bemöta och hantera aggressivitet från klienter. 

Vi har här valt att lyfta fram och diskutera några aspekter av resultaten som vi anser vara 

av särskild betydelse för att belysa hur människor i ett riskfyllt yrke upplever och hanterar hot 

och våld från klienter. 
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Hur kommer det sig risken att bli utsatt upplevs som liten? 

 

Trots att de intervjuade både har erfarenheter av klientrelaterat hot och våld och är medvetna 

om att detta förekommer upplevs risken att bli utsatt inte som särskilt stor. Medvetenheten om 

risken att bli utsatt bottnar i vetskapen att hot och våld förekommer inom yrket samt förståelse 

över att de beslut som fattas påverkar klienternas liv på ett sätt som väcker starka emotioner 

och aggressivitet. Detta stämmer överens med LeBlanc och Kelloway (2002) som menar att 

människor tar tidigare erfarenheter och arbetets art i beaktande när de bedömer sannolikheten 

att bli utsatta för våld i framtiden. Enligt Rogers och Kelloway (1997) har tidigare 

erfarenheter av hot och våld betydelse för rädslan att bli utsatt i framtiden då personer som 

blivit utsatta uppvisar större rädsla än de som inte blivit utsatta. Vilket till viss del motsäger 

resultatet att de intervjuade inte upplever någon större rädsla trots att de har erfarenhet av att 

själv bli utsatt samt en medvetenhet om att hot och våld från klienter förekommer. En 

förklaring till detta kan enligt Glomb (2002) vara att enstaka incidenter i from av våld inte 

nödvändigtvis leder till negativa konsekvenser som ökad rädsla att bli utsatt utan snarare att 

upprepade sådana incidenter kan göra dessa gällande. 

En bidragande orsak till att risken upplevs som liten kan även vara det sociala stödet från 

kollegor. Socialt stöd är enligt Thoits (1986) att få hjälp från närstående som exempelvis 

familj, vänner eller kollegor att hantera stressfulla och påfrestande händelser. Individer söker 

sig oftast till andra människor som delar liknande erfarenheter eller befinner sig i likartade 

situationer vilka anses ha en bättre förståelse och således kan bidra med mer effektiva råd än 

utomstående. Detta kan förklara att det sociala stödet från kolleger upplevs vara en av de 

viktigaste resurserna för att dels kunna hantera svåra situationer i arbetet, samt dels för att 

kunna utveckla och förbättra denna förmåga. Att det inte föreligger någon särskild rädsla för 

att bli utsatt kan således bero på att kollegor aktivt hjälper varandra att hantera hot och våld 

från klienter genom att erbjuda stöd och råd samt att det finns en trygghet i vetskapen att hjälp 

finns att tillgå om en allvarlig incident inträffar.  

Upplevelsen av att det inte föreligger någon särskild risk att utsättas för hot och våld kan 

dock även tyda på möjligheten för optimism bias, det vill säga att människor tenderar att 

bedöma sin egen risk att drabbas av negativa händelser som lägre än för andra (Helweg-

Larsen & Shepperd, 2001). Detta på grund av medvetenheten att arbetet innehåller risker och 

vetskapen om att andra inom yrket drabbas men trots detta upplevs risken att själva bli utsatta 

som liten vilket är i linje med Caponecchia (2010) som fann att människor tenderar att tro att 
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de löper mindre risk att drabbas av hot, attacker och dåligt psykiskt välmående i arbetslivet än 

andra i liknande situation. 

De intervjuade upplever en god förmåga att hantera hot och våld vilket även det kan 

indikera möjligheter för att optimism bias föreligger i bedömningen av riskerna att bli utsatt 

för klientrelaterat hot och våld. Det finns även upplevelser av en möjlighet att påverka risken 

att bli utsatt genom hur man bemöter av människor och aggressivitet vilket kan styrka 

möjligheterna för optimism bias, då upplevelse av kontroll över risksituationer enligt Helweg-

Larsen och Shepperd (2001) bidrar till att förstärka optimism bias vilket innebär att riskerna 

för att drabbas av negativa händelser bedöms som mindre. 

 

Vilka strategier används för att hantera hot och våld? 

