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ABSTRACT 
 

 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka erfarenheter socialsekreterare, som arbetar med 

försörjningsstöd på olika arbetsplatser, har av hot och våld på arbetsplatsen. Syftet var också att undersöka om 

det fanns skillnader i deras erfarenheter beroende på skillnaderna i kommunens och stadsdelarnas olikheter.  

Uppsatsen syftade vidare till att ta reda på om det förekom något individuellt förebyggande arbete bland 

socialsekreterarna och i så fall hur detta såg ut. 

     För att uppfylla syftet har en kvalitativ metod använts och resultatet visade att 

socialsekreterarnas erfarenheter av hot och våld varierar. Det visade sig också vara skillnad 

mellan de olika stadsdelarna/kommunen. I analysen användes ett klassperspektiv för att tolka 

skillnaderna och för att resonera kring företeelsen. Resultatet visade att också det 

förebyggande arbetet såg olika ut bland socialsekreterarna.  

 

Uppsatsens sökord: hot, våld, socialsekreterare och socialarbetare. 
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1. INLEDNING 
 
På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa att socialtjänsten under åren 2000-2001 stod för 

9 % av de anmälda arbetsskadorna. Det kan sättas i relation till polisen som stod för 10 % av 

de anmälda fallen och hälso- och sjukvården som svarade för 17 % (Arbetsmiljöverket, 2003). 

  Under utbildningens gång och under min praktik på ett socialkontor i Stockholm har jag 

flera gånger uppmärksammats på att socialsekreteraryrket stundtals kan vara både svårt, 

hotfullt och allvarsamt.  Hot på arbetsplatsen diskuteras inom många sektorer och kan ses som 

en arbetsmiljöfråga. Att bli utsatt för hot eller våld på sin arbetsplats är i mitt tycke troligtvis 

en av de mest kränkande och frustrerande saker man kan råka ut för som exempelvis 

socialsekreterare.  

    Snart är dags för mig och många andra studenter att bege oss ut i arbetslivet och kanske 

kommer några av oss att få arbete på ett socialkontor. Carlenius och Aakvaag (1998) menar 

att alla som väljer att arbeta inom sjukvården och det sociala arbetet också kommer till 

sektorer med hög riskfaktor när det gäller att utsättas för hot och våld. De diskuterar också om 

den ökade medvetenheten kring våldets betydelse i arbetslivet gör det svårare för socialkontor 

i särskilt utsatta kommuner att nyrekrytera. Vidare resonerar författarna huruvida den ökade 

medvetenheten kring olika socialkontors utsatthet också skulle kunna svara på frågan om 

varför vissa kontor har en hög omsättning bland personalen. 

     Socialt arbete innebär ofta möten med människor från olika kulturer, både inhemska och 

från andra delar av världen, människor med varierande etnisk bakgrund och människor från 

olika samhällsklasser. Genomsnittsocionomen kommer ofta från en medelklassmiljö och har 

en trygg ekonomisk bakgrund (Gordan, 1998).  

 
1.1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att på ett övergripande sätt undersöka vilka erfarenheter 

socialsekreterare, som arbetar med försörjningsstöd på olika arbetsplatser, har av hot och våld 

på arbetsplatsen. Syftet är också att undersöka om det finns skillnader i deras erfarenheter som 

kan till knytas till variationer i kommunens och stadsdelarnas olikheter.  Syftet är vidare att ta 

reda på om det förekommer något individuellt förebyggande arbete bland socialsekreterarna 

och i så fall hur detta ser ut.  

 

 3



1.2 Frågeställningar 
 
 För att uppnå uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar: 

 

Vilka erfarenheter har socialsekreterarna av hot och våld kopplade till arbetet? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan deras erfarenheter? 

Tror socialsekreterarna själva att det finns någon koppling mellan hot/ våld och att klienten 

upplever en maktlöshet? 

Vidtar socialsekreterarna själva några särskilda åtgärder för att förebygga våld och hot – om 

så är fallet, vilka är då dessa åtgärder?  

Hur hanteras hotfulla klienter samt utsatt personal? 

 
1.3 Definition av centrala begrepp 
 
För att definiera hot har jag använt mig av Rinnan och Sylwans definition:  

 

”Med hot avses muntliga hotelser om fysiskt våld eller annan skadegörelse. Obscena eller 

aggressiva gester, sexuella anspelningar och närmanden, skymford och nedvärderande 

personliga angrepp ses också som hot och trakasserier.” (Rinnan och Sylwan, 1994, s.12). 

 
För att definiera våld har jag använt Sandströms definition: 

 

” Således är det skillnad på företeelser som ilska, aggression och våld: Ilska är en känsla och 

en subjektiv upplevelse hos den som känner den. Ilskan kan ibland leda till aggression, vilken 

som beteende är avsedd att orsaka skada. Aggressionen kan yttra sig som fysiskt eller psykiskt 

våld, och det är alltså bara fysiskt våld som här definieras som våld” (Sandström, 1993, 

s.15). 

 
1.4 Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsen inleds med en kort introduktion till ämnet och därefter beskrivs uppsatsens syfte, 

frågeställningar samt definitioner av de centrala begreppen. Därefter presenteras relevant 

tidigare forskning och uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Metodavsnittet inleds med 

uppsatsens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt vilket följs av litteratursökning, avgränsningar 

och val av metod. Efter detta följer en kortare beskrivning av den aktuella kommunen och 
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stadsdelarna samt en presentation av intervjupersonerna. Tillvägagångssättet vid intervjuerna 

vad gäller förberedelser inför och genomförandet av intervjuerna samt etiska aspekter 

beskrivs sedan. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring uppsatsen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. I avsnittet som behandlar resultat och analys redovisas 

intervjupersonernas svar och en analys avslutar varje frågeområde. Uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Den tidigare forskningen kring hot och våld inom socialt arbete tar sig an problemet ur flera 

synvinklar exempelvis genom självupplevda berättelser där händelseförloppet beskrivs. I det 

här kapitlet beskrivs den fysiska miljön, kommunikation, säkerhetsaspekter, hantering av 

hotfulla klienter och slutligen hantering av utsatt personal. Att jag valt att presentera just dessa 

områden beror på att de har en central roll i den tidigare forskningen kring förebyggande 

arbete. Dessa kan hänga ihop och tillsammans ge en bred bild av hot –och 

våldsproblematiken.  

 
2.1 Den fysiska miljön 
 
När det förebyggande arbetet beskrivs, diskuteras exempelvis vikten av att ha rätt möblering i 

rummet eftersom det kan motverka att klienten känner sig instängd och som gör det möjligt 

för både besökaren och socialsekreteraren att vid behov fly ut ur rummet. Att personalen alltid 

bär larm är en viktig del i det förebyggande arbetet då det gör att den enskilde klienten inte 

känner sig utpekad utan larmet blir en naturlig del av arbetsplatsen (Carlander, Eriksson, 

Hansson- Pourtaheri, Wikander, 2001). 
     Som en del i det förebyggande arbetet diskuterar Gordan (1998) samtalsrummets 

utformning och betydelsen av att den som använder sig av rummet trivs i miljön. Det har visat 

sig vara av stor vikt att den egna trivseln inte dras så långt att man klär väggarna med glada 

personliga fotografier eftersom det kan verka provocerande, ”lagom” personligt är bäst. 

Besöksstolen bör vara lagom bekväm och lätt att ta sig ur och det är av vikt att stolarna är i 

samma höjd för att inte förstärka de olika positionerna. Författaren beskriver vidare att 

socialsekreteraren bör försäkra sig om att inte bli avbruten i onödan av exempelvis 

telefonsamtal för att få ett gott samtalsklimat, rummet ska vara en avskiljd plats. Belysningen 
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är också viktig för att undvika känslan av att sitta i ett förhör och socialsekreteraren bör ordna 

så att klienten slipper få solen i ögonen.  

 

2.2 Kommunikation 
 
Att arbeta förebyggande i hot och våldsfrågor handlar också om att kunna kommunicera med 

sin klient. Carlenius och Aakvaag (1998) anser att den yrkesverksamma bör ha i minnet att 

människor inte uttrycker sig på samma sätt och att man använder olika ord för att berätta 

samma sak. Vissa samtalsämnen och formuleringar kan vara extra laddade på grund av 

tidigare erfarenhet och ett olämpligt ordval kan då leda till onödiga missförstånd. En tydlig 

kommunikation kan i många fall vara en viktig del i det förebyggande arbetet eftersom det 

kan medverka till att hotfulla situationer kan avledas och att några allvarligare incidenter inte 

behöver uppstå  

     När det gäller kommunikation mellan myndighetspersoner där flertalet har en akademisk 

bakgrund och klienter som många gånger inte klarat grundskolan är språkbruket viktigt att 

tänka på. Det kan kännas nedvärderande och förödmjukande om socialsekreteraren har ett 

alltför avancerat språkbruk (Sandström, 1998).  

 

2.3 Säkerhetsaspekter 
 
En annan sida av det förebyggande arbetet är frågan om när det är lämpligt att arbeta ensam 

och vilka situationer som kräver att man är två socialsekreterare i ärendet. Är det ett 

hembesök menar Sandström (1998) att man bör informera den övriga personalen på 

arbetsplatsen om vart man ska och när man kan tänkas vara tillbaka. I de fall klienten är 

våldsam ska man i möjligaste mån undvika hembesök eller ta med en kollega och i de 

allvarligaste fallen ska hembesöken enbart ske med polissällskap.  

     En forskningsrapport där författarna undersökte socialsekreterare i Västerbottens län och 

arbetsmiljön utifrån hot – och våldsrisker visade att många socialkontor har allvarliga brister i 

exempelvis säkerhetsrutinerna vid hembesök. Främst handlade det om att man inte visste var 

personalen befann sig eller när de väntades komma tillbaka från hembesöket. 21 av de 26 

kommuner som deltog i undersökningen visade brister kring detta. (Åkerlund, Forsman, 

Falldén och Eriksson, 1997).   

