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Abstract 

Author: Granit Berisha and Robert Olsson 

Title: “Part of the job”- A qualitative study on how social workers within their workgroup 

construct threats and violence from clients [Translated title] 

Supervisor: Anders Lundberg  

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

The purpose of this study was to understand how social workers who works in social services 

in Sweden talk about and construct threats and violence from clients as a problem within their 

workgroup. The data in this study was collected through two focus group discussions with 

eleven social workers divided in two different work groups. The discussions were thereafter 

analyzed through a perspective analysis. The findings in this study shows that the social 

workers that participated had difficulties in defining threats and violence from clients because 

it was considered to be individual for every social worker. Furthermore, the study also shows 

that the social workers felt that threats and violence from clients came with the job and 

therefore had to accept it. Another finding the study showed is that the social workers tend to 

take responsibility for the threats and violence they were exposed from clients. 
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1. Inledning 

Wikman (2016) beskriver i sin artikel att hot och våld på arbetsplatsen har ökat sedan 90-talet. 

Våldet har främst ökat i yrken som är kvinnodominerade som exempelvis socialtjänst samt 

vård och omsorg. Vad ökningen beror på framgår inte av Wikmans artikel. Våldshandlingar 

kan uppfattas på olika sätt beroende på hur vi ser på och konstruerar hot och våld. I vissa fall 

kanske socialsekreteraren själv tar på sig skulden för den våldshandling han eller hon blir 

utsatt för. I andra fall kanske det enskilda offret inte vill visa sig svag och tala om vad han 

eller hon blivit utsatt för, detta för att inte riskera sin status på arbetsplatsen. Vad som också 

visar sig är att de som utsätts för hot och våld ofta visar tecken på stress eller utmattning 

(Wikman, 2016). 

 

Definitionen av hot och våld kan se ut på olika sätt men den definitionen vi väljer att utgå 

ifrån i denna uppsats är den som Hallberg (2011) beskriver i sin rapport. Rapporten är skriven 

som en kunskapsöversikt om hot och våld inom vård och omsorg. Hot definieras som verbala 

eller skriftliga yttranden om fysiskt våld från vårdtagare/klienter mot personal inom vård och 

omsorg såsom vårdpersonal eller socialsekreterare. Vidare beskriver Hallberg att hot även kan 

vara personangrepp riktat mot personal i form av svordomar, nedsättande kommentarer eller 

sexuella trakasserier. Våld definieras som en avsiktlig handling från klienter mot personal som 

är avsedd för att orsaka fysisk eller psykisk skada. Vidare beskriver Hallberg att våld kan 

komma i uttryck genom slag, sparkar, eller beteenden som bland annat att klienten bits, 

spottar eller knuffar personalen (Hallberg, 2011).  

 

Det finns vissa risksituationer där risken för hot och våld är högre enligt akademikerförbundet 

SSR (2011) och det är bland annat i: 

      ●     Myndighetsutövning. 

      ●     Möten med klienten i dennes hem. 

      ●      Möten med klienter som har missbruksproblematik. 

      ●     Situationer där klienten upplever att han/hon inte kan påverka beslut som rör 

honom/henne  
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Enligt en kartläggning av Novus (2016) på uppdrag av fackförbundet SSR där totalt 3165 

socialsekreterare deltog i studien framgår det att var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt 

för hot och våld i arbetet. Utifrån kartläggningen som gjordes framgick det även att hot och 

våldssituationer ökat inom myndighetsutövning (Novus, 2016). Men även om så många inom 

socialtjänsten utsatts för hot och våld så är benägenheten att anmäla låg bland 

socialsekreterare. Estrada, Nilson och Wikman (2007) uppger att även om utsattheten för hot 

och våld inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård och omsorg samt socialtjänsten 

ökat så har det skett en minskning gällande utsatthet för hot och våld inom andra 

kvinnodominerade yrken som exempelvis handel. Trots att våldet tycks ökat så har kontakt 

med polis efter inträffad händelse inte ökat utan fortsätter på samma siffror. En anledning till 

att socialsekreterare inte anmäler hot och våldshändelser kan vara att de tillfrågade tycker att 

det våld de utsatts för är en del av jobbet och därför inte anmälts vidare till polis (Estrada, 

Nilson & Wikman, 2007). Hallberg (2010) menar att yrkesverksamma inom vård och omsorg 

samt socialtjänst tenderar till att normalisera de hot och våldshändelser de blir utsatta för och 

istället betraktas händelserna som ett naturligt inslag i arbetet (Hallberg, 2010). Även 

internationellt tycks hot och våld ses som ett naturligt inslag i arbetet bland socialarbetare och 

således inget som rapporteras vidare (Zelnick et al 2010; Tzafir, Enosh & Gurs 2013; 

Macdonald & Sirotich 2005). 

Ovanstående forskning påvisar att hot och våldshändelser ökat inom kvinnodominerade yrken 

såsom vård och omsorg samt socialtjänst. Trots att det skett en ökning angående omfattningen 

på hot och våld så har det inte skett ökning gällande anmälningsbenägenheten. Snarare tycks 

socialarbetare både i Sverige och internationellt tendera till att istället betrakta det hot och 

våld det blir utsatta för som ett naturligt inslag i arbetet. Wikman (2016) påpekar att vad som 

uppfattas som hot och våld är beroende på inom vilken kontext händelsen utspelar sig i men 

även hur den som utsätts för hotet och våldet väljer att betrakta händelsen. Vissa handlingar 

kan för en enskild individ vara uttryck för hot och våld medan en annan individ inte betraktar 

samma handlingar som hot och våld (Wikman, 2016). Vi vill därför i denna studie undersöka 

hur socialsekreterare inom arbetsgruppen reflekterar över hot och våld från klienter på 

arbetsplatsen. Anledningen till att vi vill undersöka just socialsekreterares upplevelser av hot 

och våld är att socialsekreterare utgör en yrkesgrupp där inslag av hot och våld på 

arbetsplatsen tycks vara vanligt utifrån ovanstående forskning (Novus 2016; Estrada, Nilson 

& Wikman 2007; Hallberg 2010). Anledningen till att vi vill undersöka socialsekreterare som 



 8 

grupp och hur de reflekterar kring hot och våld inom den egna arbetsgruppen grundar sig i att 

vi dels är intresserade över de normer som finns inom arbetsgruppen gällande hot och våld, 

men även för att vi inte kunnat hitta tidigare studier som behandlar hur socialsekreterare i 

arbetsgruppen reflekterar över hot och våld.  

Vi författare anser att studien är relevant eftersom den fyller en kunskapslucka inom ämnet 

hot och våld på arbetsplatsen. Utifrån den tidigare forskning vi har studerat angående ämnet 

hot och våld inom socialt arbete så har vi inte kunnat finna någon studie som behandlar hur 

socialsekreterare inom sin arbetsgrupp reflekterar över hot och våld. Det har gjorts tidigare 

studier där enskilda socialarbetares upplevelser av hot och våld har varit i fokus, se 

exempelvis (Zelnick et al 2010; Tzafir, Enosh & Gurs 2013; Estrada, Nilson & Wikman 2007; 

Macdonald & Sirotich 2005). Men inte studier som fokuserar på hur socialarbetare inom 

arbetsgruppen reflekterar angående hot och våld från klienter på arbetsplatsen. Därför anser vi 

att vår studie kan bidra till en ökad kunskap om hur socialsekreterare i grupp upplever och 

reflekterar om hot och våld. Vi vill genom socialsekreterarnas upplevelser och reflektioner 

förstå hur hot och våld från klienter konstrueras som ett problem på arbetsplatsen. I vår studie 

avser vi att undersöka hur socialsekreterare inom arbetsgruppen reflekterar över både hot och 

fysiskt samt psykiskt våld utifrån den beskrivning Hallberg (2011) redogör för 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom fokusgruppsdiskussioner förstå hur socialsekreterare 

inom arbetsgruppen i socialtjänsten konstruerar hot och våld från klienter som ett problem på 

arbetsplatsen. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur definierar socialsekreterarna i respektive arbetsgrupp hot och våld inom  

socialtjänsten? 

2. Vilka orsaker anser respektive arbetsgrupp ligga till grund för att hot och 

våldssituationer uppstår? 

3. Vem anser respektive arbetsgrupp är ansvarig till att hot och våld uppstår om sådant 

eventuellt förekommer eller har förekommit på arbetsplatsen? 

4. Hur bör åtgärder utformas för att motverka hot och våld på arbetsplatsen enligt 

respektive arbetsgrupp? 
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2. Tidigare Forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera fram tidigare forskning som är av relevans för vår 

studie angående hot och våld riktat mot socialarbetare ifrån klienter. Syftet med vår 

litteratursökning har varit att vi eftersträvat att få en djupare förståelse angående fenomenet 

hot och våld på arbetsplatsen. I detta avsnitt ingår forskning som både bedrivits i Sverige samt 

internationellt. 

Sammanfattning av den tidigare forskning vi har funnit visar att arbetsrelaterat våld riktat mot 

socialarbetare inte är en ovanlig företeelse. Psykiskt våld i form av att socialarbetarna får ta 

emot hot och svordomar ifrån klienter tycks vara vanligare förekommande än fysiskt våld där 

socialarbetarna får ta emot slag ifrån klienter. Avseende synen på hot och våldssituationer 

påvisar litteratursökningen att socialarbetarna i vissa fall tenderar till att normalisera våldet 

och snarare betrakta det som ett vanligt inslag i arbetet. Litteratursökningen påvisade även att 

socialarbetare i vissa fall även valde att skuldbelägga sig själva när de hade blivit utsatta för 

hot och våldssituationer ifrån klienter.  

2.1 Omfattning 

Wikman (2012) skriver i sin avhandling om omfattningen gällande det arbetsrelaterade våldet 

i Sverige. I studien deltog totalt 15 000 respondenter som fick svara på frågor angående deras 

erfarenheter av arbetsrelaterat våld. Denna undersökning gjordes 2009 och studien visade 

att  18 % av kvinnorna och 10 % av männen angav att de någon gång under det senaste året 

hade blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen. Wikman påpekar att risken för att 

utsättas för arbetsrelaterat våld var vanligare bland vissa yrken såsom inom vårdsektorn samt 

socialtjänsten. Ungefär hälften av alla yrkesverksamma inom dessa kategorier angav att de 

någon gång under det senaste året hade blivit utsatta för arbetsrelaterat våld (Wikman, 2012). 

Estrada, Wikman och Nilson (2007) har i sin studie analyserat omfattningen och utvecklingen 

gällande det arbetsrelaterade våldet utifrån SCBs undersökning om levnadsvillkor (ULF). 