 

Inom socialtjänsten är kontakt med klienter ofrånkomligt i arbetet varpå det svårt eller 

nästintill omöjligt att helt undvika risken att bli utsatt för aggressivitet i någon form. 

Resultaten tyder på att den viktigaste strategin som används är att agera på ett sätt som 

förebygger att aggressivitet hos klienterna leder till hotfulla eller våldsamma incidenter. Bland 

de mest betydelsefulla tillvägagångssätten för att förhindra att sådant uppstår är att bedöma 

eventuella risker inför besök eller andra situationer samt att bemöta klienterna med respekt 

och förståelse. Vidare innebär försöken att förhindra hot och våld att intervjupersonerna inför 

riskbesök planerar för ett flertal olika strategier för hur man skall agera om situationen blir 

hotfull och vilka möjligheter det finns att undkomma om klienten skulle bli våldsam.  

Genom sin utbildning och arbetslivserfarenhet upplever samtliga att de har införskaffat 

sig färdigheter som de haft möjlighet att utveckla i möten med aggressivitet för att lära sig att 

hantera detta på ett bra sätt. Vissa typer av möten och situationer anses som potentiellt mer 

riskfyllda vilket tyder på en riskmedvetenhet om vilka faror som kan finnas i möten med 

klienter. Detta gör att man agerar proaktivt genom att försöka förutse eventuella risker som 

kan uppkomma i möten med klienter, exempelvis att granska deras journaler för aggressiva 

tendenser. Inför möten förbereder sig samtliga till exempel genom att ta med en kollega i 

mötet samt överväga vilken plats mötena skall äga rum på och hur man skall placera sig själv 

och klienten i rummet. Om aggressivitet har uppkommit i ett möte eller en hot- och 

våldsincident inträffat reflekteras över detta samt diskuteras eller ventileras med kollegor 

vilket har två syften, att hjälpa den drabbade individen och att lära sig hantera liknande 

situation bättre i framtiden. Detta sätt att tänka och agera kan liknas till vad Aspinwall och 

Taylor (1997) benämner proaktiv coping, det vill säga en individs ansträngningar för att 
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förebygga eller förminska effekterna av en potentiell situation som individen upplever kan 

hota dennes välmående. Denna form av coping består av fem faser som interagerar med 

varandra vilka är att bygga upp resurser, rikta uppmärksamhet mot omvärlden, göra inledande 

bedömning, vidta preliminära åtgärder för att hantera den stressfulla händelsen samt att 

utvärdera den för att eventuellt förbättra sin hantering av framtida situationer. 

Enligt Folkman et al. (1986) tjänar coping av stressfulla situationer två syften, det vill 

säga att hantera problem som skapar obehag och att frigöra sig från de negativa känslor som 

uppkommer i situationen vilket även kallas problemfokuserad respektive emotionsfokuserad 

coping. Detta kan appliceras på hur hot och våld från klienter hanteras. I resultaten framgår att 

möten med klienter som blir aggressiva hanteras genom att försöka att tydligt förklara och 

klargöra omständigheterna kring exempelvis beslut som fattats. Genom att förklara beslutet 

grundligt och föra en konstruktiv diskussion med klienten är upplevelsen att aggressionen kan 

dämpas då den vanligtvis anses bottna i en känsla av ha blivit orättvist behandlad. Om 

aggressiviteten inte kan dämpas genom detta avbryter man mötet för att återuppta det när 

aggressiviteten har lagt sig. Detta kan liknas vid problemfokuserad coping då avsikten är att 

bli kvitt problemet som orsakar obehag vilket i detta fall är klientens aggressivitet. Enligt de 

intervjuade är även en förståelse över klientens situation viktigt, vilket kan liknas med 

emotionsfokuserad coping då förståelse över att klientens aggression inte är riktade mot en 

själv som person utan beror på den situation klienten befinner sig i. Detta medför att 

aggressiviteten inte upplevs vara riktad mot personen vilket lindrar känslor av obehag som 

annars skulle kunna uppstå. Vidare menar Folkman et al. (1986) att bägge formerna vanligtvis 

används parallellt i hanteringen av påfrestande situationer. Sättet att hantera den stressfulla 

situation som möten med aggressiva klienter innebär kan kopplas till såväl problemfokuserad 

som emotionsfokuserad coping. Eftersom avsikterna är att lösa problemet vilket kan vara 

klientens aggressivitet som kan leda till en allvarlig incident om den inte hanteras korrekt 

samt att lindra de känslor av obehag som annars skulle kunna uppstå genom att söka förståelse 

för situationen. 