     När det gäller frågan om larm har det enligt Sandström (1998) visat det sig att det är 

ganska vanligt att socialkontoren har larm som inte är helt tillförlitliga. Sandström menar att 
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forskningen har visat att rutinerna kring om hur larmen ska skötas och hur de övriga på 

arbetsplatsen ska agera i en larmsituation har stora brister. Dessutom är larmen oftast inte 

flyttbara och det kan orsaka problem om socialsekreteraren inte befinner sig inom räckhåll för 

larmet. 

     Vidare diskuterar författaren vikten av att ha en glasbeklädd reception då det ur 

säkerhetssynpunkt är viktigt eftersom man redan där kan göra en första bedömning på vad det 

är för slags människa som kommit. Sandström menar också att det inte finns någon forskning 

som tyder på att detta i sig skulle göra klienter våldsamma  

      

2.4 Hantering av hotfulla klienter  
 
När det gäller hanteringen av hotfulla och våldsamma människor menar Carlenius och 

Aakvaag (1998) att en viktig del är att vara öppen för det som sker i stunden. Att man kan tala 

om sin egen rädsla och om hur klientens beteende upplevs. Rädslan och osäkerheten som 

socialsekreteraren kan känna när situationen börjar bli okontrollerbar märker klienten snabbt 

och det är bättre att vara öppen med rädslan. Detta då det motsatta, att socialsekreteraren 

försöker dölja sin egen reaktion kan bidra till att försvåra stämningen i rummet. Vidare 

beskrivs kommunikation som a och o vid hanteringen av hotfulla och våldsamma klienter.   
     Sandström (1998) tar i sin bok upp betydelsen av att kunna samarbeta och låta båda parters 

åsikter komma fram. Denna öppenhet krävs för att kunna trappa ner situationens allvar. 

Sandström menar också att man också bör undvika att göra tolkningar av vad den andre parten 

säger då man i denna situation troligtvis inte kan tänka helt klart. 

     Carlenius och Aakvaag (1998) betonar betydelsen av att socialkontoren vid en allvarlig 

incident visar att klienten måste avlägsna sig omedelbart för att på det sätt göra det tydligt att 

man inte tolererar beteendet. Att försöka prata klienten till rätta är ingen idé i det här läget 

menar författarna. Det som Carlenius och Aakvaag menar är det allra viktigaste vid 

hanteringen av hotfulla och våldsamma människor är att socialsekreterarna i slutändan främst 

ser till sin egen säkerhet. Med detta menar författarna också att socialsekreterarna bör ge efter 

på de krav klienten ställer för att undvika att den akuta situationen trappas upp ytterligare.  

      Det är vidare av vikt att socialsekreteraren har kunskap om olika psykiska funktionshinder 

både i förebyggande syfte och vid hanteringen av våldsamma och hotfulla människor. Bland 

annat schizofreni och borderline beskrivs ingående och man pekar på vikten av att förstå olika 

typer av människor.  
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     Att ha kunskap om alkoholens och drogmissbrukets påverkan på individen är viktigt då 

dessa tillstånd försvårar ett bra möte och man kan dra den rimliga slutsatsen att dessa personer 

har lättare för att ta till våld (Ibid).  

 

2.5 Hantering av utsatt personal 
      
Vid hanteringen av drabbad personal beskrivs det ingående hur viktigt det är att 

uppmärksamma att det kan finnas olika uppfattningar om hot och våld mot socialsekreterare 

på arbetsplatsen. Det kan finnas tankar bland personalen om att händelsen är 

socialsekreterarens eget fel och ibland finns en tradition om att personalen ska kunna hantera 

riskfyllda situationer utan att visa någon rädsla (Rinnan och Sylwan, 1994).  

     Carlenius och Aakvaag (1998) menar att det som är viktigast efter att en medarbetare blivit 

hotad eller utsatt för våld är att man samlar hela arbetsplatsen så att man ordentligt kan gå 

igenom vad som hänt. Den som blivit utsatt bör stanna kvar på arbetsplatsen för att få prata 

om det som skett med sina arbetskolleger. Detta för att undvika att den utsatte distanserar sig 

alltför mycket och får svårare att berätta om händelsen. Författarna tar vidare upp hur viktigt 

det är att inte anklaga den utsatte eller komma med upplysningar om vad han eller hon kunde 

ha gjort istället. Ansvaret för våldet ligger alltid hos utföraren och för att markera allvaret bör 

en polisanmälan göras.  

     Att inte berätta om händelsen för alla på arbetsplatsen ser Sandström (1993) som ett 

misstag eftersom man då kan sätta igång felaktiga rykten om vad som hänt. Dessutom kan det 

leda till att fler utsätts för liknande händelser av samma person då övrig personal är 

omedveten om faran. Sandström rekommenderar också om att det är arbetsplatsen som bör stå 

för anmälan till polismyndighet och inte den enskilde då rädslan för hämnd kan finnas hos 

socialsekreteraren som blivit utsatt. 

 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 
 
3.1 Klassperspektiv 
 
Mitt val av teori grundar sig på ett intresse för att se på våld och hot mot socialsekreterare 

utifrån klassrelationer. Ordet maktlöshet återkommer ofta inom den forskning som behandlar 

hot och våld inom socialt arbete. I Sandströms (1998) bok diskuteras om känslan av 

maktlöshet kan visa sig genom att klienten blir våldsam i ett försök att få tillbaka lite av 

kontrollen.  Även inom klassperspektivet diskuteras begreppet maktlöshet. Exempelvis i 
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Ahrne Roman och Franzén (2003) beskrivning av klasskillnader, där författarna menar att en 

viktig början för att kunna definiera maktlösheten är att se till individens möjligheter till eget 

handlande och hur människors olika levnadsförhållanden ser ut. 

 
3.2 Klassteori – en bakgrund 
 
Under sin yrkesverksamma tid utvecklade Marx flera teorier och analyser som alla innefattade 

uppkomsten och utvecklingen av industrikapitalismen. Marx själv ansåg att den viktigaste och 

den mest betydelsefulla av hans teorier är mervärdeteorin. Mervärdeteorin bygger på att det 

arbete som arbetaren utför egentligen är mer värt än vad han får betalt för i form av lön. 

Överskottet på den indragna förtjänsten blir mervärde som går direkt tillbaka till 

kapitalisterna. Marx talade mycket om begreppet klass men skrev egentligen aldrig någon 

speciell klassteori utan teorin har konstruerats i efterhand. Det mest centrala är att Marx i 

benämningen av klass räknar in människans ställning i produktionen och inkomstkällan. Marx 

menade att man utifrån det kan förklara människors olika mål och intressen som de arbetade 

hårt för. (Andersen och Kaspersen, 1999).  
 

3.3 Klassteori i nutid 
 

Grundstenen i klassteorin (enligt Ahrne, Roman, och Franzén, 2003) är att människors 

situation vad gäller arbete och ekonomi i hög grad påverkar människor livsvillkor i övrigt. 

Vidare menar författarna att det i sin tur påverkar människors handlingsutrymme. 

     Författarna menar vidare att människors eget handlingsutrymme samverkar med andra 

faktorer såsom livsvillkor och klasspositioner.  Detta samband är inte statiskt utan kan 

förändras vid exempelvis giftermål. Familjens klasstillhörighet spelar en stor roll även om den 

inte behöver vara avgörande för hur det blir för familjemedlemmarna. I dagens samhälle är 

det dock lättare att röra sig mellan klassgränserna då de inte lika tydliga som tidigare. Numera 

har alla i praktiken samma möjligheter att exempelvis få en högskoleexamen med hjälp av 

studielån.  

 

3.4 Klassmotsättning, klasskillnader och klasstillhörighet 
 

3.4.1 Klassmotsättning 
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Israel och Hermansson (1996) beskriver klassmotsättningen som ett uttryck för de 

intressemotsättningar som finns i ett samhälle. I en tid där de rika får ett allt större kapital och 

därmed också mer makt blir de fattiga alltmer segregerade och hamnar utanför. Författarna 

beskriver vidare klassmotsättningarna som en maktkamp där de grundläggande värderingarna 

ur demokratin hotas.  Vidare diskuteras Sveriges medlemskap i EU där främst företagsledare 

och toppolitiker ser till sina egna önskemål vilka oftast handlar om att kapitalet ska kunna 

flöda fritt mellan gränserna. För den arbetande befolkningen som oftast prioriterar en social 

trygghet baseras på jämlikhet blir konsekvenserna stora och de får istället betala med en 

växande maktlöshet. Makt kontra maktlöshet beskrivs som ett uttryck för 

klassmotsättningarna.  

     I en utredning som LO gjort om rättvisa visade resultatet att de flesta arbetarna som ingick 

i undersökningen upplevde att makten är ojämnt fördelad och de intervjuade pratade i 

termerna vi och de. (Ibid). 

 

3.4.2 Klasskillnaderna 
 

När det gäller klasskillnaderna menar Israel och Hermansson (1996) att fram till 1980- talet 

minskade klasskillnaderna i Sverige men att de under 80- och 90- talet ökade på grund av den 

ekonomiska politiken som fördes. Under 1991 ökade inkomsterna ytterligare för de hushåll 

som redan hade den högsta inkomsten, detta då företagens vinster ökade enormt mycket under 

perioden. Samtidigt minskades den offentliga sektorns omfattning som i förlängningen skulle 

bidra till att klasskillnaderna ökade. Man kunde i mitten av 90- talet se att Sverige vars 

klasskillnader tidigare varit mindre än andra länders numera hade liknade mönster. Berger 

(2001) tar i sin bok upp att vissa klasskillnader kan förebyggas genom exempelvis ett 

ingripande från samhället. Berger menar då främst de skillnader som till viss del finns inom 

hälso- och sjukvård och inom skolväsendet.  