Studien hävdar att yrken där risken för att utsättas för arbetsrelaterat våld var vanligare bland 

yrkesverksamma inom vårdsektorn, skolan, handel, övervakning samt socialtjänsten. Personal 

som arbetade inom dessa yrken utgjorde 27 % av samtliga yrkesverksamma i studien men 

stod för 55 % av fallen där någon form av arbetsrelaterat våld hade förekommit. Studien 
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påvisar även att det arbetsrelaterade våldet ökat inom yrkeskategorin socialt arbete sedan år 

1985 fram till år 2001. År 1985 angav 8 % inom denna kategori att de hade blivit utsatta för 

arbetsrelaterat våld jämfört med år 2001 då 13 % inom denna kategori angav att de hade blivit 

utsatta för arbetsrelaterat våld (Estrada, Nilsson & 2007).  

Padyab och Ghazinour (2014) gjorde en studie där de undersökte socialarbetares erfarenheter 

kring hot och våld relaterat till arbetet. De gjorde sedan en jämförelse mellan socialarbetares 

erfarenheter i Sverige gentemot socialarbetare i Iran. I studien deltog totalt 390 socialarbetare 

ifrån Iran samt 236 socialarbetare ifrån Sverige. Studien visade att 72 % av alla socialarbetare 

ifrån Sverige som deltog i studien hade blivit utsatta för någon form av arbetsrelaterat våld 

ifrån klienter minst en gång de senaste tolv månaderna. I Iran hade 68 % av alla 

socialarbetarna som deltog i studien blivit utsatta för någon form av arbetsrelaterat våld. Den 

vanligaste formen gällande fysiskt våld både i Sverige och Iran var att socialarbetarna hade 

blivit knuffade av en klient. Gällande utsatthet för psykiskt våld så var den vanligaste formen 

av psykiskt våld i Sverige att socialarbetaren hade blivit utsatt för mobbning av klienter, vad 

för typ av mobbning framkommer dock inte i studien. I Iran var den vanligaste formen 

gällande utsatthet för psykiskt våld att socialarbetaren fick ta emot hot ifrån klienter (Padyab 

& Ghazinour, 2014). 

Ringstad (2005) genomförde en studie i USA där han undersökte socialarbetares erfarenheter 

gällande hot och våldssituationer riktat mot dem ifrån klienter. I studien deltog totalt 1029 

socialarbetare som är medlemmar i organisationen National association of social workers. 

Studien visade att 885 av socialarbetarna (86 %) angav att de någon gång under sin 

yrkeskarriär blivit utsatta för psykiskt våld, av dessa angav 641 socialarbetare (62,3 %) att de 

hade blivit utsatta för någon form av psykiskt våld minst en gång det senaste året. Gällande 

utsatthet för fysiskt våld ifrån klienter så angav 311 socialarbetare (30,2 %) att de någon gång 

under sin yrkeskarriär blivit utsatta för fysiskt våld, av dessa angav 151 socialarbetare (14,7 

%) att våldet hade förekommit minst en gång under det senaste året. Den vanligaste formen av 

psykisk våld var att socialarbetarna hade fått ta emot diverse hot ifrån klienter. Gällande 

fysiskt våld som socialarbetarna hade blivit utsatta för så var den vanligaste formen att de 

hade blivit knuffade av klienter samt fått olika föremål kastade mot dem (Ringstad, 2005). 
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2.2 Synen på hot och våld 

Estrada, Wikman och Nilson (2007) beskriver i sin studie att anmälningsbenägenheten 

gällande det arbetsrelaterade våldet är lägre för yrkesverksamma inom vårdsektorn och 

socialtjänsten, trots att yrkesverksamma inom dessa yrken löper en större risk att utsättas för 

hot och våldssituationer i arbetet jämfört med andra yrken. En förklaring till detta är att 

uppfattningen om ”gärningsmannen” varierar beroende på inom vilket yrke hot och 

våldssituationen uppstår. En anställd som arbetar inom handel och blir utsatt för hot eller våld 

i arbetet kommer i högre utsträckning polisanmäla händelsen jämfört med en anställd inom 

socialtjänsten eller vårdsektorn. Detta dels för att den anställde inom handel oftare utsätts för 

grövre brott såsom exempelvis rån men även för att relationen till ”gärningsmannen” inte är 

lika etablerad jämfört med vad den är inom exempelvis socialtjänsten. En anställd som blir 

utsatt för arbetsrelaterat våld ifrån en klient inom vårdsektorn eller socialtjänsten har oftast 

träffat klienten en eller flera gånger och således etablerat en relation till klienten. Den 

relationen kan leda till att den yrkesverksamma inte tolkar klientens handlingar som några 

egentliga våldshandlingar. En ytterligare aspekt som författarna belyser angående den låga 

anmälningsbenägenheten är att många yrkesverksamma upplever de hot och våldssituationer 

som riktas mot dem som en företeelse som tillhör arbetet (Estrada, Wikman & Nilsson, 2007).  

Hallberg (2011) menar att yrkesverksamma inom dessa branscher såsom vårdsektorn och 

socialtjänsten har en tendens till att normalisera de hot och våldssituationer de blir utsatta för 

ifrån klienter. Vidare menar Hallberg att synen på hot och våld även påverkas beroende på hur 

chefen inom arbetsplatsen tidigare hanterat hot och våldssituationer som uppstått. Om en chef 

tidigare varit passiv i dessa ärenden och upplevt att de hot och våldssituationer som uppstått 

inte varit tillräckligt allvarliga så kan det även påverka personalen som blivit utsatt för 

incidenten, detta i form av att personalen följaktligen betraktar händelsen som något normalt 

och väljer att inte rapportera händelsen (Hallberg, 2011). 

I Tzafrir, Enosh och Gurs (2015) studie som gjordes i Israel framgick det att socialarbetarna i 

vissa fall ansåg att klienternas våldshandlingar var befogade. De ansåg att klienterna agerade 

våldsamt eftersom de var hjälplösa och genom att agera våldsamt så kunde de få sin röst hörd. 

En ytterligare förklarning som angavs angående klienternas våldshandlingar var att det 

berodde på socialarbetarnas bristfälliga bemötande gentemot klienten. Om en socialarbetare 

inte visade tillräckligt intresse för klientens situation samt inte hållit sina löften så ansågs det 
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inte vara konstigt att klienten svarade med att agera våldsamt (Tzafrir, Enosh & Gur, 2015).  

Zelnick et al. (2013) beskriver i sin studie att en anledning till att socialarbetarna inte valde att 

rapportera händelser då de blivit utsatta för hot och våld ifrån klienter berodde på att de inte 

ville bli sedda som ”dåliga” socialarbetare av kollegor och chefer. Detta perspektiv var 

särskilt vanligt bland socialarbetare som var relativt nyanställda. I likhet med Tzafrir et al. 

(2015) studie så tenderade även socialarbetarna som deltog i denna studie att skuldbelägga sig 

själva när de hade blivit utsatta för en hot och våldssituation. Vidare beskriver författarna att 

studien påvisade att det fanns en omfattande uppfattning hos socialarbetarna att inslag av hot 

och våldssituationer var något som tillhörde arbetet, och att man således skulle ta det för givet 

att dessa situationer kunde uppstå (Zelnick et al, 2013).  

Macdonald och Sirotich (2005) menar att vissa socialarbetare inte vill tala om hot och våld 

ifrån deras klienter eftersom det kan äventyra det förtroende och förhållande som finns mellan 

professionell och klient. En del vill inte ens erkänna hot och våld som ett problem eller att det 

förekommer eftersom det kan förändra synen på klienterna. Intressant är också att 

socialarbetare inte känner att de har tillräcklig utbildning eller tydliga riktlinjer för att möta 

klienter som är hotfulla eller våldsbenägna (Macdonald & Sirotich, 2005). 

 

2.3 Att motverka hot och våld på arbetsplatsen 

Respass och Payne (2008) beskriver att socialarbetares eget bemötande kan vara en viktig 

strategi för att motverka att en hot och våldssituation uppstår. Enligt författarna är det viktigt 

att socialarbetaren ger tydliga svar till klienten i möten så att det inte uppstår några 

missförstånd. Om socialarbetaren är medveten om vilket kroppsspråk denne använder samt 

hur denne talar med klienten så kan det enligt författarna bidra till att en hot och våldsreaktion 

från klienten undviks (Respass & Payne, 2008). 

 

Pollack (2010) beskriver att en förebyggande åtgärd för att motverka hot och våld på 

arbetsplatsen är att det måste uppmärksammas mer ifrån ledningen. Detta genom att 

ledningen är tydliga om att det ska finnas en nolltolerans mot hot och våld på arbetsplatsen. 

Pollack beskriver vikten av att socialarbetarna har en tydlig uppfattning om hur de ska 

rapportera hot och våldshändelser de blivit utsatta för. Vidare förklarar Pollack att 

socialarbetare bör bistås med utbildning angående hot och våld för att på så vis lättare kunna 
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identifiera om klienten under mötet börjar visa tecken på aggression (Pollack, 2010). 

 

Rey (1996) betonar den fysiska miljöns betydelse gällande förebyggandet vid hot och våld på 

arbetsplatsen. Enligt Rey bör det finnas skyltar på socialkontoren där det förtydligas att 

innehav av vapen och dylikt är förbjudet. Rey förklarar att samtalsrum kan ha en lugnande 

effekt på klienten om de inte är för institutionsliknande. Men Rey menar också att 

samtalsrummen inte bör ha lösa objekt såsom tunga möbler eller andra föremål som kan 

användas som vapen om klienten skulle bli arg. En ytterligare aspekt Rey benämner är att 

samtalsrummen bör ha minst två dörrar, detta för att socialarbetaren ska kunna ta sig ut ur 

rummet snabbt vid ett kritiskt läge (Rey, 1996). 

 

3. Teori 

Nedan följer en redovisning av de teorier vi har använt i vår analys av den empiri vi funnit. I 

detta avsnitt beskrivs teorierna normaliseringsprocessen samt perspektivanalys . 
 

3.1 Normaliseringsprocessen 

Lundgren (2004) beskriver en normaliseringsprocess som sker i förhållande där män 

misshandlar kvinnor. Processen går från att våldet är helt oacceptabelt till att våldet blir något 

helt normalt som accepteras i förhållandet. Våldet blir en naturlig del av både kvinnans och 

mannens bild av ett lyckligt förhållande. Våldet kan bli normaliserat till den grad att den som 

blir utsatt för våldet försvarar våldshandlingen (Lundgren 2004 ss. 49-60).  