 

Stark tilltro till den egna förmågan 

 

En stark tillit till den egna förmågan att hantera riskerna att bli utsatt för hot och våld från 

klienter i arbetet föreligger. Förklaringen till detta är att erfarenheten som följer av möten med 

många olika människor och erfarenheter av situationer där aggressivitet uppstått bidrar till en 

bättre förmåga att hantera detta samt goda insikter i vad som kan förebygga hot och våld. 
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Även diskussioner med kollegor anses ha bidragit till en bättre hanteringsförmåga. Genom att 

reflektera med kolleger eller anhöriga och analysera situationer där aggressivitet uppstått har 

betydelsefull kunskap erhållits i fråga hur ärendet bör hanteras vidare eller hur framtida 

situationer kan hanteras bättre. Detta är ett bra exempel på vad Boyatzi och Kolb (2002) 

benämner erfarenhetsinlärning, vilket innebär att människor tillgodogör sig kunskaper från 

sina erfarenheter genom en process som består av att förstå och omvandla sina erfarenheter 

till nya kunskap. Processen för erfarenhetsinlärning består av att individen erhåller 

erfarenheter och därefter observerar samt reflekterar över dessa. Efter reflekterande bildar 

individen abstrakta koncept som resulterar i slutsatser för hur man skall agera i framtiden. 

Därefter prövar och experimenterar individen med dessa slutsatser aktivt, vilket leder till nya 

erfarenheter. Samma process fortsätter därefter gällande de nya erfarenheterna och processen 

kan således beskrivas som en kontinuerlig process där en individ skapar nya erfarenheter och 

kunskaper (Kolb & Kolb, 2009). Detta tyder på att det för att få en ökad förståelse för hur 

människor hanterar hot och våld i arbetslivet är av betydelse att ta hänsyn till erfarenhet och 

hur människor lär sig att hantera detta. 

 

Känsla av mening i yrket uppväger riskerna 

 

En hög grad meningsfullhet upplevs i yrket och att hjälpa människor i utsatta situationer är en 

av de starkaste drivkrafterna. Även i situationer som innehåller aggressivitet såsom att lämna 

ett negativt besked upplevs det en positiv mening med detta. I exempelvis besked om beslut 

av omhändertagande av ungdomar kan man trots att klienten blir aggressiv se en mening i 

beslutet som exempelvis att det alltid är tagit med det bästa för klienten eller någon annan part 

i åtanke. Detta påvisar att meningsskapande är en de hanteringsstrategier som används. 

Meningsskapande coping innebär enligt Folkman och Moskowitz (2000) att överkomma 

stressfulla eller påfrestande händelser genom att söka mening i dessa. 

I denna form av coping skiljer man på två nivåer av mening; global och situationell. Den 

globala meningen består av individens övergripande mål, värderingar och uppfattningar 

såsom tron på den egna förmågan att hantera stress. Den situationella meningen är den 

mening som individen knyter till en specifik situation. Båda nivåerna inverkar hanteringen av 

stressfulla händelser och situationer samt bedömningen av dessa. En situation upplevs som 

stressfull av individen om den globala och den situationella meningen skiljer sig åt (Park, 

2011). Detta medför en meningsskapande process som innefattar hantering, acceptans, 

omtolkning och utvärdering av den situation som uppstått. Individens mål att återgå till ett 
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inre tillstånd av välmående under stressfulla eller påfrestande förhållanden vilket inom 

meningsskapande coping innebär att förändra sina grundläggande övertydelser eller 

omvärdera meningen i en situation som upplevs hota individen (Park, 2011). 