 

3.4.3 Klasstillhörighet 
 

Berger (2001) beskriver klasstillhörigheten som ett betydelsefullt perspektiv när man pratar 

om människors levnadsförhållanden. Den klass en individ tillhör har ett samband med vilket 

arbete han eller hon kan komma att få, vilka intressen han eller hon har, vad man äter till 

middag och vilken utbildning barnen troligtvis kommer att få. Man kan också se kopplingar 

till exempelvis hälsa, språkkompetens, musik, boendemiljö och fritidsintressen. Författaren 
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beskriver vidare att det självklart finns det flera felmarginaler men att sammanhanget ändå är 

tydligt. Om man jämför två jämngamla ungdomar från olika samhällsklasser menar Berger att 

chansen är större att den personen som kommer från en högre klass flera år senare befinner 

sig i den högre klassen. Chansen att den personen som kommer från den lägre klassen har 

klättrat uppåt är visserligen inte omöjlig men mindre trolig.   

 

3.5 Fattigdom  
 

En rapport som LO gjorde 1995 visade bland annat att 29 % av medlemmarna var tvungna att 

låna av familj och vänner för att kunna klara av regelbundna utgifter.  Människor som är 

långtidsarbetslösa, ungdomar, invandrare eller pensionärer och som redan är ekonomiskt 

utsatta är de som drabbas av fattigdom. Kanske tvingas man ta ett deltidsjobb och har då 

ingen möjlighet att klara sin fulla försörjning, man lever på och ibland även under gränsen 

(Israel och Hermansson 1996). En sökning på Statistiska centralbyrån visade att 2002 levde 

omkring 15 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 år under socialbidragsnormen. I 

Stockholm visade samma undersökning att ungefär samma andel av invånarna levde under 

socialbidragsnormen (SCB, 2005). 

 

3.5.1 Arbetslöshet 
 

 I en rapport av Berggren (2000) visade det sig att fast anställning har ett samband med den 

ursprungliga härkomsten. Bland människor med utomnordiskt ursprung var det vanligare med 

visstidsanställningar än bland människor födda i Sverige. Det visade sig också att bland dem 

som inte var födda i Sverige var det vanligare med anställning hos familjemedlemmar eller att 

de var egenföretagare. Författaren själv menar att förklaringen till detta troligtvis är att det 

numera är flyktingar som invandrar och inte arbetskraft som tidigare. Vidare menar 

författaren att man inte kan utesluta vare sig en växande diskriminering eller att 

kompetenskraven ökat.  

 
3.5.2 Socialbidrag  
 

Man har genom åren kunnat se en förändring inom socialbidragsberoendet. Israel och 

Hermansson (1996) beskriver att det tidigare var de äldre människorna, de arbetslösa eller 

familjer med många barn som fick bidraget. Numera är det ofta unga människor eller 

ensamstående mödrar som får försörjningsstöd. I detta resonemang har man räknat bort de 
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invandrare som bor i Sverige. Bidragsberoendet har till viss del också flyttats ut från små 

städer på landet till storstäderna. Beroendet av bidrag har inte minskat men numera har det 

kommit att bli en nödvändighet för människor som tidigare klarade sig på egen hand med den 

lön som de fick från sitt arbete. 

 

4. METOD 
 
I det föreliggande kapitlet presenteras uppsatsens metod. Inledningsvis beskrivs 

avgränsningar, val av metod, litteratursökning och urval. Därefter följer en presentation av 

intervupersonerna samt förberedelser och tillvägagångssätt vid intervjun. Avslutningsvis tas 

de etiska ställningstaganden upp samt diskussionen kring uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

 

4. 1 Vetenskapsfilosofisk position  
 

 Uppsatsen är skriven utifrån en fenomenologisk utgångspunkt. Kvale (1997) menar att 

fenomenologin bland annat bygger på att man ska förstå individens upplevelser och beskriva 

den så exakt som möjligt utan att lägga in egna värderingar i samtalet. Under intervjuerna fick 

intervjupersonerna med stöd av intervjufrågorna ganska förutsättningslöst resonera kring 

ämnet. Detta för att svaren skulle bli utförliga och mer övergripande och för att 

socialsekreterarnas egen beskrivning ska hamna i fokus. 
 
4.2 Förförståelse 
 
Min ursprungliga idé var att det skulle finnas variationer mellan stadsdelarna/kommunen som 

kunde förklaras med kontorens olika utsatthet. Min förförståelse var också att 

socialsekreteraren från den ”rika” stadsdelen skulle berätta om ett färre antal hot och mindre 

våldsamma situationer än den som kom från den ”fattiga” stadsdelen. 

 
4.3 Litteratursökning 
 

Under litteratursökningarna användes sökorden, hot, våld, socialsekreterare och socialarbetare 

i flera konstellationer. Databaserna som användes var Arbline, Libris,  Eric, Psycinfo. Den 

största delen av litteraturen som användes i uppsatsen fanns på Arbetslivsinstitutets bibliotek i 

Stockholm.  
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4.4 Avgränsningar 
 
I uppsatsen begränsades intervjupersonerna till socialsekreterare som handlägger 

försörjningsstöd aktuella då de möter ett stort antal vuxna klienter vars livsvillkor varierar. 

Dessutom är ekonomiskt bistånd är en känslig fråga som kan ge upphov till olika konflikter.  

 
4.5 Val av metod 
 
Metoden för uppsatsen är att göra en kvalitativ intervjustudie. Kvale (1997) skriver att målet 

med en kvalitativ forskningsmetod är att förstå snarare än att förklara.  Då uppsatsens syfte är 

att ta reda på socialsekreterares eventuella erfarenheter och hur det förebyggande arbetet ser 

ut, ger troligtvis denna metod utrymme för utförligare svar eftersom intervjupersonerna får 

möjlighet att med egna ord beskriva sin situation.  

  
4.6 Urval 
 

Geografiskt valdes Stockholmsområdet ut då detta var mest praktiskt för mig, jag hade 

möjlighet att välja bland ett stort antal olika tänkbara arbetsplatser. Kommunen och 

stadsdelarna valdes ut för att intervjupersonernas arbetsplatser skulle skilja sig åt så att en 

bredare bild av hot- och våldsproblematiken skulle kunna fås. En av de kommuner jag 

ursprungligen haft i åtanke tackade nej till medverkan på grund av socialsekreterarnas 

tidsbrist. Efter telefonkontakt med enhetens chef återkom en socialsekreterare från varje 

kontor och tid bokades för intervju, jag har med andra ord inte haft något inflytande vid valet 

av intervjuperson.   

     

4.6.1 Presentation av kommunen och stadsdelarna 
 

Kommun A har en arbetslöshet på 2 % och medelinkomsten är 316 000 kr. Av invånarna i 

kommun A har 5 % ekonomiskt bistånd och 5 % utländsk härkomst (www.scb.se)  

     Stadsdel B har en arbetslöshet på drygt 3 %. Medelinkomsten är 307 400kr, knappt 2 % 

har ekonomiskt bistånd och 15 % av invånarna har utländsk härkomst 

(www.stockholmsstad.se). 

     Stadsdel C har en arbetslöshet på drygt 5 %, medelinkomsten är drygt 200 100kr. Bland 

invånarna har 11 % ekonomiskt bistånd och 41 % av invånarna har utländsk härkomst 

(www.stockholmsstad.se)  
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4.6.2 Presentation av intervjupersonerna  
 
Mot bakgrund av studiens avgränsning var, som framgick ovan endast socialsekreterare som 

arbetade med försörjningsstöd aktuella för intervjuer. Det var också av betydelse att de arbetat 

några år på arbetsplatsen så att de kunde ge en bild som till viss del kunde representera hela 

arbetsgruppen. Dessutom behövdes en viss yrkeserfarenhet för att kunna berätta om 

eventuella erfarenheter. Vid en av intervjuerna deltog två intervjupersoner som intervjuades 

samtidigt, jag presenterar de var för sig.  

     För att intervjupersonernas anonymitet ska kunna garanteras kommer jag att benämna dem 

som IP 1, 2, 3 och 4. De har fått sitt nummer efter den ordning som intervjuerna skedde och 

intervjuperson 1 är alltså den intervjuperson jag träffade först. Kommunen/stadsdelarna har 

fått beteckningen A, B och C. Intervjuperson 2 och 3 tillhör samma stadsdel.  En av 

intervjupersona har utomnordiskt ursprung. 

     Intervjuperson 1 är kvinna, socionom och har arbetat med försörjningsstöd i 30 år. Hälften 

av den yrkesverksamma tiden har hon arbetat i kommun A. 

     Intervjuperson 2 är kvinna, socionom och arbetar för tillfället i stadsdel B som 

arbetskonsulent och inte med försörjningsstöd men har erfarenhet av det yrket. 

     Intervjuperson 3 är kvinna, socionom och har arbetat med försörjningsstöd inom stadsdel 

B sen hon utexaminerades för 4 år sedan. 

     Intervjuperson 4 är man, socionom och gjorde sin praktik på försörjningsstöd i stadsdel C. 

Därefter anställdes han i kommunen och har nu arbetat där i fem år.   
      

4.7 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
   
4.7.1 Förberedelser 
  
När intervjuerna var bokade med de socialsekreterare som skulle delta utarbetades en 

intervjuguide (se bilaga). En bandspelare lånades vid Universitetet och prövades samma 

eftermiddag så att inte några tekniska hinder från min sida skulle förekomma när det väl var 

dags för intervjuerna.  

 
4.7.2 Genomförande av intervjuer 
 
Vid genomförandet av den första intervjun i kommun A med IP 1 hann jag reflektera över den 

fysiska miljön i väntrummet. Jag noterade att ingen människa satt i den inglasade receptionen 

utan att hon eller han var på lunch. Jag uppmärksammade även att lugn musik spelades från 
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de i taket uppsatta högtalarna. Efter en kort presentation av ämnet och syftet med uppsatsen 

berättade jag om anonymiteten i uppsatsen. Därefter frågade jag om jag kunde använda 

bandspelaren och spela in intervjun och det gick bra. Intervjun genomfördes enligt 

intervjuguiden och tog ca 45 minuter.   