Vi är intresserade av att se hur normaliseringsprocessen kan hjälpa oss att förstå 

socialsekreterares konstruktion av hot och våld i socialtjänsten från klienter. 

Normaliseringsprocessen är en teoretisk modell som Lundgren (2004) tagit fram för att belysa 

den nedbrytning som kvinnan utsätts för under tiden hon blir misshandlad i förhållandet. 

Lundgren ser detta som naturligt när en kvinna utsätts för våld återkommande i ett förhållande 

(Lundgren, 2004). 

Lundgrens teori utgår ifrån våld i nära relationer där mäns våld mot kvinnor står i fokus men 

vi anser att den även kan appliceras i mötet mellan professionell och klient. Vi lägger således 

ingen vikt vid könet på den utsatte eller den som utsätter när vi applicerar teorin om 
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normaliseringsprocessen. Vi ser att teorin kan användas för att belysa normalisering 

oberoende vilket kön eller relation människor har. I detta fall är det socialsekreterare och 

deras klienter vilket är en professionell relation vilket skiljer sig från Lundgrens teori (jmf 

Lundgren 2004). 

Lundgren (2004) beskriver olika steg i normaliseringsprocessen som kvinnan går igenom för 

att tillslut normalisera och internalisera våldet. Det första steget berör 

normaliseringsprocessens början, vad som händer och hur vi reagerar på våld. Steget berör 

också vilka grundläggande tankar som får processen att fortsätta tills våldet når normalisering. 

Exempel på det är att gränser för vad som är acceptabelt börjar förflyttas, våldet förklaras som 

konsekvenser av offrets beteende bland annat. Våldet kan också börja ses som uttryck för 

olika känslor, exempelvis kärlek. Det andra steget beskriver Lundgren om hur offret börjar 

anpassa sig själv till förövarens krav för att undvika våldet eller få det att upphöra. Slutligen i 

sista skedet kan våldet även försvaras av offret och det har vid det laget blivit en del av 

förhållandets identitet samtidigt som offret inte längre har något annat att förhålla sig till. 

Detta skede är det sista steget och det är här som internaliseringen av våldet sker (Lundgren, 

2004). 

 

3.2 Perspektivanalys 

Vi har valt Håkan Jönsons perspektivanalys för att analysera vår insamlade empiri. Enligt 

Jönsson (2010) så har perspektivanalysen sin grund inom socialkonstruktivismen och kan 

användas både som teori och metod. Utgångspunkten i en perspektivanalys är att studera hur 

olika sociala problem beskrivs i både tal och text. Användandet av perspektivanalys bidrar till 

att belysa hur en grupp människor i samhället konstruerar ett socialt problem. Detta genom att 

undersöka vilka problemperspektiv ett visst problem tillskrivs. Problemperspektiv är enligt 

Jönsson en presentation eller olika resonemang gällande ett socialt problem där olika delar av 

det sociala problemet identifieras för att på så vis få en helhetsbild av hur det sociala 

problemet framställs (Jönson, 2010).  

För att kunna identifiera vilka olika problemperspektiv som presenteras har Jönson (2010) 

utvecklat ett analysschema som kan användas som ett teoretiskt verktyg. Analysschemat 

bygger på olika problemkomponenter som bidrar till att belysa hur en grupp konstruerat ett 

problem. Problemkomponenterna är utformade som frågor vilket författaren kan ställa till det 
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material som studeras. Användandet av ett analysschema bidrar dels till att författarna får en 

ökad struktur i analysen men även ett ökat möjliggörande till att fler perspektiv av ett problem 

belyses. De nämnda problemkomponenterna i Jönsons analysschema är karaktär, orsaker, 

konsekvenser, historia, lösningar, aktörer samt illustrationer. I vår studie har vi avgränsat oss 

och enbart använt fyra problemkomponenter (Jönson, 2010).  De komponenter vi har valt är 

karaktär, orsaker, aktörer samt lösningar. Anledningen till att vi valde dessa komponenter 

grundar sig i att vi anser att dessa komponenter är bäst lämpade att besvara studiens 

frågeställningar. Vi anser även att dessa komponenter kan bidra till att vi får en ökad 

förståelse gällande hur socialsekreterarna inom sin arbetsgrupp talar om hot och våld ifrån 

klienter som ett problem. Nedan följer en tydligare beskrivning av de problemkomponenter vi 

har valt samt hur vi kopplar dessa till vår studie.  

Komponenten karaktär syftar till att belysa hur problemet framställs. Vad anses vara 

problemet samt hur det definieras. Kopplat till vår studie så handlar det om hur 

socialsekreterarna definierar hot och våld och hur det problematiseras. Komponenten 

lösningar syftar till att belysa vilka förslag på åtgärder till problemet som anges samt vem 

som anses vara ansvarig till att dessa åtgärder utformas. Kopplat till vår studie så handlar det 

om vilka åtgärder socialsekreterarna anser behövs göras för att motverka hot och våld på 

arbetsplatsen samt vem som ska stå för åtgärden. Komponenten aktörer syftar till att belysa 

olika roller såsom offer kontra förövare i beskrivningen av ett problem. Vi har dock valt att 

utveckla Jönsons problemkomponent genom att även tillägga ansvar kopplat till aktören. I vår 

studie handlar det om vem eller vilka socialsekreterarna anser vara ansvariga för att hot och 

våld förekommer på arbetsplatsen. Samt hur socialsekreterarna beskriver den våldsamma 

klienten. Komponenten orsaker syftar till att belysa vilka orsaker som anses ligga till grund 

för ett specifikt problem. Anses problemet bero på individen eller är det strukturella faktorer 

som bidrar till att problemet uppstår. Kopplat till vår studie så handlar det om vad 

socialsekreterarna anser vara bidragande faktorer till att hot och våld uppstår. Determinism 

och voluntarism är begrepp som Jönson använder i komponenten orsak för att beskriva mer 

djupgående var orsaken kommer ifrån. Determinism beskriver orsaker i omgivningen, en 

struktur som påverkar oss eller får oss att gå åt ett visst håll. Voluntarism förklarar istället 

individens ansvar och hur vi själva styr våra handlingar. Voluntarism och determinism kan 

även finnas på både mikro-, meso- och makronivå. Det som styr individen eller gruppen kan 

vara strukturer i samhället eller individens/gruppens egen vilja. På så vis kan även problemet 
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ha sin orsak på både mikro-, meso- eller makronivå. Olika nivåer (mikro, meso och makro) 

samt begreppen voluntarism och determinism kan också synliggöras i andra 

problemkomponenter utöver komponenten orsak (Jönson, 2010). 

Avseende brister med perspektivanalys så nämner Jönson (2010) att en brist är att 

identifieringen av de problemperspektiv som återfinns i det material som studeras i första 

hand är forskarens egna tolkningar och konstruktioner. Detta innebär att de problemperspektiv 

som presenteras inte behöver stämma överens med hur en vald grupp själva konstruerar olika 

problemperspektiv (Jönson, 2010). De teman från empirin vi har identifierat och presenterat i 

vår analys är våra egna konstruktioner. Detta innebär att det kan förekomma flera olika teman 

som vi författare inte har uppmärksammat och som skiljer sig från våra egna konstruktioner. 

4. Metod  

4.1 Kvalitativ metod 

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativ metod i form av fokusgruppsdiskussioner. 

Bryman (2011) beskriver kvalitativa metoder som ett tillvägagångssätt där forskaren ämnar att 

tolka och förstå den intervjuades upplevelser och känslor vid insamling samt analys av data. 

Vidare beskriver Bryman att kvalitativa metoder har en kunskapsteoretisk utgångspunkt vilket 

innebär att forskaren studerar den intervjuade utifrån hur denne väljer att tolka och beskriva 

sin verklighet (Bryman, 2011 ss 340-341). Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det finns 

olika kvalitativa metoder vid insamling av data. Metoder som kan användas kan exempelvis 

vara intervjuer, observationer eller analys av text (Ahrne & Svensson, 2015, ss 9-10). 

Eftersom vi i denna studie ville undersöka hur socialsekreterare inom arbetsgruppen 

konstruerade hot och våld så ansåg vi att valet av kvalitativ metod var bäst lämpad för att 

besvara studiens frågeställningar. Genom att använda oss av kvalitativ metod fick vi 

möjligheten att undersöka hur socialsekreterarna konstruerar hot och våld på arbetsplatsen 

utifrån den verklighet de befinner sig i.   

 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt socialkonstruktivismen som den vetenskapsteoretiska ansatsen för den här studien. 

Inom socialkonstruktivism kan sociala problem ses som konstruktioner av människor i det 

sammanhang de befinner sig i. Genom mänskliga relationer och samtal dem emellan 
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konstrueras sammanhanget runt omkring dem. Människors subjektiva upplevelser blir då 

viktiga när det handlar om att förstå uppkomsten av ett socialt problem (Thomassen 2007 s. 

205). Wenneberg (2001) uppger att vi med hjälp av språket definierar verkligheten runt om 

oss och språket används gemensamt som ett generellt beskrivningsverktyg. Språket är en 

färdig konstruktion vi växer in i och med hjälp av språket och samtalet människor emellan gör 

vi tillvaron runt om oss begriplig. Wenneberg talar också om att vi ofta försöker skapa en 

kontext i det vi ser genom att se samband som gör fenomenen begripliga för oss. Vi kan 

konstruera fenomenen så att de bättre hänger ihop omedvetet genom att se samband som inte 

alltid behöver vara de mest logiska (Wenneberg 2001 ss. 10-30). 

Sahlin (2013) menar att den socialkonstruktivistiska ansatsen inriktar sig mer till problems 

uppkomster och orsaker vilket skiljer sig från objektivism som mer intresserar sig för 

problemets framfart och konsekvenser. Vidare menar Sahlin att kunskap aldrig är helt 

objektiv på grund av att kunskapen om något skapas av människor och deras syn på det 

studerade. Kunskapen formas olika beroende på hur den tas fram och av vem. Vidare kan 

olika fenomen också förstås olika utifrån hur de har uppstått, exempelvis vem som har haft 

tolkningsföreträde när fenomenet uppmärksammades påverkar förståelsens riktning av 

fenomenet. Det intressanta är alltså att se bakomliggande faktorer till olika fenomen eller 

problem. Hur de har formats och konstruerats är viktigt för att också förstå konsekvenserna 

(Sahlin 2013 ss. 129-149). 