Meningsskapande coping framgår som en strategi för att hantera hot och våld från klienter 

och risken att bli utsatt för utsatt. Att möta aggressivitet från en klient är en situation som kan 

upplevas obehaglig men känns inte hotfull på grund av en förståelse för orsakerna till 

klientens aggressivitet vilken vanligtvis upplevs bero på att klienten känner sig rädd eller 

orättvist behandlad. Trots att ett beslut är negativt för en klient kan det finnas positiva 

aspekterna av det. Att skilja ett barn från dess föräldrar är exempel på beslut som kan 

upplevas negativt och leda till aggressioner hos klienterna. Trots detta kan omhändertagandet 

betraktas som det bästa alternativet för barnet, vilket är ett exempel på hur meningsskapande 

används för att hantera risken att bli utsatt för hot och våld. 

Kanske betyder detta att en känsla av meningsfullhet i arbetet är av stor betydelse för hur 

människor klarar av att hantera hot och våld i riskfyllda yrken? 

 

Metoddiskussion 

 

Studien avser att öka förståelsen för människors subjektiva upplevelser av studieområdet 

klientrelaterat hot och våld. Med grund i detta valdes en kvalitativ inriktning och för 

datainsamling användes intervjuer som utgick från en semistrukturerad intervjuguide. Denna 

metod valdes för att ge deltagarna möjlighet att berätta fritt om sina egna upplevelser 

parallellt med att vi får möjlighet att försäkra att de tilltänkta frågeområdena behandlas i 

samtliga intervjuer 

Det finns ett antal faktorer i den valda metoden som kan ha haft betydelse för resultaten. 

En nackdel kan vara att vi till viss del blev tilldelade undersökningsdeltagare och således inte 

hade möjlighet att påverka urvalet. Deltagarna anmälde sig även själva vilket kan ha påverkat 

resultaten genom exempelvis att de som eventuellt har blivit utsatta för grövre incidenter 

valde att inte delta för att inte behöva återuppleva dessa eller att personer som upplever rädsla 

att bli utsatta valde att inte delta då det kan vara ett känsligt ämne att prata om. Urvalet 

uppfyller dock kriterierna för det strategiska urvalet då både kontakt med klienter och 

myndighetsutövning återfinns i arbetet. Idealt kunde ha varit ett så kallat snöbollsurval enligt 

Merriam (2009) där man inledningsvis identifierar ett mindre antal intervjupersoner som 

möter studiens kriterier i förhållande till studieområdet och därefter ombeds dessa att 

rekommendera personer som kan tänkas delta i studien och kan ha betydelsefulla insikter i 
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studieområdet. Detta urval kunde gett oss möjlighet att tränga närmare in i mer specifika 

aspekter på subjektiva upplevelser av hot och våld exempelvis genom att få tillfälle att tala 

med fler som blivit utsatta för grövre våldshändelser.  

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer som ingår i studien och den ena agerade 

rollen som ansvarig för intervjun medan den andra agerade medlyssnare som hjälpte den 

ansvarige med fördjupnings- och följdfrågor. Dessa roller alternerades mellan oss. I de första 

intervjuerna förde medlyssnaren anteckningar och ställde endast kompletterande frågor i 

slutet av intervjun. Efter varje intervju reflekterade vi tillsammans över vad som framkommit 

i intervjun och vad vi som intervjuare kunde förbättra till nästa intervju. Ett resultat av dessa 

samtal blev att medlyssnaren fick möjligheten att ställa frågor under intervjuns gång för att 

inte gå miste om intressant och värdefull information som kan framkomma genom att följa 

upp intresseväckande inslag direkt när de uppkommer. Det har enligt oss varit bra att vara två 

vid intervjuerna då mycket information har uppkommit till följd av medlyssnarens följfrågor. 

Det har även varit positivt i den bemärkelse att vi har kunnat stötta varandra och ge varandra 

återkoppling efter varje intervju för att kunna utvecklas som intervjuare. 

Det finns inga anvisningar om hur två personer bearbetar och analyserar kvalitativ data. 