     Vid intervju med IP 2 och 3 stadsdel B fick jag först anmäla mig hos säkerhetsvakten i 

receptionen. Jag blev ombedd att sitta ner i väntrummet som var placerat intill receptionen. 

Då kontoret i stadsdel B är beläget i ett hus av äldre arkitektur var rummet högt i tak med 

stora fönster. En liten hörna för samhällsinformation fanns och rummet hade också plats för 

en liten utställning. Säkerhetsvakten kontaktade sen den socialsekreteraren som jag skulle 

träffa och visade mig till hissen. Vi gick tillsammans till ett besöksrum som låg i samma 

korridor som deras egna arbetsrum. Jag gjorde en kort presentation av ämnet, syftet och 

upplägget av intervjun. Att intervjupersonerna skulle vara anonyma informerade jag om och 

frågade om jag kunde använda mig av bandspelare, det gick bra. Intervjun genomfördes på 

samma sätt som den första intervjun, enligt intervjuguiden och tog ca 50 minuter 

     Vid genomförandet av intervjun med personen från stadsdel C gick jag tillsammans med 

socialsekreterare 4 upp till receptionen och vi satte oss i det bokade rummet. Då IP 4 hämtade 

mig utanför huset hann jag inte bilda mig någon större uppfattning men jag noterade att det 

var krångligt att hitta då man fick passera flera dörrar, åka hiss samt passera 

försäkringskassan. Även vid den här intervjun gjorde jag en kortare genomgång av ämne, 

syfte och av upplägget på intervjun. Jag informerade också om att intervjupersonen självklart 

skulle vara anonym i uppsatsen och det gick bra att jag använde mig av bandspelare. Intervjun 

genomfördes på samma sätt som de tidigare och var slut efter ungefär 45 minuter. 

      
4.8 Etiska aspekter 
 
I Kvale (1997) beskrivs bland annat vikten av att intervjupersonerna informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att information som kan göra det möjligt att identifiera 

intervjupersonerna hålls hemlig. Detta har jag tagit hänsyn till och informerat om vid 

intervjuerna. Jag har dessutom avidentifierat intervjupersonerna. Intervjupersonernas 

bakgrund nämns endast kortfattat och allt insamlat intervjumaterial kommer att förvaras på ett 

korrekt sätt. 

     Då jag är medveten om att hot och våld kan vara en känslig fråga, speciellt om man själv 

varit utsatt har hänsyn tagits till detta. Fokus har legat på att få en övergripande bild om 

exempelvis vilka klienter som vanligtvis hotar och på det eventuella förebyggande arbetet. 
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Frågan om vilka erfarenheter som varje socialsekreterare hade ställdes som en öppen fråga 

och då gavs en möjlighet för intervjupersonerna att själva bestämma detaljnivån på svaret. 

Under intervjuerna gick vi inte in närmare på enstaka hotfulla händelser utan pratade mer 

allmänt.  

 
4.9 Validitet och reliabilitet  
 

4.9.1 Validitet 
 
För att en undersökning ska vara trovärdig gäller det enligt Kvale (1997) att forskaren visar på 

forskningens giltighet, det som med andra ord kallas för validitet. Validiteten är kopplad till 

om det insamlade materialet överensstämmer med det som man avsett att undersöka. Syftet 

med undersökningen var att undersöka vilka erfarenheter socialsekreterare har av hot och 

våld, om det finns likheter och skillnader mellan socialsekreterarnas berättelser och hur det 

eventuella förebyggande arbetet ser ut. För att få svar på dessa frågor arbetades en 

intervjuguide som baserades på den tidigare forskningen fram.  

     Under en av intervjuerna deltog två intervjupersoner – vilket inte var den ursprungliga 

tanken – och detta kan bara förklaras med att det någonstans på vägen uppstod ett 

missförstånd. Av dessa två arbetade bara den ena intervjupersonen vid intervjutillfället med 

försörjningsstöd. Om situationen varit en annan och intervjun varit enskild och bara den 

socialsekreterare som arbetade med försörjningsstöd deltagit hade jag kanske fått andra svar. 

Det är möjligt att hon vid en enskild intervju förmedlat en annan bild av hot- och våld på 

arbetsplatsen.  

      
 
4.9.2 Reliabilitet 
 
Kvale (1997) menar att reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, vid en hög 

reliabilitet ska undersökningen kunna genomföras på nytt och generera motsvarande resultat. I 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004) beskrivs att reliabiliteten ökar om man 

i undersökningen är noga med att undvika exempelvis slarvfel, både under datainsamlingen 

och i den efterföljande databearbetningen. Oläsliga anteckningar och slarvfel är också 

exempel på sådant som bidrar till att sänka reliabiliteten.  Under intervjuerna användes 

bandspelare för att på så sätt bidra till att anteckningar inte skulle behövas. Koncentrationen 

kunde istället helt riktas mot intervjupersonen. Små språkliga missförstånd från min sida 

klarades upp direkt vid intervjutillfällena.  Transkriberingen skedde samma dag som 
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intervjuerna för att undvika hörfel och missförstånd eftersom intervjusituationen då fanns 

färskt i minnet.  

 
4.10 Generaliserbarhet 
 
Esaiasson et.al (2004) beskriver att generaliserbarheten hänger ihop med frågan om i vilken 

utsträckning undersökningens resultat kan antas gälla hela den grupp som var i fokus för 

undersökningen. Generaliserbarheten i den här undersökningen är troligtvis liten då antalet 

intervjuade enbart var fyra stycken.  

 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
     

 I detta kapitel redovisas de olika teman och frågor som intervjuguiden baserades på. Varje 

tema avslutas med en sammanfattande analys med koppling till ett klassperspektiv. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattande analys runt alla teman.  

 
5.1 Erfarenheter  
 
     För att få en uppfattning om hur vanligt förekommande våld- och hot är på respektive 

arbetsplats fick socialsekreterarna först beskriva detta. I intervjusituationen frågade jag också 

vilka klienter som hotar och i vilka situationer hot och eventuellt våld uppstått. 

      Intervjupersonernas erfarenheter av hot eller våld skiljer sig markant. Detsamma gäller 

deras uppfattning om vad hot egentligen innebär. En av intervjupersonerna menar att hon inte 

varit utsatt för särskilt många hotfulla situationer:  
 

”Det beror på vad man menar med hot, en hotfull stämning kan det vara ganska ofta så man 
känner att det blir obehagligt och senast förra veckan blev en kollega hotad. Hot kanske 
händer en gång om året. Men visst har folk kastat saker på mig och så fast oftast är det bara 
fula ord som sockärring och sånt. Men ingen har tagit struptag eller kommit nära.” (IP 1) 
 

Ovanstående citat visar också att det intervjupersonen själv definierar som ett hot inte är 

densamma som uppsatsens definition.  

     Att hotfulla situationer inte förekommer särskilt ofta understryks av intervjuperson 3, som 

emellertid menar att alla kollegor någon gång utsatts för någon form av hot. Oftast sker hoten 

per telefon. De erfarenheter som intervjuperson 4 beskriver skiljer sig markant från de övriga 

socialsekreterarnas:  
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”Jag har blivit utsatt flera gånger, en gång var det en kille som slog mig med stolar i huvudet. 
Det kan hända tre stycken hot i dag och sen händer det inget på en månad. Vi får ibland 10 
hot på en vecka men inget på tre veckor efteråt.” (IP 4)  
  

IP 3 har vid ett tillfälle varit med om att en klient ringt hem efter arbetstid men syftet med det 

samtalet var inte att hota. IP 4 berättar om hur någon sökt reda på hans hemadress och hur han 

tittat ut genom persiennerna för att se om någon gömt sig i buskarna.  

När det kommer till uppfattningen om vilka klienter det är som ligger bakom hoten är svaren 

bland intervjupersonerna mer entydiga. I första hand beskrivs missbrukare som den grupp 

som oftast har ett hotfullt uppträdande:  

 

”Min erfarenhet är att det är sådana som man vet som blir hotfulla. De är oftast missbrukare 
och har varit beroende länge.” (IP 1) 
 
”Det finns vissa personer och det är kanske oftast missbrukare som är så tiltade i huvudet och 
som kan ändra sig snabbt i humöret och med dem kan man inte veta från den ena gången till 
den andra hur de är.” (IP 3) 
 

En intervjupersons svar avviker lite från de andras, missbrukare framhålls visserligen men den 

huvudsakliga tonvikten läggs på en annan, avsevärt bredare grupp:  

 

”Det är invandrarna som hotar, minst 95 % av hoten kommer från invandrare. Vi har en och 
annan klient som är utanför, missbrukare eller kriminella och de gör det kontinuerligt vid 
varje tillfälle där de får avslag, när de inte får som de vill, då blir det ett hot men nej, det 
händer ingenting./…/Det finns svenskar också som är utanför, de skriker och säger jävla skit, 
jag ska göra det och det, jag sak polisanmäla dig men de hotar inte på detta sätt som 
invandrare gör (IP 4)   
 

När frågan kommer till i vilka situationer som hoten uppstår beskriver alla intervjupersoner att 

det främst är när klienten får ett negativt beslut. En av intervjupersonerna pratar också om att 

hot kan uppstå när klienten har orealistiska föreställningar om mötet. 

 

”Det är oftast vid negativa beslut eller om de har förväntningar på mötet som jag inte kan 
leva upp till. /…/ Jag försöker att inte ge några negativa beslut när de är här utan jag tar 
kontakt med dom sen per telefon eller via brev, det blir på ett annat sätt om dom får besluten 
hemma.” (IP 1)  
 

Ovanstående situation beskriver även IP 3 och menar vidare att klienter ibland vill ha något 

som inte finns i föreställningsvärlden. Hon berättar också att de inte får ge några beslut på 

rummen utan att man tar kontakt senare per telefon.  
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     IP 1 och 3 menar att det bästa för att förebygga att hot uppstår är att vara tydlig med vad 

som klienten kan få hjälp med.  