4.3 Datainsamlingsmetod  

I vår studie använde vi oss av fokusgruppsdiskussioner, vilket är en passande metod när det 

kommer till att förstå hur en grupp tänker och talar om exempelvis hot och våld. Valet av att 

använda oss av fokusgruppsdiskussioner grundade sig i att vi ville undersöka hur 

socialsekreterare som grupp resonerar kring hot och våld på arbetsplatsen. De studier vi 

tidigare funnit angående ämnet hot och våld på arbetsplatsen har enbart berört enskilda 

socialarbetares upplevelser av hot och våld Zelnick et al 2010; Tzafir, Enosh & Gurs 2013; 

Estrada, Nilson & Wikman 2007; Macdonald & Sirotich 2005). Vi har inte kunnat finna 

någon studie som behandlar hur socialsekreterare som grupp konstruerar hot och våld på 

arbetsplatsen som ett problem. Således skiljer sig vår studie gentemot andra studier dels för att 

vi använder insamlingsmetoden fokusgruppsdiskussioner och dels för att vi eftersträvar att få 

den kollektiva bilden av hot och våld bland socialsekreterare inom arbetsgruppen. Dahlin-
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Ivanoff (2015) förklarar att fokusgruppsdiskussioner lämpar sig bra för socialkonstruktivistisk 

forskning eftersom fokusgruppen genererar gruppens föreställningar och konstruktioner av ett 

fenomen. Fokusgruppdiskussionen blir också ett tillfälle för deltagarna att dela med sig av 

sina åsikter om fenomenet med varandra och på så vis ge en djupare förståelse av gruppens 

tankar. Men det är viktigt att deltagarna i fokusgruppen har diskussionsmaterialet gemensamt 

så alla i gruppen kan vara delaktiga (jmf Dahlin-Ivanoff, 2015 ss. 81-83). Denna 

datainsamlingsmetod lämpar sig bra för vår typ av frågeställningar. Den gav oss möjlighet att 

vara med och förstå hur hot och våld konstrueras i det sammanhanget grupperna finns i. 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver att fokusgruppsdiskussioner ämnar till att 

förmedla den kollektiva uppfattningen som råder i en grupp detta innebär att enskilda citat 

från diskussionerna inte bör användas eftersom de inte speglar gruppens uppfattning (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017 ss. 70-71). I vår analys har vi följt författarnas råd, detta innebär 

att vi har sammanfattat diskussionerna som grupperna framfört för att få den kollektiva bilden 

av hur hot och våld konstrueras i arbetsgrupperna. 

 

4.4 Urval 

Deltagare till vår fokusgruppsdiskussion valdes utifrån ett målinriktat urval. Ett målinriktat 

urval innebär att deltagare till studien väljs på ett strategiskt sätt för att studiens 

frågeställningar ska kunna besvaras (Bryman, 2011, s. 392). Deltagarna i studien har därför 

valts utifrån att de är socialsekreterare och arbetar med myndighetsutövning inom 

socialtjänsten. När vi hade samlat tillräckligt med socialsekreterare som kunde delta i vår 

studie så genomförde vi två stycken fokusgruppsdiskussioner med socialsekreterare ifrån två 

arbetsgrupper. I den första fokusgruppsdiskussionen deltog fem socialsekreterare från samma 

arbetsgrupp och i den andra fokusgruppsdiskussionen deltog sex socialsekreterare från samma 

arbetsgrupp. Antalet fokusgruppsdiskussioner kunde varit fler men av praktiska skäl och 

studiens omfattning begränsade vi oss till två fokusgruppsdiskussioner. Vi ansåg att det var 

tillräckligt med 4-6 deltagare i varje fokusgrupp, på så vis blev inte gruppen för stor för oss att 

styra men inte heller för liten för en lyckad diskussion. Det råder delade meningar om 

deltagarna bör känna varandra sedan tidigare eller inte. Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) kan det 

finnas både för och nackdelar med att deltagarna känner varandra sedan tidigare. I vissa fall 

kan det gynna diskussionen men det kan också leda till att diskussionen blir begränsad och 

inte lika fri, det kan även leda till att de som känner varandra i gruppen tar över diskussionen 
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för mycket (jmf Dahlin-Ivanoff 2015 ss. 84-87). I de fokusgruppsdiskussioner vi höll med 

socialsekreterarna så kände deltagarna varandra eftersom de var ifrån samma arbetsgrupper. 

Vår uppfattning är att det gynnade diskussionen eftersom socialsekreterarna vågade uttrycka 

sina åsikter för varandra. Vi vet dock inte om vi hade fått ett annat resultat ifall deltagarna till 

våra fokusgruppsdiskussioner inte känt varandra sedan tidigare. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Kritik kan framföras angående vårt tillvägagångssätt gällande insamling av data i form av 

fokusgruppsdiskussioner. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) uppger att samtalsledaren bör 

ha erfarenhet av att genomföra fokusgruppsdiskussioner eftersom att det ställs höga krav på 

att samtalsledaren kan styra diskussionen och få samtliga deltagare till att vara lika delaktiga. 

Vidare förklarar författarna att en risk med fokusgruppsdiskussioner som metod är att vissa 

deltagare anpassar sig till gruppen och således inte vågar lyfta fram resonemang som avviker 

från de dominerade resonemangen som råder i gruppen. Samtalsledaren bör därför eftersträva 

till att belysa dessa avvikande resonemang som framförs så att de inte uteblir (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren, 2017 ss.77-78). Eftersom vi båda författare saknar tidigare erfarenhet av att 

genomföra fokusgruppsdiskussioner så kan det ha haft en påverkan på studiens resultat. Vi 

försökte i den mån vi kunde styra diskussionerna så att samtliga deltagare kunde vara lika 

delaktiga. Trots detta fanns det situationer där vissa av deltagarna fick ett större utrymme att 

framföra sina resonemang gentemot andra deltagare. Vi försökte även belysa avvikande 

resonemang som framfördes genom att be deltagarna utveckla resonemangen. Dock upptäckte 

vi när materialet transkriberades att vissa avvikande resonemang som kunde varit intressanta 

för vår studie uteblev till följd av att vi inte uppmärksammade det tillräckligt under 

diskussionerna. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste forskaren förhålla sig till fyra krav för att på så vis 

försäkra att respondenten inte tar skada av att delta i studien. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Vi har förhållit oss till samtliga krav i genomförandet av vår studie. 

Med informationskravet innebär det att respondenten har rätt till att få fullständig information 
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angående vad syftet med studien är. Forskarna ska även tydligt klargöra för respondenten att 

dennes deltagande i studien är frivilligt och således kan avbrytas när som helst. Vi följde detta 

krav genom att beskriva studiens syfte i det informationsbrev som vi skickade till samtliga 

respondenter. Vi beskrev även studiens syfte och informerade att deltagandet var frivilligt vid 

början av båda fokusgruppsdiskussionerna. Med samtyckeskravet så innebär det att forskaren 

måste ha respondentens samtycke för att genomföra studien. Respondenten får även själv 

bestämma över vilken information denne vill lämna till forskaren under studiens gång. Vi 

följde detta krav genom att bistå med information i det informationsbrev vi skickade till 

samtliga respondenter. Med konfidentialitetskravet så innebär det forskaren ska eftersträva att 

i möjligaste mån undvika att respondenternas personuppgifter avslöjas. Vi följde detta krav 

genom att i vår studie undvika att ange respondenternas namn samt i vilken stad de arbetade i.  

Med nyttjandekravet innebär det att all information forskaren samlar in i sin studie enbart 

skall användas för att besvara studiens frågor och inte för något annat bruk. Detta krav följde 

vi genom att vi raderade samtliga inspelningar ifrån gruppdiskussionerna så fort vår studie 

blev klar (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) uppger att om en studie ska betraktas vara av god kvalité så bör forskaren 

eftersträva till att följa två kriterier, dessa är reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att en 

undersökning genererar samma resultat även om den görs flertalet gånger. Validitet innebär 

att forskaren studerar det som avses studeras. Dessa begrepp har sin grund inom kvantitativ 

forskning och blir således problematiska att applicera inom kvalitativ forskning utan att ändra 

begreppens innebörd. Bryman beskriver att begreppet reliabilitet inom kvalitativ forskning 

kan betraktas utifrån två aspekter, dessa är extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern 

reliabilitet innebär att en undersökning ska generera samma resultat flertalet gånger, denna 

form av reliabilitet betraktas vara svårt att uppnå eftersom att den sociala miljön i vilket 

undersökningen gjordes den första gången inte kommer vara densamma även om samma 

undersökning görs flertalet gånger. Ett tillvägagångssätt för att öka reliabiliteten inom 

kvalitativ forskning är genom intern reliabilitet, detta innebär att samtliga forskare som deltar 

i studien är eniga angående tolkningen av det material som återfinns i studien. Vidare 

beskriver Bryman att även begreppet validitet inom kvalitativ forskning kan förstås utifrån två 

aspekter, dessa är extern validitet och intern validitet. Extern validitet behandlar huruvida 
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man kan generalisera resultatet av en undersökning till andra situationer. Detta betraktas 

problematiskt att uppnå till följd av det begränsade urvalet som används i kvalitativ forskning. 

Ett tillvägagångssätt för att öka validitet inom kvalitativ forskning är genom intern validitet, 

detta innebär att forskaren i samband med studiens genomförande utvecklar teoretiska 

begrepp som stämmer överens med det som observeras (Bryman, 2011, ss. 350-352).  

Huruvida vår studie anses uppnå tillräcklig reliabilitet kan diskuteras. Det som talar emot är 

att den externa reliabiliteten inte uppnås. Om samma studie hade gjorts med de 

socialsekreterarna som deltog i studien så hade förmodligen inte samma resultat uppnåtts. 