Av denna anledning använde vi för att analysera materialet en modifierad modell av induktiv 

tematisk analys inspirerad av Merriam (2009) och Lacey & Luff (2007). Analysmetoden 

innebär att studera materialet grundligt upprepade gånger för att erhålla en djupare förståelse 

och sedan reducera det till teman för att belysa aspekter av särskild betydelse för 

studieområdet. Var och en av oss gjorde på skilda håll en preliminär analys där materialet 

studerades noggrant och därefter indelades betydelsefull information in i teman. De enskilda 

analyserna sammanställdes och jämfördes därefter för att identifiera gemensamma teman och 

tolkningar. Efter detta gjordes ytterligare analys av materialet för att säkerställa att ingen 

betydelsefull information utelämnats samt för att få klarhet i de teman som skiljde sig åt i de 

enskilda analyserna. Ur denna analys uppkom studiens slutgiltiga teman. Att var och en i ett 

första skede analyserat materialet oberoende av varandra kan ses som en form av 

forskartriangulering vilket kan bidra till att öka validiteten i en kvalitativ studie (Merriam, 

2009; Hayes, 2004). 

Det är även möjligt att våra antaganden och perspektiv på studieområdet har påverkat 

resultaten då tolkning av data influeras av undersökarens tidigare erfarenheter och åsikter 

(Merriam, 2009). Detta anser vi dock inte har påverkat resultaten i märkvärd betydelse då vi 

initialt antog att allvarliga hot- och våldsincidenter inom Socialtjänsten var relativt vanligt 
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förekommande och att risken att bli utsatt skulle upplevas som stor. Dessa antaganden har 

dock förändrats under studiens gång och vi har fått revidera vår initiala uppfattning. 

En mättnad i data identifierades tidigt i analysen, det vill säga att intervjupersonerna 

uppgav snarlika berättelser. Detta indikerar att resultaten i viss mån speglar 

intervjupersonernas verklighet vilket även det enligt Merriam (2009) kan bidra till att öka 

validiteten i en kvalitativ studie. 

I kvalitativa sammanhang är det sällan lämpligt att tala om traditionell reliabilitet, det vill 

säga att en replikering av studien skulle erhålla samma resultat. Detta på grund av att 

mänskliga beteenden och subjektiva upplevelser inte är ett statiskt fenomen samt att samma 

data kan tolkas på olika sätt av undersökare (Merriam, 2009).  

Utifrån detta överlämnar vi därmed till läsaren att bedöma huruvida resultat och 

slutsatser är trovärdiga utifrån den valda metoden och insamlad data samt huruvida det är 

troligt att resultaten är överförbara till andra människor som delar liknande erfarenhet och 

befinner sig i en liknande situation som deltagarna i denna studie. 

  

Praktisk relevans och fortsatt forskning 

 

Efter litteraturgenomgång inom området är det tydligt att hot och våld kan medföra stora 

negativa konsekvenser för den drabbade individen såväl som organisationen. Trots att 

omfattande forskning har bedrivits på området är forskningen kring individuella 

hanteringsstrategier av specifikt hot och våld i arbetslivet bristfällig, vilket även påpekas av 

Göransson et al. (2011). Vi föreslår med anledning av detta att fortsatt forskning inom 

området försöker belysa vilka individuella hanteringsstrategier som är framgångsrika för att 

motverka de negativa konsekvenser som hot och våld kan medföra. Av resultaten 

framkommer att det finns kunskap och insikt bland intervjupersonerna om olika strategier för 

att hantera aggressivitet hot och våld. Genom att belysa och lyfta fram framgångsrika 

hanteringsstrategier kan forskning bidra till en ökad medvetenhet kring dessa och möjliggöra 

för arbetsgivare att arbeta med att utveckla de anställdas individuella förmågor att hantera 

denna aspekt i riskfyllda yrken genom exempelvis handledning. 

Erfarenhet uppges ha stor betydelse för hanteringen av hot och våld och ytterligare 

forskning angående hur människor lär sig att hantera denna aspekt av arbetet är därför att 

rekommendera. Hur människor socialiseras och anpassar sig till arbetets rådande förhållanden 

inom yrken där möten med aggressioner förekommer skulle kunna öka kunskapen om hur 

man lär sig att hantera aggressivitet samt hot och våld.  
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Intervjuguide      Bilaga 1 

 

Information 

Syftet med studien är att få veta mer om den subjektiva upplevelsen av hot och våld från 

kunder eller klienter i jobbet. Dessutom att få veta mer om hur man bär sig åt för att hantera 

att ha ett sådant hot hängande över sig. 