 

”De allra flesta förstår varför de får ett negativt beslut och det är väl därför som de inte blir 
så arga, vi har informerat och varit tydliga så det var väntat, inget konstigt med det.”  (IP 3)  
       

Intervjuperson 4 har en delvis en annan bild om i vilka situationer och varför som hoten 

uppstår: 

 

”Oftast är det vid avslag när vi gjort den bedömningen att de inte ska få några pengar. 
Majoriteten av våra klienter är från mellanöstern där man har en sådan uppfattning att det är 
tjänstemannen som fattar beslutet. Tjänstemännen har egna lagar och ibland kanske under 
bordet, så de tror att om jag vill så kan jag betala ut pengar. Om jag vill hela tiden, de förstår 
inte att det inte spelar någon roll vad jag vill utan att det är lagen som säger så. Det blir 
tjänstemannens fel och de gör det personligt av saken. ” (IP 4)      
 

IP 2 och 3 tror att stadsdelens sammansättning av befolkning har betydelse och menar att de 

få gånger som det varit utsatta för hot har det oftast berott på språkbristningar, att man inte 

förstår varandra. De tror också att man som svensk socialsekreterare inte är van vid att man 

pratar högt och gapigt till varandra och att klientens beteende kan uppfattas som hotfullt för 

en utomstående. De menar att det som vi i vår kultur tycker är högljutt och skrikigt kanske 

inte är så allvarligt menat, bara att man har olika uttryckssätt.  

 

Analys 

Alla socialsekreterarna har i någon form varit utsatta för hot och/eller våld men resultatet 

visar att antalet hot och erfarenheten om vilka som utför hoten varierar. IP 1, 2 och 3 

beskriver ett färre antal hot och våldsamma situationer än vad IP 4 som arbetar i C gör.  IP 1, 

2 och 3 beskriver att de flesta av hoten utförs av missbrukare som även den tidigare 

forskningen visar. Dessa personer på grund av sitt missbruk är mer benägna att ta till hot och 

våld. 

     IP4 menar att de flesta av hoten kommer från människor med invandrarbakgrund. Ur ett 

klassperspektiv skulle man kunna förklara detta med att de människor som IP 4 möter känner 

sig mer maktlösa och utanför samhället, stadsdel C är i uppsatsen den mest ekonomiskt utsatta 

stadsdelen.  Ett exempel på hur situationen delvis ser ut i stadsdel C som IP 4 berättade om är 

den gymnasieskola i närheten som lades ner, där ungefär 2-4 % kunde gå ut skolan med 
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godkända betyg, resten hoppade av.  Det är en stor skillnad mot hur det ser ut i den andra 

representerade stadsdelen och kommunen.  

     De människor som behöver försörjningsstöd i kommun A och stadsdel B lever i en miljö 

som i större utsträckning än stadsdel C har invånare som kommer från medel - eller 

överklassen. Eventuellt har de gått i en välfungerande skola eller arbetat i 

kommunen/stadsdelen så att de ändå känner sig införstådda med de sociala koderna som finns 

och därför inte reagerar lika starkt vid ett avslag. Det är möjligt att de känner sig mer på 

samma nivå som socialsekreteraren och myndigheten de representerar vad gäller exempelvis 

språkbruket som klasstillhörigheten diskuterar.  

     Det är möjligt att en av orsakerna till att IP 4 beskrivning skiljer sig så från de andra är att i 

stadsdel C är fler människor beroende av ekonomiskt bistånd än i A och B. Samtidigt tänker 

jag med anledning av IP 4 egen beskrivning av att hot och våld oftast orsakas av missförstånd 

i hur socialbidragshanteringen rent lagligt ska genomföras.  

 
5.2 Kopplingen mellan hot och våld och klientens upplevda maktlöshet 
 
Alla intervjupersoner tror att det finns en koppling mellan hot och våld och klientens 

upplevda maktlöshet. IP 1 beskriver detta genom följande citat: 

 

”Det tror jag absolut och många som kommer är väldigt utsatta, numera är det inte lite 
pengar det handlar om längre utan det kan vara en skillnad om 10000 kronor eller ännu mer. 
Sen är bidraget så speciellt eftersom du inte får ha några tillgångar, ingen bil och inga 
pengar på banken. Man är så utblottad och sen tror jag att det är svårt eftersom vi 
handläggare bedömer lite olika. Utrymmet för personlig bedömning är inte så bra eftersom 
det kan göra att några har en granne som fått si och så mycket pengar och själv fick jag inte 
det.”(IP 1) 
 
IP 2 och 3 besvarar frågan på liknande sätt och IP 2 betonar också vikten av att 

socialsekreteraren är medveten om sin makt. IP 2 berättar vidare att hon tror att hoten är en 

reaktion på att man som klient inte har någon makt, IP 2 betonar att det är socialsekreterarens 

skyldighet att tala om vad klientens rättigheter är. IP 4 tolkar dock frågan på följande vis: 

 
”Ja, jag kan säga så mycket, jag gav avslag till en kille eftersom han inte sökte jobb. Jag 
remitterade honom vidare för att söka jobb men han gjorde ändå inget och då fick han 
avslag. Då var han ute efter min hemadress och sen ringde han och hotade mig på min 
telefon.” (IP 4). 
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Analys  

 
IP 4 beskrivning av maktlöshet skiljer sig något från de andra tre socialsekreterarnas då han 

mer beskriver den hotfulla situationen och sin egen utsatthet än reflekterar över klientens. IP 1 

ifrågasättande av utrymmet för socialsekreterarnas personliga bedömning är enligt min 

mening intressant ur ett klassperspektiv då den personliga berömningen lägger ut ett ansvar på 

klienten att själv kunna marknadsföra sig på ett bra sätt. Då kan det vara viktigt med ett språk 

som klienten till fullo förstår och känner sig bekväm med. Klasstillhörigheten beskriver att det 

finns kopplingar mellan exempelvis språkkompetens och fritidsintressen. IP 2 är medveten 

om den egna makten och tror också att klienter som uppträder hotfullt gör det eftersom de 

känner sig maktlösa. Detta menar också Sandström som beskriver att klienters upplevda 

maktlöshet kan visa sig genom att klienter blir våldsamma och att det är ett sätt att få tillbaka 

lite av kontrollen. Även Ahrne, Roman och Franzén, 2003 beskriver att människors 

handlingsutrymme påverkas av faktorer som arbete och ekonomi. Den största skillnaden i 

svaren är IP 1 och 2 som mer ser klienten i en kontext än vad IP 4 gör.   

 

5.3 Fysisk miljö   
 
Vad gäller den fysiska miljön var det främst frågor om möblering, reception, larm och om det 

fanns möjlighet att vara två socialsekreterare i särskilda fall som intervjufrågorna handlade 

om. På frågan om möblering varierade svaren men alla socialsekreterarna hade reflekterat 

över möbleringens betydelse: 

 

”Vi har pratat mycket om det på kontoret och jag sitter egentligen helt fel, jag ska sitta 
närmast dörren så att jag snabbt kan ta mig ut men jag tycker att det är så trevlig här vid 
fönstret och så blir man lite orädd när det inte hänt nåt på ett tag, man tappar lite av 
säkerhetstänkandet. Men mitt rum är så stort så jag kan springa runt om det händer nåt, sen 
ska man inte ha några tunga blomkrukor på bordet som de kan kasta.”(IP 1) 
 
IP 2 beskriver att socialsekreterarna ofta får positiva reaktioner från klienterna som menar att 

kontoret har så fina och luftiga lokaler. IP 3 som arbetar på samma arbetsplats instämmer och 

uttrycker: 

 
”Vi sätter oss så att klienten sitter längst in och socialsekreteraren närmast dörren så att vi 
hinner först ut om det skulle vara något. Man löser det lätt genom att man visar in besöket 
och då sätter sig de flesta längst in./…/ Inga vassa saxar framme och dörren i korridoren är 
låst så man måste gå och hämta och sen också följa med besöket ut.”(IP 3) 
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Även IP 1 berättar att dörren i korridoren är låst och att man måste hämta och lämna besöket 

personligen. IP 1, 2 och 3 tar oftast emot besök på rummen medan IP 4 träffar klienterna i 

särskilda besöksrum. IP 4 beskriver möbleringen och besöksrutinerna så här: 

 
”Vi tittade på möbleringen ur ett säkerhetsperspektiv men såg att det inte skulle leda till 
något, då skulle vi få skruva fast bordet och stolarna och det fungerar inte /…/ För våra 
absolut hotfullaste klienter, de som har betett sig mest illa här har vi en överenskommelse 
med polisen och de träffar vi på polisstationen. Vi tar inte in klienterna på rummen, vi har 
besöksrum, då det strider mot sekretesslagen” (IP 4) 
 

När vi under intervjun pratade om hur receptionen är utformad blev svaren: 

 
”Många tycker att vi har en stel reception med det är bra att de anmält sig innan och att man 
inte har drop in för man ser på en gång om det är någon idé. Eller om de är arga eller fulla 
när de kommer så får man be dem återkomma.” (IP 1) 
 
”Jag vet inte hur det är på andra delar inom socialtjänsten men det som jag tror bidrar till att 
det inte är så mycket hot och våld här är att det är öppet i receptionen, även fast det sitter 
vakt där så är dom rätt så trevliga, de flesta känner sig välkomna. Inte det här med glasruta 
och man ska ringa på en klocka.”(IP 3) 
 
 
Intervjupersonernas svar beträffande larm visade att tre av intervjupersonerna inte egentligen 

har någon användning för de larm som fanns installerade i rummet. IP 3 inte ens visste vart 

larmet fanns placerat i rummet men IP 2 berättade att de flesta har sin larmdosa på bordet på 

sitt rum. Där IP 1 brukade sitta när hon hade besök kunde hon inte nå fram till larmknappen, 

hon var också osäker på hur man hanterar en larmsituation: 

 