Detta eftersom att den sociala miljön vilket socialsekreterarna befann sig i inte kommer vara 

densamma. Även om samma frågor hade ställts till socialsekreterarna så hade svaren varit 

annorlunda eftersom socialsekreterarna inte hade använt samma ord när de beskriver sina 

upplevelser av hot och våld. Det som talar för att vår studie kan anses uppnå tillräcklig 

reliabilitet är att vi båda författare varit samstämmiga i hur materialet tolkats. Vi har båda 

deltagit i fokusgruppsdiskussionerna som framförts med socialsekreterarna och vi har därefter 

gemensamt bearbetat materialet utifrån samma utgångspunkter. I den aspekten kan studien 

anses uppnå tillräcklig reliabilitet då den interna reliabiliteten uppnås. Huruvida vår studie kan 

anses uppnå tillräcklig validitet kan även det diskuteras. Det som talar emot är att den externa 

validiteten inte uppnås. Resultatet av vår studie kan inte generaliseras till andra situationer 

eftersom vårt urval är litet och behandlar enbart hur elva socialsekreterare konstruerar hot och 

våld. Detta innebär att vår studie enbart belyser hur dessa elva socialsekreterare konstruerar 

hot och våld och inte hur majoriteten av alla socialsekreterarna konstruerar hot och våld. Det 

som talar för att vår studie kan anses uppnå tillräcklig validitet är att vi författare i samband 

med våra fokusgruppsdiskussioner utvecklat olika teoretiska begrepp som vi ansett vara 

relevanta i bearbetningen av materialet och således sållat bort vissa delar som inte varit 

relevanta till vår studie. I den aspekten kan studien anses uppnå tillräcklig validitet då den 

interna validiteten uppnås.  

4.8 Tillvägagångssätt 

När vi hade bestämt oss för val av ämne till studien påbörjades sökandet efter tidigare 

forskning angående temat hot och våld inom socialt arbete. Artiklarna hämtades ifrån 

databaserna; Social service abstract, One search, samt Google schoolar, samtliga tillgängliga 

vid Linnéuniversitet. De sökord som användes för att hitta artiklarna var; threats and violence, 
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workplace, social work, socialworker samt client violence. Sökningen gav oss flertalet artiklar 

som var av relevans för vår studie. När vi hade läst in oss på kunskapsläget kring ämnet så 

påbörjade vi sökandet av respondenter som kunde delta i vår studie.  

Vi skrev ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi förklarade studiens syfte, hur en 

fokusgruppsdiskussion genomförs samt våra kontaktuppgifter. Detta informationsbrev 

bifogade vi i de mail som vi skickade. Eftersom vi ville genomföra en fokusgruppsdiskussion 

med socialsekreterare så ansåg vi att det bästa sättet för att få tag på respondenter var att 

skicka mail till olika enhetschefer så att de kunde lyfta frågan med sin personalgrupp. Vi 

skickade mail till enhetschefer inom socialtjänsten till totalt femtiotvå kommuner i södra 

Sverige. Vi fick svar av tolv enhetschefer varav fem av dessa enhetschefer meddelade att de 

var intresserade att delta i studien. På grund av tidsbristen och studiens omfattning avgränsade 

vi oss till två arbetsgrupper, valet av de två arbetsgrupperna grundade sig i att de hade visat 

sitt intresse tidigare än resterande. Vi ringde sedan upp de två enhetscheferna och bestämde 

tid och plats för fokusgruppsdiskussionerna, vi skickade även informationsbrevet via mail till 

samtliga socialsekreterare i båda arbetsgrupperna. Totalt deltog elva socialsekreterare i 

fokusgruppsdiskussionerna, fem i en arbetsgrupp från en mindre kommun och sex i den andra 

arbetsgruppen från en medelstor kommun. Vi spelade in diskussionerna med våra 

mobiltelefoner för att det skulle underlätta transkriberingsprocessen. Diskussionerna hölls 

enbart med socialsekreterare och inga enhetschefer deltog. 

När transkriberingen var klar så började vi leta efter teman vi kunde identifiera i vårt material. 

Bearbetningen av materialet gjordes med stöd av Jönsons (2010) analysschema där vi valde 

fyra problemkomponenter, dessa var; karaktär, orsak, aktör samt lösning (Jönson, 2010). 

Användandet av problemkomponenterna ledde till att vi kunde identifiera flera teman som 

sedan presenterades i vår studie. 

 

4.9 Arbetsfördelning   

Denna uppsats är ett gemensamt arbete där vi båda författare varit lika delaktiga i processen.  

Vi har tillsammans författat inledning, syfte samt frågeställningar. Vidare har vi på varsitt håll 

sökt efter tidigare forskning som vi sedan diskuterat tillsammans. Vi har suttit tillsammans 

och bearbetat avsnitten teori, metod, resultat och analys samt diskussion, där vi korrekturläst 
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varandras utkast för att sedan sammanställa texten. Vi hade två fokusgruppsdiskussioner med 

socialsekreterare där vi turades om att vara samtalsledare. Transkriberingen av det insamlade 

materialet skedde enskilt där vi transkriberade varsin fokusgruppsdiskussion. Vi ser det som 

en fördel att vi båda varit lika involverade i uppsatsens samtliga delar då det inneburit att 

uppsatsen blivit mer sammanhållen. Vi båda författare tar lika stort ansvar för uppsatsens 

samtliga delar. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera fram vårt resultat av vår insamlade empiri. Utifrån vår 

insamlade empiri har vi identifierat fyra problemkomponenter. De problemkomponenter vi 

har identifierat i vårt material samt valt att utgå ifrån är följande; problemets karaktär, 

problemets orsaker, problemets aktörer samt problemets lösningar (jmf Jönson, 2010). För att 

tolka vårt material har vi använt oss av teorin om våldets normaliseringsprocess samt 

perspektivanalys.  

Vi genomförde fokusgruppsdiskussioner med två arbetsgrupper med socialsekreterare som 

arbetar inom myndighetsutövning. Den första arbetsgruppen som vi genomförde vår 

fokusgruppsdiskussion med är belägrad i en mindre stad i södra Sverige. I denna 

fokusgruppsdiskussion deltog fem socialsekreterare ifrån samma arbetsgrupp, samtliga 

deltagare var kvinnor i åldrarna 30-60 år. För att undvika att våra respondenters identiteter 

avslöjas har vi valt att namnge denna arbetsgrupp för ”Arbetsgrupp 1”. Den andra 

arbetsgruppen som vi genomförde vår fokusgruppsdiskussion med är belägrad i en medelstor 

stad i sydvästra Sverige. I denna fokusgruppsdiskussion deltog sex socialsekreterare ifrån 

samma arbetsgrupp, även i denna arbetsgrupp var samtliga deltagare kvinnor i åldrarna 30-60 

år. För att undvika att våra respondenters identiteter avslöjas har vi valt att namnge denna 

arbetsgrupp för ”Arbetsgrupp 2”. 

5.1 Problemets karaktär 

Studiens första frågeställning behandlar hur socialsekreterare inom arbetsgruppen definierar 

hot och våld på socialtjänsten. För att besvara denna frågeställning har vi använt oss utav 

Jönsons problemkomponent karaktär. Komponenten karaktär syftar till att belysa hur ett 
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problem framställs och definieras av en berörd grupp (Jönson, 2010). Användandet av 

problemkomponenten karaktär ledde till att vi kunde identifiera fyra genomgående teman som 

kan vara till hjälp för att besvara ovanstående frågeställning. De teman vi kunde identifiera 

var följande; att hot och våld på arbetsplatsen var svårdefinierat, att vad som ansågs som hot 

och våldshandlingar ofta berodde på i vilken situation händelsen utspelade sig i, att 

socialsekreterarnas egna upplevelser hade en betydande roll angående vad som var hot och 

våld samt att toleransen för att utsättas för hot och våld var hög bland socialsekreterarna. 

Nedan följer en genomgående beskrivning av samtliga teman vi har funnit. 

5.1.1 Svårdefinierat 

Samtliga socialsekreterare i båda arbetsgrupperna som deltog i studien uttryckte att de ansåg 

att hot och våld var ett svårdefinierat begrepp som hade många beskrivningar. 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 menar att om något upplevs som hot eller inte beror på 

karaktären hos den som står för hotet. En av anledningarna till att det är så svårt att definiera 

hot och våld är exempelvis missbruk. När missbrukare som är påverkade uttalar hot riktat mot 

sin socialsekreterare uppfattas det inte lika allvarligt som när missbrukare är opåverkade. Till 

en början är gruppen försiktig och stämningen är något spänd, det är endast en 

socialsekreterare som talar öppet. Hon lägger fram flera resonemang och kort efter frågar hon 

gruppen om hon tänker rätt. Övriga i gruppen håller med och spinner vidare i samma spår. 

Men när övriga avviker och menar att något annat bättre beskriver det vi frågar efter blir 

diskussionen mer av en debatt.  

Här kan grunden till problemet ses vara missbruket, att det är missbruket som står för hot och 

våld. Samtidigt förminskar missbruket våldets allvarlighetsgrad. Men oavsett placeras 

missbruket som en förklaring till problemet med hot och våld. Socialsekreterarnas 

resonemang kan också sägas befria klienten från ansvar för sina handlingar. Detta eftersom 

socialsekreterarna har ett mer deterministiskt förhållningssätt när de förklarar hot och våld 

som en konsekvens av missbruk. Klienternas missbruk anses vara orsaksförklaringen till 

varför de använder sig av hot och våld, det är missbruket som gör att en klient agerar på ett 

visst sätt och inte klientens fria vilja (jmf Jönson, 2010). 

En annan form av hot som diskuterades var när klienter hotar med att anmäla 

socialsekreteraren till polis eller media. Ett sådant hot kan upplevas som obehagligt även om 
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det är klientens rätt att tala med vem som helst om sin kontakt med myndigheten. Att 

överklaga vid missnöje eller när besluten inte är gynnande är i lagen helt riktigt vilket gör det 

svårt att definiera. Att något känns hotfullt är högst personligt och går inte att generalisera 

medan uttalade hot eller våldshandlingar oftare kan kännas igen och definieras. En del i 

gruppen anser att deras erfarenhet spelar en viktig roll i hur saker upplevs som hotfullt eller 

inte. Socialsekreterare som arbetat länge har lättare för att bestämma vad som exempelvis är 

accepterat eller när gränsen ska dras för hot och våld. Vidare diskuterar socialsekreterarna att 

klienter kan upplevas olika beroende på hur de är just i det specifika mötet. Symboler som 

exempelvis en kniv sänder vissa signaler och upplevs obehagligt även om personen som bär 

kniven inte visar tecken på hotfullt beteende. 

Här framgår att det är upp till var och en att själva bedöma vad som är hot och våld och då ges 

problemet en mer individinriktad karaktär på mikronivå som Jönson (2010) är inne på, detta 

eftersom den enskilda socialsekreteraren har olika referensramar angående vad han/hon 

betraktar som hot och våld. Men det karaktäriseras även sekundärt på mesonivå eftersom det 

talas om våldsamma klienter som grupp (meso) vilket blir en del av problemets karaktär. 

Därför kan karaktären av problemet innehålla flera olika nivåer (mikro, meso och makro). 

Socialsekreterarna visar å andra sidan hur problemet är beroende på situation och person. 