 

Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Vårt intresse ligger i din subjektiva upplevelse och 

dina tankar och känslor. Intervjun kommer att spelas in på diktafon. Syftet med detta är att vi 

skall skriva ut intervjun ordagrant för att försäkra oss om att vi inte missar någon viktig 

information och det är bara vi som kommer att lyssna på den. Vår handledare kanske kommer 

att läsa intervjun, men hon vet inte vem du är. Är det okej? Ljudfilen kommer att raderas så 

snart utskriften är färdig.  

 

Som i all forskning är deltagandet helt frivilligt. Känner du att du inte kan eller vill svara på 

någon fråga kan vi gå vidare till nästa. Om du av något skäl vill avbryta intervjun är det helt 

okej. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Inget som framkommer i 

uppsatsen går att spåra till en enskild individ annat än att individen själv kan känna igen det 

förstås. Vi kommer att använda citat ibland, men gör om alla detaljer som gör att personen 

bakom citatet kan identifieras. Om vi är osäkra på ett citat kontaktar vi dig i så fall. Är det 

okej?  

 

Öppningsfrågor  

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat i den här typen av arbete? 

I vilket sammanhang kommer du i kontakt med kunder eller kallar ni dem klienter i arbete? 

 

Upplevelser av hot och våld i arbetslivet 

Om jag säger ”hot och våld i jobbet”, vad tänker du på då? 

 

Upplever du att det finns en risk att bli utsatt för hot och våld från kunder/klienter på denna 

arbetsplats?  

Av vilken typ? (Hot? Misshandel?) 

I vilka sammanhang/situationer? 

 



 

 

Upplever du en risk att själv bli utsatt för hot och våld från kunder/klienter i ditt arbete? 

 

Har du någon gång blivit utsatt för hot och/eller våld i ditt arbete? 

(Om IP svarar ”ofta”: Vilken typ är vanligast? I vilka situationer?) 

Kan du berätta om hur du upplevde detta? 

Hur påverkade detta dig? 

Vad tänkte du? Vad kände du? 

Hur känner du idag? 

Hur hanterade du det direkt efter händelsen? 

Hur hanterar du det nu – har det satt några spår som du upplever det? (eller tycker du att 

det inte finns någon påverkan kvar?) 

 

Hur ser du generellt på din förmåga att hantera hot och våld från kunder/klienter? 

 

Har det hänt att en kollega eller kollegor har blivit utsatta för hot och våld från 

kunder/klienter?  

Hur blev du medveten om detta? (Självupplevt eller fått berättat?) 

Hur hanterades det? 

Vad tänker du om det? 

Hur känner du? 

 

Görs det något på arbetsplatsen för att förebygga risken att bli utsatt för hot och våld från 

kunder/klienter? 

Hur effektiva upplever du att dessa åtgärder är? 

Känner du till vilket individuellt stöd organisationen erbjuder om du skulle uttrycka en  

rädsla för att bli utsatt för hot och våld av klienter/kunder? 

 

Ta en liten stund och försök föreställa dig att en klient/kund blir aggressiv emot dig på jobbet. 

Hur reagerar du? 

Vilka är dina tankar och känslor? 

Hur känner du när du går hem ifrån jobbet? 

Vem tror du att du skulle prata med först om detta hade inträffat? (Socialt stöd?) 

 



 

 

Finns det något som kan reducera din upplevelse av risken att kunna bli utsatt för hot och våld 

från kunder/klienter? 

 

Avslut 

Vi börjar nu närma oss slutet av intervjun. Medan vi stämmer av att vi har täckt alla områden 

kan väl du fundera på om det är något mer som du vill berätta eller fråga om? 

 

Återkoppla för eventuella förtydliganden. 

 

Har du något mer du vill berätta? 

 

Får vi kontakta dig i efterhand för kompletterande frågor eller förtydliganden? 

Går det bra att vi gör det via telefon? 

 

Tack för din medverkan!



 

 

 