”Jag har ett larm vid bordet och ett larm vid dörren men det är sällan jag sitter så jag kan nå 
dom. Vi som jobbar här vet att om det går ett larm eller om man hör att det är någon som är 
högljudd så ska alla som hör springa till rummet man jag vet inte riktigt vad man ska göra 
sen”(IP 1) 
  
IP 4:s kännedom och erfarenhet av larm och larmhantering skiljer sig dock från de övriga: 

 
”Vi har larm i alla samtalsrum och på displayen står det vilket rum det är som larmar och då 
springer alla ut till receptionen. Vi har vakt också. Händer det något är vi där direkt, det tar 
inte ens en halv minut så är vi kanske 20 stycken där och reder ut situationen.”(IP 4) 
 
Alla de intervjuade socialsekreterarna beskriver att det finns en möjlighet att vara två i 

ärenden om man känner sig rädd eller osäker. Det finns också en tyst överenskommelse bland 

socialsekreterarna och deras kolleger att man kollar till varandra om det blir högljutt eller 

stökigt på någons rum.  
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”Visst finns det möjlighet att vara två, man är mest osäker på nybesöken för man vet inte vad 
det är för person som kommer. Då kan man säga till den som har rummet bredvid att om du 
hör att det blir högljutt kan du väl komma in.”(IP 3) 
 
Analys  

 

Utifrån resultatet kan man se att IP 1 och 2 och 3 har ett mer öppet sätt att se på betydelsen av 

möblering och larm. De tar oftast emot besöken på rummen och larmknapparna som finns 

installerade i rummen sällan används. IP 3 berättar att hon låter klienterna sitta längst in för att 

snabbt kunna ta sig ut om det behövs. IP 1 visste dock inte riktigt hur hon skulle bete sig om 

någon arbetskollega blev hotad. IP 4 beskrivningar visar på att arbetsgruppen har en bra 

organisation av larmanordning och dess användande. 

     Ur ett klassperspektiv som exempelvis tar upp klasskillnaderna reflekterar jag kring om IP 

4 beskrivning av de särskilda besöksrummen kan skapa en känsla av maktlöshet eftersom det 

delvis markerar att det finns en skillnad mellan klienten och socialarbetaren. Att man som 

klient hålls på ett visst avstånd som kanske ökar ”vi och dem känslan”. Ett besöksrum är å ena 

sidan en neutral plats å andra sidan en opersonlig plats. Som den tidigare forskningen 

beskrivit är det viktigt att den som använder sig av rummet trivs i miljön. Hur personligt kan 

det egentligen bli i ett avlångt besöksrum med ett bord och fyra stolar? Detta skulle kunna 

förstärka utanförskapet eller maktlösheten då ett besöksrum är en opersonlig mötesplats som 

möjligtvis bidrar till att klienten lättare tar till hot och våld. 

     Min egen iakttagelse kring väntrummen då intervjupersonerna var fåordiga i frågan är att i 

A fanns stora fönster, musik från högtalare i taket, gröna krukväxter och en liten lekhörna. I B 

var väntrumslokalerna luftiga med högt i tak, samhällsinformation fanns tillgänglig och med 

en liten avdelning för utställningar. I C var väntrummet placerat mitt i huset med glasbeklädda 

besöksrum runtomkring. Det var också möjligt för mig som utomstående att titta in i flertalet 

besökta rum då gardinerna (om det fanns några) inte var fördragna. Detta kan skapa 

obekväma situationer. Som den tidigare forskningen visat har samtalsrummets utformning 

betydelse likaså att rummet ska vara en avskiljd plats.  

      

5.4 Hantering av hotfulla klienter och kommunikation med klienter 
 
Intervjupersonernas beskrivningar om hur de hanterar hotfulla klienter är snarlika varandra. 

Alla menar att det viktigaste är att klienten kommer utanför dörren men tillvägagångssättet 

skiljer sig lite åt. IP 1 menar att det viktigaste är att klienterna kommer utanför kontoret och ut 

i receptionen. IP1 är också tydlig med informationen och säger till klienten att vi får fortsätta 
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prata en annan dag. Hon berättar vidare att någon på kontoret ringer till polisen men att de 

flesta lämnar kontoret självmant. IP 3 berättar om ett tillfälle när hon öppnat dörren för att 

folk runtomkring skulle höra att det var oroligt på rummet, sen bad hon klienten att gå. IP 2 

beskriver också att hon avbrutit möten:  

 
”Avbrutit möten har jag gjort när folk börjar svamla massa grejer om att den kollegan är si 
och så.  Man känner att nu är det bra, nu tar vi det här nästa vecka, hej då. Sen så är det 
faktiskt så att hur knäpp man än tycker att den här personen är så måste man ändå respektera 
den här personen, hon eller han har rätt till de här pengarna. Men hon eller han har inte rätt 
att komma in och kräkas i min byrålåda /…/. Men det är ingen mening att hålla på ändå för 
man kränker personen eftersom hon eller han ändå inte fattar vad man säger.” 
 
 

IP 4:s beskrivning skiljer sig något från de andras: 
 
”Vi försöker att inte få någon fysik kontakt utan försöker lugna ner situationen samtidigt som 
någon har ringt till vakten, det tar inte ens två tre minuter innan de är här och de kör ut dom. 
Våra chefer brukar efteråt ha ett snack med klienten för att reda ut. Sånt pratar vi om hela 
tiden, vi berättar om sånt. Ska jag ha en Kalle eller Mohammed som jag vet att det är 
problem med då berättar jag det i gruppen. Då finns det koll, man är där ute och kollar så att 
det inte ska hända någonting.” (IP4) 
 
 
När det gäller kommunikationen med klienterna är svaren ganska olika. IP 1 menar att hon 

försöker att inte ställa kränkande frågor till upprörda klienter, att man måste se vad man har 

framför sig för människa. Hon anser också att hon med åren fått en människoerfarenhet som 

är bra.  

     IP 2 och 3 svarar relativt lika och IP 3 menar: 

 
”Jag tror att det därför som vi inte har så mycket hot, att vi har på ett schysst sätt och att de 
får tydlig information redan från början. För jag tror många gånger att det här med hot och 
sånt uppstår när det blir ett missförstånd och att klienten inte riktigt har förstått hur det ska 
vara.”(IP3) 
 
IP 4 har delvis en annan syn på kommunikation:  

 

”Det finns bra metoder, är någon klient hotfull eller aggressiv på besöksrummet säger vi nej 

det går inte vi kan inte diskutera idag, du får komma tillbaka om två veckor De kan inte vänta 

så länge för att få pengar och de börjar lugna sig ner. Man förstår att det inte går. Man 

förstår att man förstör för sig själv. Någonstans hamnar vi och kan prata med varandra. Det 
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går också att lugna ner många, jag menar dialogen är vårt största redskap. Dialogen med 

våra klienter.”(IP 4) 

 
IP 3 berättar också om hur viktigt det är att man avbryter ett möte som börjar gå överstyr och 

inser att vad man än säger till klienten i det här läget så kommer det ändå att uppfattas fel. 

 
Analys  

 

 Vid hantering av hotfulla klienter visar resultaten att IP 1, 2 och 3 mer agerar på ett likartat 

sätt än vad IP 4 beskriver. De tre förstnämnda socialsekreterarnas berättelser om att klienten 

ombeds att själv avlägsna sig skulle eventuellt kunna ge klienten lite känsla av att få en viss 

makt tillbaka. Kanske lugnas situationen ner om klienten i det första skedet erbjuds att 

självmant gå därifrån.  IP 4 beskriver att man först försöker lugna situationen, undvika fysisk 

kontakt och att vakten kontaktas som sedan för bort personen. Senare reds situationen ut med 

hjälp av en tredje part, i detta fall cheferna.  

     Den tidigare forskningen beskriver att känslan av maktlöshet kan göra att klienten blir 

våldsam för att försöka få tillbaka lite av kontrollen och denna maktlöshet kanske blir ännu 

större om det dessutom plötsligt är fullt av socialsekreterare och vakter runt klienten. Min 

spontana reaktion efter att ha läst forskning kring hantering av hotfulla klienter är att det kan 

finns en risk vid ett agerande som IP 4 beskriver att man trappar upp situationen. Självklart 

ska man inte förringa de hotfulla och våldsamma situationerna bara att man ska ha i minnet 

det som IP 2 beskriver att man inte får glömma bort att klienterna faktiskt har rätt att få 

försörjningsstödet.  

     Resultatet från intervjuerna visar att alla intervjupersoner anser att kommunikationen med 

klienterna är viktigt. Resultatet skiljer sig dock lite från varandra. IP 1 beskriver sin 

människoerfarenhet och att hon försöker att vara lite smidig vid val av tillfälle att ställa 

jobbiga frågor. Resultaten från IP 2 och 3 berättelser kan tolkas som socialsekreterarna satsar 

mycket på att försöka vara så tydliga som möjligt när de beskriver de krav som ställs på 

klienten. Med klassperspektivet i bakhuvudet tänker jag att det ändå visar på en öppenhet 

inför andra människors olika levnadsförhållanden. IP 4 beskrivning kan tolkas mer som en 

sätta hårt mot hårt metod, där man använder sig av klientens beroendeställning för att lugna 

ner situationen. Dessutom vågar jag nog påstå att IP 4 beskrivning om hur han kommunicerar 

med sina klienter inte är den typen av kommunikation som det förebyggande arbetet 

beskriver.  
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5.5 Hantering av utsatt personal  
 
När det gäller frågan om hur man hanterar den personal som utsatts för hot är svaren entydiga, 

alla socialsekreterarna beskriver att arbetsplatsen tar hot och våld på allvar och att man stöttar 

den som blivit utsatt. Däremot skiljer sig svaren en aning kring vilken hjälp man får och vilka 

som samlas: 

 
”Då samlas de som är berörda och den som blivit utsatt får den hjälp som den behöver, 
psykologhjälp eller så, jag inbillar mig att man får det man behöver. Men hela arbetsplatsen 
samlas inte om inte alla är inblandade. Men chefen tar allt sånt på allvar.”(IP 1) 
 
 

IP 2, 3 och 4 beskriver mer ingående hur man på arbetsplatsen hjälper och stöttar varandra 

exempelvis på det sätt som IP 3 beskriver: 

 
”Vi har några personer i arbetsgruppen som är sammankallande eller kontaktpersoner eller 
vad man ska säga. Händer något som alla behöver veta träffas vi. I vissa fall kan det behöva 
informeras om på andra enheter också, receptionen och vakten måste alltid få reda på det. 
Hot kan uppfattas olika, man berörs på olika sätt och jag tycker att vi är ganska duktiga på 
att kolla av med varandra och fråga: känns det här för dig nu?” 
 