Vilket gör det svårt att plocka ut kärnan i problemet som Jönson skriver om. Istället läggs 

fokus på andra problem runt om som exempelvis tillhyggen, brist på erfarenhet, missbruk med 

flera för att karaktärisera problemet (jmf, Jönson 2010). 

I det stora hela så är resonemangen likartade hos båda arbetsgrupperna. Socialsekreterarna i 

Arbetsgrupp 2 framförde dock att hot och våld inte alltid var direkta handlingar utan att det 

oftast var subtila handlingar. Exempel på subtila hot kunde bland annat vara att klienterna 

uttryckte att de visste var den berörda socialsekreteraren hade parkerat sin bil eller på vilket 

dagis socialsekreterarens barn var inskrivna på. Även om samtliga i gruppen inte ansåg att 

dessa uttryck var regelrätta hot så upplevde samtliga inom gruppen att dessa uttryck var något 

utöver det vanliga och att de inte kunde ”sätta fingret” på vad det var.  

Jönson (2010) uppger att ett problem ofta utgår ifrån liknande referensramar av en grupp 

människor när problemet definieras, oftast finns det en grundläggande idé angående 

beskrivningen av ett problem. På liknande sätt beskrivs hot och våld av socialsekreterarna i 

Arbetsgrupp 2 som subtila hot. De subtila hoten anses som svårdefinierade men samtidigt som 
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ett problem som förekommer på arbetsplatsen (jmf, Jönson 2010). Dessa yttringar som 

socialsekreterarna beskriver som subtila hot skiljer sig från Hallbergs (2011) definition 

angående hot. Socialsekreterarnas resonemang påvisar att det finns flera dimensioner av vad 

som kan anses vara hot och att hot inte alltid behöver vara svordomar, nedvärderande 

kommentarer eller hot om fysiskt våld. 

5.1.2 Situationsanpassad 

Utifrån diskussionerna hos båda arbetsgrupperna framgick det att sammanhanget spelade en 

viktig roll gällande vilka handlingar som socialsekreterarna ansåg som hotfulla eller 

våldsamma. 

Arbetsgrupp 1 beskriver olika situationer där hot och våld uppstår och menar att det är 

avgörande vem personen är, hur personen mår och vad ärendet handlar om. Gruppen 

beskriver ett exempel om en klient som ska bli omhändertagen med tvång. Socialsekreterarna 

menar att i den situationen kan klienten må så dåligt att han eller hon kan säga vad som helst 

utan att tänka sig för. Det måste socialsekreterarna också ta hänsyn till enligt Arbetsgrupp 1. 

Resonemanget är enhälligt i gruppen men av några deltagare är det endast lågmälda nickar 

som bekräftar att de håller med 

Här beskriver Arbetsgrupp 1 saker som kan utlösa hot och våld men också när hot inte 

upplevs som hot. Ibland är det situationen som framkallar handlingen och därför ses inte 

handlingen som hot och våld. När socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 blir utsatta för hot och 

våld är det alltså situationen som avgör om det upplevs som hot och våld. Det skulle kunna 

betyda att samma handling kan både vara och inte vara hot och våld på samma gång beroende 

på vilken socialsekreterare klienten träffar.  I vissa situationer måste beslut tas som klienten 

inte samtycker till. När sådana beslut tas får socialsekreterare i Arbetsgrupp 1 stå ut med 

konsekvenserna eftersom det är de själva som utsatt klienten för åtgärden eller beslutet. Men 

samtidigt ingår det i deras arbete att ta svåra beslut. Jönson (2010) talar om navet i ett 

problem och navet i det här fallet skulle kunna vara myndighetsutövning, att gå in i andras liv 

och bestämma mot deras vilja. En konsekvens av socialsekreterarnas myndighetsutövning blir 

då hot och våld. (jmf Jönson, 2010).  

En genomgående aspekt som socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2 belyste var att den kontext en 

hot och våldshändelse utspelade sig i hade en betydande roll i vad som ansågs som en hotfull 
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situation. Det rådde en gemensam uppfattning inom arbetsgruppen att när hot framfördes av 

klienter via telefon så ansågs det inte lika allvarligt som när hot framfördes ”mellan fyra 

ögon” på kontoret. En ytterligare aspekt som framfördes av Arbetsgrupp 2 var symbolikens 

betydelse. Deltagarna i arbetsgruppen uttryckte att om en klient som hade en mc-väst på sig 

skulle framföra något hot eller visa tecken på aggression så skulle situationen upplevas som 

betydligt hotfullare och alarmerande jämfört med hur situationen hade upplevts om det var en 

”vanlig” klient som agerade hotfullt. 

5.1.3 Upplevelsen 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna i båda arbetsgrupperna framgick det 

att socialsekreterarnas egna upplevelser av klienternas handlingar var avgörande huruvida 

handlingen betraktades som ett hot eller inte. En ytterligare aspekt som framgick i 

diskussionen och som samtliga i arbetsgrupperna lyfte fram var att vissa handlingar såsom när 

klienter svurit åt dem inte betraktades som ett angrepp mot den egna personen utan snarare 

som ett angrepp mot yrkesrollen. 

I diskussionen som framfördes med socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 så uppgav deltagarna 

att mycket handlar om att känna av hur man själv upplever olika händelser för att bestämma 

om det är hot och våld. Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 framförde också att det är bra att 

fråga klienten om det som de uttryckt ska tolkas som ett hot. Något som Arbetsgrupp 1 

upplever är att de hot som riktas mot dem personligen är de som är mest obehagliga. Däremot 

hot som riktas mot yrkesrollen eller myndigheten är lättare att förbise. Lite måste 

socialsekreterare också tåla eftersom det alltid kommer att finnas missnöjda klienter och det 

kan inte förväntas att de ska vara nöjda och glada efter de situationer som de ofta befinner sig 

i menar majoriteten i Arbetsgrupp 1. I diskussionen som framfördes med socialsekreterarna 

i  Arbetsgrupp 2 så framgick det att socialsekreterarna hade erfarenheter av klienter som 

uttryckt sig i affekt i form av att klienterna skrikit könsord riktat mot dem eller önskat att de 

skulle dö.  I likhet med socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 så uppgav även socialsekreterarna i 

Arbetsgrupp 2 att dessa yttringar var riktade mot deras professionella roll som 

socialsekreterare och inte som något riktat mot dem som personer. 

Här ser vi att upplevelsen från en själv och kollegor bestämmer vad som betraktas som hot 

och våld. Återigen är det svårt för socialsekreterarna att ”sätta fingret” på exakt vad som är 

hot och våld. Hot och våldets karaktär blir en avvägning av flera runtomliggande faktorer som 
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tillsammans definierar situationen (jmf Jönson 2010). I likhet med Zelnicks (2013) studie så 

uppvisar även socialsekreterarna i båda arbetsgrupperna att vissa handlingar från klienter 

tillhör arbetet och således betraktas händelserna som ett naturligt fenomen på arbetsplatsen. 

Detta visas främst när socialsekreterarna uttrycker att svordomar och liknande inte betraktas 

som hot eller för den delen riktade mot dem som personer utan istället riktade mot deras 

yrkesroll. 

5.1.4 Hög tolerans 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna i båda arbetsgrupperna framgick det 

att socialsekreterarna hade en hög tolerans gällande det hot och våld de utsätts för. En aspekt 

som tydliggjordes utifrån samtal med båda grupperna var att de ansåg att de inte alltid blev 

tagna på allvar av sina chefer när de hade blivit utsatta för olika hot och våldshändelser. 

Hög tolerans valde vi som rubrik eftersom det var återkommande i materialet när vi pratade 

om karaktären för problemet med hot och våld. Gruppmedlemmarna i Arbetsgrupp 1 

beskriver olika scenarier där de blivit utsatta för hot men samtidigt har de inte tagit det på 

allvar av olika anledningar. Ibland är det omständigheter som psykisk sjukdom eller missbruk, 

andra gånger känner de klienten och därför tar de inte det som ett hot. Det kan också vara 

känsloyttringar i affekt efter ett beslut som inte klienten tycker är korrekt. Det skrattas och 

skojas en hel del och alla är rörande överens om att lite får man tåla. Arga och missnöjda 

människor får man stå ut med tycker Arbetsgrupp 1. Det som är oklart är hur mycket det är 

och det syns att gruppdeltagarna själva känner en osäkerhet för vad ”lite” är. Det är egentligen 

bara en socialsekreterare som är bekväm med det begreppet. Vi som leder diskussionen gör 

vad vi kan för att få ut mer av de som inte säger så mycket genom att rikta följdfrågor eller 

nya frågor till just dem. 

Alla de här aspekterna belyses när vi talar om problemets karaktär och hur de vill beskriva hot 

och våld. Ilska och missnöje från klienter fångar vår uppmärksamhet eftersom det används av 

socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 som likvärdigt med hot och våld i vissa sammanhang. De 

ses ibland som sammansvetsade och det ena leder till det andra. Från den vinkeln skulle hot 

och våld kunna ses som ett problem som består av ilska, upprördhet och missnöje. Återigen 

tolkar vi att socialsekreterarna har ett deterministiskt förhållningssätt till varför klienter agerar 

hotfullt och våldsamt. När klienterna agerar hotfullt så är det i vissa fall på grund av att de har 

fått ett beslut som de är missnöjda med. Det deterministiska förhållningssättet 
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socialsekreterarna intar vid dessa situationer leder till att klienternas yttringar inte uppfattas 

som allvarliga hot utan istället betraktas dessa yttringar som en respons på ett “dåligt” beslut.  

Dessa yttringar och handlingar av klienterna ursäktas av socialsekreterarna eftersom de anser 

att klienterna har skäl till att bli arga på grund av att de exempelvis fått ett beslut som de 

själva inte har kunnat påverka. Eftersom klienterna inte kunnat påverka beslutsfattandet så 

anses inte klienternas handlingar bero på deras fria vilja istället förklaras handlingarna utifrån 

att klienten har påverkats av strukturella faktorer som fått denne att agera på ett visst sätt som 

en konsekvens av ett beslut som går emot klientens önskemål (jmf Jönson, 2010).  

Polisanmälningar av hot och våld är ovanligt säger Arbetsgrupp 1 och de menar att det får 

vara allvarligt om det ska leda så långt som en polisanmälan. Dessutom är det chefen som 

sköter anmälningar av sådan karaktär och oftast går det att lösa dilemmat på ett annat sätt. 