Analys  

 

Intervjupersonernas berättelser visar på att allas arbetsplatser tar hot och våld mot de anställda 

på stort allvar. Man samlar ihop gruppen och pratar om det som hänt. IP 2, 3 och 4 beskriver 

att man alltid samlar ihop hela gruppen och pratar om det som hänt, resultatet visar också att 

de tre socialsekreterarna anser att deras respektive arbetsgrupp arbetar ihop på ett bra sätt där 

man stöttar och hjälper varandra. IP 1 beskrivning visar på att man oftast bara samlar ihop 

valda delar ur arbetsgruppen, hon är inte heller helt säker på den hjälp man som utsatt erbjuds. 

Med tanke på det som den tidigare forskningen visat att detta agerande kan skapa 

ryktesspridning då inte alla får samma information. Andra ovetandes socialsekreterare kan 

dessutom drabbas i onödan. Resultaten visar också att ingen av de intervjuade 

socialsekreterarna upplevt ett ifrågasättande från arbetskolleger som enligt den tidigare 

forskningen kan finnas på arbetsplatsen. 

 
5.6 Sammanfattande analys 
 

Alla socialsekreterarna har i någon form varit utsatta för hot och/eller våld dock i varierande 

utsträckning. Resultatet visar också att socialsekreterarnas egen uppfattning om vilka som 
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utför hoten varierar då tre av socialsekreterarna beskriver att de flesta av hoten utförs av 

missbrukare medan en av intervjupersonerna menar att de flesta av hoten kommer från 

människor med invandrar bakgrund. 

     IP 1 och 3 undviker att ge besluten direkt utan återkommer senare istället. Det är möjligt 

att en sådan hantering av besluten kan upplevas som provocerande, särskilt om det sker via 

brev, då detta visar på ett avståndstagande. Samtidigt är det troligtvis inte tidsmässigt 

genomförbart att be en klient att återkomma enbart för att få sitt beslut personligt. 

De intervjuade socialsekreterarna beskriver att det är främst när klienten får ett negativt beslut 

som hot och våld uppstår. Jag funderar om det är så att den maktlösheten som klienten 

troligtvis känner i det ögonblicket då hela levnadssituationen förändras och man som klient 

står helt utan ekonomiskt bistånd i sig är så svårt att man inte vet annat. 

Tre av socialsekreterarna tror absolut att det finns en koppling mellan klientens maktlöshet 

och hot och våld och en av socialsekreterarna är kritisk mot utrymmet för personlig 

bedömning som eventuellt kan bidra till att klienten känner sig orättvist behandlad.  

     När det gäller det förebyggande arbetet är svaren relativt olika. Alla intervjupersoner 

berättar att det finns en möjlighet att vara två i tunga ärenden eller vid svåra hembesök. Men 

där slutar egentligen likheterna mellan svaren.  I kommun A där IP 1 arbetar var väntrummet 

en lugn och stillsam plats med tidningar på bordet och avkopplande musik. IP 1 berättade att 

hon helst vill sitta vid fönstret men har inga blomkrukor på bordet som kan användas på fel 

sätt. IP 1 berättar också att där hon sitter har hon ingen möjlighet att nå larmet.   

     I stadsdel B där IP 2 och 3 arbetar var väntrummet beläget i gamla, fina lokaler med luftig 

och öppen miljö.  IP 3 sätter sig alltid närmast dörren för att snabbt komma ut om klienten blir 

hotfull eller våldsam. IP 3 vet inte vart larmet är placerat i samtalsrummet men IP 2 berättar 

att de flesta socialsekreterarna har sitt larm på bordet. IP 3 betonar också att de inte har vassa 

föremål liggandes framme.  

     I stadsdel C där IP 4 arbetar låg väntrummet mitt i huset och runtomkring fanns de små 

besöksrummen. Det jag upplevde mest ifrågasättande var det faktum att jag som utomstående 

kunde titta in i rummen trots att möten pågick. Om det var en engångsföreteelse eller om 

besöken alltid är så utlämnande kan jag inte svara på, tänkte inte på att fråga IP 4 om detta. 

Resultaten från intervjuerna visar att tre av socialsekreterarna i första hand ber klienten att 

själv avlägsna sig. IP 1 berättar att man i första hand försöker få ut personen till receptionen 

och att man sedan ringer polisen. IP 4 beskriver att man försöker lugna ner situationen medan 

en vakt kontaktas som sedan för bort personen. 
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När det gäller kommunikation tolkar intervjupersonerna frågan lite olika. En av 

socialsekreterarna berättar att man ska vara försiktig med att ställa kränkande frågor till 

upprörda klienter, att man måste anpassa sig till människan man möter. IP 2 och 3 framhåller 

vikten av att vara tydlig med informationen redan från början så att det inte uppstår några 

missförstånd. IP 4 menar att dialogen med klienten är det viktigast redskapet och berättar 

vidare att en bra metod för att få en klient att lugna sig är att be dem återkomma om ett par 

veckor.   

Resultaten visar att det finns skillnader mellan kommunen och stadsdelarna, både vad gäller 

antalet hot och synen på klientens maktlöshet. Skillnader finns också i det förebyggande 

arbetet, den fysiska miljön, hur man använder sig av kommunikation och vid hanteringen av 

hotfulla klienter. Endast vid hanteringen av utsatt personal svarade socialsekreterarna på 

samma sätt.  

 

6. DISKUSSION 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka erfarenheter tre socialsekreterare har av hot och 

våld på arbetsplatsen samt undersöka om det finns skillnader i deras erfarenheter som kan 

knytas till kommunens och stadsdelarnas olikheter. Syftet var också att ta reda på om det 

förekommer något individuellt förebyggande arbete bland socialsekreterarna.  

     Diskussionsavsnittet är upplagt på följande vis, först kommer en diskussion kring 

uppsatsen metod, fördelar och nackdelar med metoden samt problem som dykt upp under 

arbetet gång. Därefter diskuteras resultatet från intervjuerna och uppsatsens frågeställningar 

besvaras. Fråga 5.3 som i resultatavsnittet tar upp kommunikation med klienter kommer i 

diskussionen att finnas under rubriken: Hur hanteras hotfulla klienter samt utsatt personal? 

Slutligen ges förslag på framtida forskning. 

 
6.1 Diskussion av uppsatsens metod 
 
Enligt Esaiasson et al. (2004) är det viktigt att forskaren väljer en metod som är lämplig för 

rapportens syfte, så att man med hjälp av metoden kan svara på de aktuella frågeställningarna. 

Att välja en kvalitativ metod såg jag som god möjlighet för att uppnå uppsatsens syfte samt 

besvara frågeställningarna. Detta då intervjupersonerna gavs möjlighet och uppmuntrades att 

berätta om sina erfarenheter, beskriva hur det förebyggande arbetet såg ut samt reflektera över 

klientens upplevda maktlöshet. Kommunikationens betydelse diskuterades och 
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socialsekreterarna berättade om hur de hanterar hotfulla klienter och utsatt personal. I en 

intervjusituation finns möjligheten att komma med de följdfrågor som kan behövs för att 

komma åt en bredare bild av den ställda frågan.  

     När det gäller det stora antalet frågeställningar ansåg jag att det var nödvändigt för att få 

den övergripande bild som jag var ute efter. Varje frågeställning kan användas för en 

fördjupning men så var inte min tanke med uppsatsen. Detta kan självklart diskuteras men för 

att på ett ytligt plan kunna beröra flera aspekter valde jag att göra på det viset.  

     Det finns dock risker med att göra intervjuer då forskaren kan påverka intervjupersonens 

svar genom exempelvis ledande frågor. Här kan min intervjuguide diskuteras. Den består av 

ett antal delar samt en fast fråga (se bilaga). Den fasta frågan som ställdes på samma sätt till 

alla socialsekreterare är ganska vinklad och ställdes därför i slutet av intervjun. Detta för att 

undvika att den skulle sätta alltför stor prägling på de övriga svaren. I resultatavsnittet har den 

fått en högre status och ligger som fråga nummer två.  

     Under arbetes gång har jag upptäckt fördelarna med att ha intervjufrågor som är ganska 

korta och konkreta. Intervjupersonerna har inte tvekat innan de svarat utan har gett 

innehållsrika och sakliga beskrivningar. 

     Det negativa med valet av metod i uppsatsen är att man omöjligt kan få någon generell bild 

av hur vanligt förekommande hot och våld på arbetsplatsen är.  

     Det faktum att det deltog två socialsekreterare vid en av intervjuerna kan ha påverkat 

resultatet negativt och det är möjligt att svaren där blivit annorlunda om endast en 

intervjuperson närvarat. Samtidigt upplevde jag att den intervjun var den mest oformella med 

humor mellan socialsekreterarna så jag tror inte att det påverkat resultatet nämnvärt.  

     Vad gäller valet av teoretisk utgångspunkt så tänker jag att det å ena sidan alltid är svårt att 

förklara saker som sker mellan människor enbart ur ett perspektiv. Å andra sidan menar jag 

att det inte ska utgöra ett hinder för att pröva att se något ur en annan synvinkel.   

 
6.2 Diskussion av intervjustudiens resultat 
 

För tydlighetens skull kommer diskussionen kring resultatet att ske under varje frågeställning. 

 

Vilka erfarenheter har socialsekreterarna av hot och våld kopplade till arbetet? 
 

De intervjuade socialsekreterarnas berättelser skiljer sig något åt, tre av intervjupersonerna 

menar att missbrukare är de som oftast blir hotfulla medan en av intervjupersonerna menar att 

det är invandrare. Jag reflekterar kring det faktum att den socialsekreteraren som berättar om 
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flest antal hot själv har ett utländskt påbrå vilket kanske ökar risken för missförstånd. 

Klienterna har eventuellt redan förväntningar om särskild hantering. Kanske det i själva 

verket ha skett ett missförstånd redan från början. Något att reflektera kring i detta 

sammanhang är att dessa klienter kan ha andra erfarenheter av myndigheter från hemlandet. 

Man kan fundera om detta kunde avhjälpas med en tydligare information om hur 

socialbidragssystemet är upplagt. Samtidigt är det som en av intervjupersonerna beskriver en 

svårighet kring utrymmet för personlig bedömning, det finns en risk att handläggare utför 

bedömningar orättvist. Har man då dessutom språkliga svårigheter är det svårare att få sin röst 

hörd, även vid tolkanvändning kan det vara komplicerat.  

Två av intervjupersonerna berättar att de inte ger besluten direkt. Samtidigt tolkar jag 

resultatet och ser att de socialsekreterare som delger besluten i efterhand inte är de som utsätts 

för flest hot. Å ena sidan är IP 1 tolkning på vad hot innebär inte densamma som finns 

beskriven i uppsatsens definition och det är en miss från min sida att inte visa uppsatsens 

definition. IP 2 och 3 kanske också hade gett en annan bild av hot om deras definition varit 

annorlunda. Å andra sidan tänker jag att det också måste vara den som utsätts för hot och våld 

som ska definiera vad man upplevt.  

     Det som också är viktigt att ta upp i diskussionen är det faktum att tre av 

intervjupersonerna är kvinnor med svenskt ursprung, endast en intervjuperson är man och 

invandrare. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om alla intervjupersoner varit 

exempelvis män och invandrare.  

     Att erfarenheterna som socialsekreterarna beskriver är olika kan man utläsa från resultatet 

men att det enbart kan förklaras ur ett klassperspektiv tror jag inte är möjligt.  

 

Tror socialsekreterarna själva att det finns någon koppling mellan hot och våld och att 
klienten upplever en maktlöshet? 
 

Tre av socialsekreterarna svarar att de tror att det finns en koppling mellan hot och 

maktlöshet. En av intervjupersonerna svarar inte riktigt lika utförligt och jag kan inte veta 

säkert om det blev ett missförstånd kring frågan eller om den socialsekreteraren inte 

reflekterat över kopplingen tidigare. Att IP 4 är den med mest erfarenhet av hot och våld kan 

göra att han främst ser sin egen maktlöshet i frågan. Samtidigt kan jag inte låta bli att 

spekulera i om det också kan vara så att en ökad medvetenhet kring den egna makten skulle 

bidra till att IP 4 i förlängningen skulle bli mindre utsatt.  
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 En av socialsekreterarna är väldigt medveten om den egna makten och att hon dessutom ser 

det som sin skyldighet att berätta om de rättigheterna man som klient har tror jag i sig är 

ganska avväpnande. Detta då min egen reflektion kring detta är att det också visar klienten att 

man är viktig som person och att man själv kan påverka ett positivt beslut. Man ges 

åtminstone en möjlighet att försöka. Jag menar att det är viktigt att diskutera sin egen makt 

inom försörjningsstöd och att man som socialsekreterare är medveten om den.  

     Å ena sidan tänker jag att klientens eventuellt upplevda maktlöshet kan ta sig i uttryck 

genom hot och våld. Å andra sidan måste någon form av klientens eget ansvar för beteendet 

också finnas med i bilden. Samtidigt tänker jag att det inte går att bortse från det faktum att 

det är en ojämlik och obekväm situation, socialsekreterarens makt kommer alltid att finnas 

där. En skillnad mellan socialsekreterarens och klientens uppfattning om vad som är viktigt 

gör klienten ganska utlämnad till socialsekreteraren. 

Därför tror jag att det är viktigt att man är öppen med makten och att man hittar ett bra sätt att 

förhålla sig till den.  

 
Vidtar socialsekreterarna själva några särskilda åtgärder för att förebygga våld och hot?  
      

En av intervjupersonerna berättar om att man har en bra rutin vid larmanvändning och att alla 

som hör larmet låta springer dit för att hjälpa till. Möbleringen av rummet har inte skett ur ett 

säkerhetsperspektiv då intervjupersonen menar att man då måste sätta fast stolar och bord i 

golvet. Här är jag tveksam till om det är det som verkligen menas vid ett säkerhetstänkande. 

Den tidigare forskningen beskriver exempelvis att det är viktigt att klienten inte känner sig 

instängd och att stolarna bör vara i samma höjd och lätta att ta sig ur.  

     Å ena sidan kan det antas att en arbetsplats med mycket hot och våld säkert tvingas vara 

mer noga med säkerhetsaspekter än andra arbetsplatser. Å andra sidan kan jag med tanke på 

den tidigare forskningen spekulera i om det kan vara så att ett möte med en avspänd och trygg 

socialsekreterare också skapar en miljö som minskar antalet hot.  

     Samtidigt tänker jag med tanke på de olika miljöer som försörjningsstödet i de olika 

kommunerna faktiskt utspelar sig i har betydelse. Vad får man som klient för bild av 

socialkontoret när man kommer dit och ser andra klienter offentligt sitta i privata möten? Om 

man dessutom jämför med hur det skulle vara att som klient komma till ett väntrum där man 

spelar lugnande musik och där barnen kan leka lite.  

     Vad gäller betydelsen av att IP 1 och 3 inte har möjlighet, av olika anledningar, att 

använda sitt larm i utsatta situationer kan jag spekulera i vad det kan få för konsekvenser. Å 
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ena sidan menar jag att det är bra om socialsekreteraren känner sig så trygg på sin arbetsplats 

att larm inte är nödvändigt. Å andra sidan tänker jag, som den tidigare forskningen beskriver, 

att om man gör larmet till en naturlig del av arbetet så ser klienterna att man inte gör skillnad 

på besöken, dessutom menar jag att det kan vara en säkerhetsfråga.  

     IP 4 beskriver att vid möten med personer som betett sig väldigt illa finns en möjlighet att 

träffas på polisstationen. Här resonerar jag att det är bra att den möjligheten finns då jag 

menar att man som socialsekreterare inte ska behöva utsätta sig i onödan för klienter som av 

olika anledningar betett sig hotfullt eller våldsamt. Någonstans måste man se till sina egna 

begränsningar och till arbetsplatsens möjlighet att hantera situationen, för allas bästa.  

     Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera kring hur det kommer sig att den 

socialsekreteraren som beskriver flest antal hot också arbetar på den stadsdelen med, i mitt 

tycke, den opersonligaste och tråkigaste fysiska miljön.   

 

Hur hanteras hotfulla klienter samt utsatt personal? 
 

Tre av socialsekreterarna beskriver att de i första hand ber klienten att självmant gå därifrån, 

medan en av socialsekreterarna berättar att någon kallar på vakt. Här tänker jag att det å ena 

sidan är bäst om klienten själv får lämna socialkontoret med lite stolthet kvar. Å andra sidan 

tänker jag att om klienten är väldigt hotfull eller våldsam så är det troligtvis bäst om polis 

eller vakt griper in. Jag tvivlar på att det är lämpligt att socialsekreterarna själva handgripligen 

tar tag i situationen, dels saknas den utbildning som är nödvändig och man riskerar då att 

någon skadas. Dels tror jag att man ska komma ihåg vilka arbetsuppgifter man har och tänka 

på att man troligtvis kommer att möta klienten snart igen.    

     Här tänker jag att tre av socialsekreterarnas svar om att de satsar på information inte 

behöver tolkas då de talar för sig själv och verkar i mitt tycke vettiga. IP 4: s metod kan dock 

ifrågasättas men jag förstår att det säkert är en effektiv metod att lugna ner människor och 

samtidigt också ”köra ner dom i skorna”.  Å ena sidan är det säkert så att man måste avbryta 

ett möte om klienten blir alltför upprörd och att man då uttrycker det som IP 4 gör. Å andra 

sidan är det i mitt tycke troligtvis bättre att satsa mer på information med syftet att undvika 

liknande situationer.  

     Alla intervjupersoners beskrivningar av hur den hanterade personalen hanteras verkar i 

mitt tycke visa på att det finns en attityd om att socialkontoren ser allvarligt på hot riktat mot 

sin personal. IP 1:s beskrivning kan man tolka som att hon är lite osäker på vad man får för 
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hjälp om man utsätts för hot och våld, samtidigt är antalet hot som hon själv beskriver inte 

många och det kan medföra att hennes erfarenhet inte är så bred. 

 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Alla de frågeställningar som uppsatsen behandlat skulle kunna användas var för sig och då bli 

mer omfattande. Kommunikation är ett brett ämne som kan användas på flera sätt och har 

betydelse både vad gäller det förebyggande arbetet, bemötandet och vid hanteringen av 

hotfulla klienter osv. Detsamma gäller maktlösheten och dess betydelse som i en fortsatt 

forskning också skulle kunna innehålla intervjuer från klienterna själva. Det förebyggande 

arbetet i sig kan också undersökas grundligare om man dels intervjuar fler socialsekreterare 

eller skyddsombuden på socialkontoren.  Kring frågan om bemötande finns det många 

ingångspunkter som en fortsatt forskning skulle kunna ta sig an. Det skulle kunna gälla frågan 

vad man säger till klienter, om det är exempelvis är ok att använda humor. Bemötandet skulle 

också kunna utgå från klienterna själva där de får beskriva vad man värdesätter hos 

socialsekreterare och vad klienterna inte vill ha för typ av bemötande.  Socialsekreterares 

makt är också en fråga som kan utvecklas, exempelvis ur ett gräsrotsperspektiv.  
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8. BILAGA 1 Intervjuguide 
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