Men något tydligt exempel på det ges inte. Men de ger oss ett exempel på när en klient stod 

upp och skrek ut diverse hot som upplevdes mycket obehagligt av socialsekreterarna men den 

händelsen anmäldes inte. I diskussionerna som hölls med Arbetsgrupp 2 så framhävde 

samtliga socialsekreterare i gruppen att de ansåg att diskussioner angående hot och våld sällan 

har lyfts fram under gruppmöten. En av deltagarna uppgav att de oftast bara uttryckte ”usch 

det var ett obehagligt möte” efter ett möte med en klient som hade agerat hotfullt. En annan 

av deltagarna delade samma uppfattning och uttryckte att de oftast sa att ett möte var 

obehagligt men att de sedan gick vidare och tog nästa klient utan att reflektera över 

situationen. Resterande av socialsekreterarna som deltog i diskussionen instämde i deras 

påstående.  

Att ofta utsättas för hot och våld kan höja toleransen för vad som anses vara normalt. 

Socialsekreterare som i Arbetsgrupp 1 där samtliga uppger att de är relativt vana vid att bli 

hotade av klienter kanske har höjt toleransen något. Det som faktiskt är hot kanske mer 

upplevs som en vanlig dag på jobbet med ett lite besvärligare möte än vanligt. På samma sätt 

beskriver Lundgren (2004) hur våldet normaliseras och tillslut blir en del av vardagen i 

normaliseringsprocessen. En sådan likvärdig process kan förklara hur hot och våld blir en 

naturlig del av jobbet för socialsekreterare i Arbetsgrupp 1 när de inte upplever hot som 

faktiska hot. Precis som i första steget i normaliseringsprocessen förflyttas gränsen för vad 

som är acceptabelt, socialsekreterarna börjar se hoten som en påfrestande del av jobbet som 

de får stå ut med. Likaså klienterna kan tänkas se det som normalt och accepterat att det 

tillhör vanligheterna att hota efter ett besvärligt eller tungt beslut eftersom socialsekreterarna i 
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hög utsträckning inte väljer att anmäla (jmf Lundgren 2004). 

Vid vidare diskussion med Arbetsgrupp 2 framförde flera av deltagarna att mycket av 

ansvaret låg på dem själva att göra bedömningen ifall de skulle gå vidare med ett ärende där 

hot och våld hade förekommit. En av deltagarna utvecklade resonemanget och uppgav att de 

själva fick bedöma huruvida de behövde prata med kollegor eller chef efter en händelse. 

Samtliga deltagare ansåg att de inom arbetsgruppen kunde prata med varandra när någon hade 

blivit utsatt för en hot och våldssituation och att de på så vis kunde få stöd av varandra. En 

deltagare uttryckte att cheferna ibland hade en viss tendens till att förminska vissa hot och 

våldssituationer och att detta ledde till att socialsekreteraren upplevde att de var ensamma och 

inte hade stöd. Resterande av socialsekreterarna som deltog i diskussionen instämde i dennes 

påstående. Även i Arbetsgrupp 1 uppgav vissa av deltagarna att chefen inte alltid stöttade dem 

när de hade blivit utsatta för hot och våldssituationer.  

Zelnick (2013) beskriver i sin studie att socialarbetare undvek att prata om hot och 

våldshändelser de hade blivit utsatta för eftersom de inte ville bli sedda som ”dåliga” 

socialarbetare av sina kollegor och chefer (Zelnick, 2013). Här ser vi en skillnad jämfört med 

den grupp socialsekreterare i Zelnicks studie kontra den grupp socialsekreterare i vår studie. 

Samtliga av respondenterna i vår studie uppgav istället att de ofta sökte stöd hos varandra 

inom arbetsgruppen när de hade blivit utsatta för en hot och våldshändelse för att på så vis 

stötta varandra i besvärliga situationer. Hallberg (2011) beskriver att chefen inom en 

verksamhet har en viktig roll i huruvida ärenden där hot och våldshändelser förekommit 

hanteras inom arbetsplatsen. En chef som är passiv i hanterandet av hot och våldshändelser 

som dennes medarbetare blir eller blivit utsatta för kan bidra till att medarbetarna i lägre 

utsträckning anmäler hot och våldssituationer (Hallberg, 2011). Utifrån diskussionen som 

framfördes med socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2 så kan vi se att det finns likheter med det 

Hallberg beskriver. Socialsekreterarna ansåg att cheferna i vissa fall tenderade till att 

förminska olika hot och våldssituationer de hade varit utsatta för. Detta ledde till att 

socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2 hamnade i ett läge där de inte fick respons för den situation 

de befann sig i. Avsaknaden av stöd ifrån cheferna bidrog till att socialsekreterarna fick finna 

sig i sin situation och således söka stöd hos varandra inom arbetsgruppen. 
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5.2 Problemets orsaker 

Studiens andra frågeställning behandlar vilka orsaker socialsekreterarna anser ligger till grund 

för att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. För att besvara denna frågeställning har vi använt 

oss utav Jönsons problemkomponent orsaker (Jönson, 2010). Användandet av 

problemkomponenten orsaker ledde till att vi kunde identifiera tre genomgående teman som 

kan vara till hjälp för att besvara ovanstående frågeställning. De teman vi kunde identifiera 

var följande; att klienternas förväntningar på socialtjänsten kunde leda till missförstånd vilket 

kunde bidra till att hot och våldssituationer uppstod, att klienterna var frustrerade över den 

egna livssituationen och som följd av frustrationen kunde hot och våldssituationer uppstå samt 

att maktskillnader mellan klient och socialsekreterare kunde vara en bidragande faktor till att 

hot och våld uppstod. Nedan följer en genomgående beskrivning av samtliga teman vi har 

funnit. 

5.2.1 Förväntningar på socialtjänsten 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna i båda arbetsgrupperna framkom det 

att en orsak till att hot och våld kunde uppstå berodde på att det ställdes orimliga 

förväntningar på socialtjänsten för att lösa klienternas problem. 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 berättar att det blivit vanligt att det kommer klienter till 

socialtjänsten och kräver att de ska få en lägenhet, de går inte där ifrån om de inte får som de 

vill. Det upplever socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 som en form av hot. Några deltagare i 

gruppen förklarar hur bostadsförmedlingen i kommunen hänvisar folk till socialtjänsten i 

hopp om att de ska få hjälp med bostad där. Arbetsgrupp 1 menar att det finns orimliga 

förväntningar på socialtjänsten från klienter. Bland annat när de tror att socialtjänsten har ett 

antal lägenheter de kan dela ut när människor kommer och begär det. En annan deltagare i 

gruppen berättar att det ibland kan bli hotfullt när de får veta att socialtjänsten inte heller kan 

hjälpa dem. Jönson (2010) talar om problemets orsaker på olika nivåer och i fallet med 

bostadsförmedlingen hamnar orsaken på meso-nivå. Deltagarna i Arbetsgrupp 1 hävdar att 

bostadsförmedlingen hänvisar människor till socialtjänsten i hopp om att de får hjälp där. 

Orsaken till att situationen uppstår läggs alltså på bostadsförmedlingen som är ett kommunalt 

bostadsbolag, en grupp mellan individ och samhälle. Problemet blir mer av typen okunskap i 

annan kommunal sektor och inte exempelvis individer med hotfullt beteende. Även här tycks 

socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 betrakta klienter som blir aggressiva för att de inte får en 
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lägenheten utifrån ett deterministiskt förhållningssätt. Individen befrias från allt ansvar medan 

bostadsbolaget hängs ut som okunniga och får bära skulden för klienternas hotfulla beteende 

(jmf Jönson 2010). I diskussioner med socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2 framhävde en 

deltagare att vissa klienter kunde ställa orimliga krav på dem för att lösa deras problem. 

Samma deltagare beskriver att hon kunde ha klienter som kunde kräva att de skulle få pengar 

utbetalt för att betala sina räkningar. Detta trots att klienterna hade en inkomst och således 

inte var kvalificerade för att erhållas ekonomiskt bistånd. Resterande socialsekreterare som 

deltog i diskussionen skrattade och uttryckte att även de hade träffat på dessa ”omöjliga” 

klienter. Vid vidare diskussion uttryckte samtliga socialsekreterare att konfrontation kunde 

uppstå med dessa klienter när de var tvungna att neka deras orimliga önskemål. I vissa fall 

kunde detta resultera till att klienterna blev aggressiva och uttryckte sig hotfullt. En av 

deltagarna lyfte fram att en orsak till att vissa klienter ibland kunde ställa orimliga krav 

berodde på att klienterna inte visste vad de hade rätt till. En ytterligare deltagare utvecklade 

dennes resonemang och uttryckte att socialtjänstlagen är ”luddig” och svårtolkad för 

människor som inte arbetar inom socialtjänsten så det är inte konstigt att klienter inte vet vad 

de har rätt till. Samtliga socialsekreterare som deltog i diskussionen instämde i deras 

påstående. 

Som vi nämner tidigare så framhävde socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 att en orsak till att 

hot och våld uppstod berodde på att det kommunala bostadsbolaget hänvisade klienter till 

socialtjänsten. I likhet med föregående Arbetsgrupp så framhäver socialsekreterarna i 

Arbetsgrupp 2 att en orsak till att hot och våld uppstår beror på att klienter ställer orimliga 

krav som de inte kan tillgodose. En förklaring som gjordes var att socialtjänstlagen är 

svårtolkad. Vår tolkning av socialsekreterarnas resonemang är att orsaken hamnar på 

samhällsnivå. Detta genom att socialsekreterarna kritiserar utformandet av socialtjänstlagen 

för att vara otydlig och på så vis skapar en förståelse angående varför vissa klienter ställer 

orimliga krav. Jönson (2010) beskriver hur orsaker till ett problem kan finnas på flera nivåer 

samtidigt. Arbetsgrupp 2 lyfter fram en orsak på samhällsnivå genom att de tycker 

socialtjänstlagen är svårtolkad och det är svårt att vara tydlig med vad klienterna har rätt till. 

Samtidigt kan samma problem i form av otydligheten i socialtjänstlagen ge uttryck på grupp 

och individnivå där orsaken för att hot och våld uppstår istället kan vara att socialsekreterarna 

är otydliga i sina förklaringar i mötet med klienten angående vad denne har rätt till. På detta 

sätt kan problemet också karaktäriseras genom att socialsekreterarna väljer en viss typ av 
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orsaksförklaring när de beskriver problemets uppkomst, i detta fall valde de orsaker på 

samhällsnivå (jmf Jönson, 2010). 

5.2.2 Klienters livssituation 

I diskussionerna som framfördes med båda arbetsgrupperna belyste socialsekreterarna att en 

av orsakerna till att klienterna använde sig utav hot och våld berodde på att de befann sig i en 

sårbar situation. Till följd av klientens situation ansågs deras handlingar vara rättfärdigade. 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 uppger att de ser ett tydligt samband mellan hot och våld 

och klienters livssituation. En deltagare ser frustration hos klienter över deras situation som 

råder, de har tappat kontrollen och nu måste de lyssna på socialsekreterarna. Får klienten 

också ett avslag på något de söker kan bägaren rinna över och han/hon tar till hot som ett sista 

medel. Övriga deltagare håller med om resonemanget och en deltagare lägger även till 

psykisk ohälsa och missbruk som orsaker till att hot och våld uppstår. Liknande resonemang 

förs även i diskussionen med socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2. En deltagare uttrycker att de 

”öppnar dörren” för klienter som befinner sig i sin mest sårbara situation. Det är inte så 

konstigt att föräldrar blir arga när barnet måste omhändertas. Vidare förklarar samma 

deltagare att hon förstår deras reaktion när de agerar hotfullt, då hon själv förmodligen hade 

agerat på samma vis om någon skulle försöka ”ta” hennes barn. Samtliga socialsekreterare 

instämmer i hennes påstående. En annan deltagare uttrycker att de är inne och ”petar” i det 

absolut känsligaste vilket är familjen. Detta blir oerhört känsligt när det exempelvis 

förekommit våld i familjen eller andra tecken som visar på brister i omsorgen. Vidare 

förklarar samma deltagare att när de uppmärksammar denna familj och bryter tystnaden som 

funnits så är det inte konstigt att klienter blir arga och ser socialsekreterarna som ett hot. 

Samtliga socialsekreterare instämmer i dessa påstående som förs fram. 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 talar om olika förhållanden i klientens livssituation som 

driver fram hot och våld. Arbetsgrupp 1 tycks ha ett mer deterministiskt förhållningssätt till 

klienternas beteende som befriar dem från ansvaret i denna fråga eftersom de utelämnar 

individens eget handlande som möjlig orsak. Även i Arbetsgrupp 2 tolkar vi att 

socialsekreterarna har ett deterministiskt förhållningssätt till klienternas beteende. En av 

orsakerna till att klienter använder sig av hot och våld anses bero på att de befinner sig i en 

sårbar situation som driver fram hotfullt och våldsamt beteende. Socialsekreterarna uppger 

själva att de skulle handla likadant om de befunnit sig i samma situation som klienterna, vilket 
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berättigar klienternas handlande om att agera hotfullt. Om klienten exempelvis inte befunnit 

sig i en sårbar situation så hade denne inte agerat hotfullt. Genom att socialsekreterarna har 

detta förhållningssätt angående orsakerna anses klienternas handlingar inte bero på deras fria 

vilja och således fråntas klienternas ansvar (jmf Jönson, 2010). Socialsekreterarna i vår studie 

framhäver liknande resonemang som socialarbetarna i Tzafrir, Enosh och Gurs (2015) studie 

framhäver. I deras studie ansågs vissa av klienternas hot och våldshandlingar vara befogade 

eftersom klienterna befann sig i en utsatt situation och genom att agera aggressivt så kunde de 

få sin röst hörd. Även i deras studie hade socialarbetarna tendenser till att frånta klienternas 

skuld och istället betrakta klienternas hot och våldshandlingar som en följd av yttre faktorer 

såsom en besvärlig livssituation (Tzafrir, Enosh & Gur, 2015). 

5.2.3 Maktpositioner 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna inom både arbetsgrupper framkom 

det att de ansåg att makten de hade i sin yrkesroll ibland kunde leda till att hot och 

våldssituationer kunde uppstå.  

Ett resonemang förs omkring makten socialsekreterare har att gå in i människors liv. Ibland 

måste deltagarna i båda arbetsgrupperna ingripa i familjers och individers liv, vid sådana 

ingrepp blir det ofta reaktioner i form av hot och våld. En deltagare i Arbetsgrupp 1 menar att 

klienterna kan uppleva socialtjänsten som ett hot och därför hotar de också. En annan 

deltagare lyfter fram avslag på beslut som extra känsligt. Får klienten ett avslag och inte kan 

betala sin hyra kan det bli väldigt känsloladdat. Men den maktpositionen kommer med jobbet 

och då måste reaktionerna också accepteras i någon mening tycker två deltagare i gruppen. De 

andra i gruppen håller med och påpekar att de kan förstå frustrationen hos klienterna när de 

får ett avslag. Resonemangen som framförs i Arbetsgrupp 2 är likartade men fokuserar mer på 

myndighetsutövning inom familjer. En deltagare uttrycker att tystnaden är våldets bästa vän 

och när socialsekreterarna ska ingripa i en familj där våld förekommer bryts tystnaden och 

problematiken synliggörs, den problematik alla i familjen försökt dölja. En annan deltagare 

instämmer i påståendet och uttrycker att det är extremt känsligt för den berörda klienten när 

denna tystnad bryts. Samtliga deltagare i Arbetsgrupp 2 kan förstå att klienten blir arg och gör 

allt i sin makt för att undvika kontakt med socialtjänsten och då kan hot vara ett 

tillvägagångssätt. 
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Här valde vi underrubriken maktpositioner för att maktaspekten tycks upplevas som en tydlig 

bidragande faktor angående orsakerna för att hot och våld uppstår för socialsekreterarna i 

båda arbetsgrupperna. Denna orsak socialsekreterarna anger kan ses som en mer direkt orsak i 

stunden då hot och våld äger rum. Jönson (2010) talar om olika orsaker och hur dessa kan 

vara direkta eller indirekta. Tidigare har socialsekreterarna nämnt socialtjänstlagens 

otydlighet och klientens livssituation som orsak till att hot och våld uppstår medan de nu 

nämner myndighetsutövning. Myndighetsutövning blir en direkt orsak precis i den stunden 

socialsekreterarna går in klientens lägenhet, bryter en tystnad, omhändertar ett barn eller 

liknande. Från det perspektivet kan myndighetsutövning ses som en orsak på individnivå 

eftersom det sker i möten mellan socialsekreteraren och klienten. Även här tycks 

socialsekreterarna ha ett deterministiskt förhållningssätt angående varför klienter ibland 

agerar hotfullt. Socialsekreterarna väljer att betrakta deras myndighetsutövning som en orsak 

som framkallar hot och våld hos klienten. Samtidigt skulle orsaken till att hot och våld uppstår 

kunna bero på andra faktorer såsom aggressionsproblematik hos klienten eller att klienten 

frivilligt väljer att bete sig på ett visst sätt. Ett sådant resonemang hade istället inneburit att 

socialsekreterarna hade intagit ett mer voluntaristiskt förhållningssätt där klienten hade fått 

bära ansvaret för sina handlingar. Utifrån diskussionerna med socialsekreterarna tolkar vi det 

dock som att det voluntaristiska förhållningssättet gentemot klienters hot och våldshandlingar 

lyser med sin frånvaro och istället betraktar socialsekreterarna dessa klienter utifrån ett 

deterministiskt förhållningssätt (jmf Jönson, 2010). 

5.3 Problemets aktörer 

Studiens tredje frågeställning behandlar vem eller vilka socialsekreterarna anser är ansvariga 

för att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. För att besvara studiens tredje frågeställning har 

vi använt oss utav Jönsons problemkomponent aktörer. Komponenten aktörer syftar till att 

belysa vem som anses vara ansvarig för att problemet uppstått samt om det finns olika roller 

såsom offer kontra förövare i socialsekreterarnas beskrivningar av hot och våld på 

arbetsplatsen (jmf Jönson, 2010). Användandet av problemkomponenten aktörer ledde till att 

vi kunde identifiera två genomgående teman som kan vara till hjälp för att besvara 

ovanstående frågeställning. De teman vi kunde identifiera var följande; att socialsekreterarna 

ansåg att de själva bar ansvaret för att hot och våld uppstod samt att det tycks vara svårt att 

finna vissa gemensamma drag hos våldsutövaren. Nedan följer en genomgående beskrivning 

av samtliga teman. 
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5.3.1 Ansvarsbärare 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna inom båda arbetsgrupperna så 

framkommer det att socialsekreterarna i vissa fall tenderade till att skuldbelägga sig själva för 

att hot och våld hade uppstått. 

 

Ansvarsbärare har vi valt att namnge detta tema eftersom återkommande i diskussionerna med 

båda arbetsgrupperna så tar deltagarna ett stort ansvar för klientens beteende av olika 

anledningar. En deltagare i Arbetsgrupp 1 belyser den positionen de sitter i och här kommer 

maktaspekten in i resonemanget igen. Vid möten med klienter vet hon vad hon ger sig in i och 

vad som eventuellt kan hända medan klienter inte är lika medvetna. Ansvaret landar alltså på 

deltagaren att läsa av situationer, avblåsa mötet, ha med extra personal, lägga fram 

information på rätt sätt och så vidare för att hot och våld inte ska förekomma. De övriga 

deltagarna i Arbetsgrupp 1 håller med om ansvaret för situationen och att det kommer med 

yrkesrollen och den position de har. Resterande deltagare utvecklar resonemanget och menar 

att ansvaret för hur mötet kommer gå är socialsekreterarnas. Vidare förklarar de att klienter 

ofta har en negativ bild av socialtjänsten som de måste försöka ändra. Genom att de tar ansvar 

och försöker göra mötena anpassade till klienten kan de kanske förändra klientens syn på 

deras arbete och förhoppningsvis undvika hotfulla situationer. 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2 resonerade också angående vem eller vilka de ansåg var 

ansvariga för att en hot och våldssituation uppstod. En deltagare uttryckte att hon ansåg att det 

är en kombination av både socialsekreterare och klientens ansvar. Deltagaren utvecklar sitt 

resonemang och säger att klienten är ansvarig för handlingen men att hon som professionell 

måste tänka på hur hon bemöter klienten så att denne inte blir provocerad. En annan deltagare 

uttrycker att de måste ta ansvar för hela mötet och tänka på hur de bemöter klienten, vilket 

kroppsspråk de använder samt vilka ord de använder för att inte provocera fram en reaktion 

hos klienten. En ytterligare deltagare uttrycker att det är hon som socialsekreterare som ska ta 

ansvaret eftersom klienten befinner sig i en sårbar situation, på så vis hamnar ansvaret hos 

socialsekreteraren för att skapa förutsättningar för att mötet ska vara bra. Samtliga deltagare 

instämmer i påståendet förutom en deltagare som uttrycker att klienten bär hela ansvaret när 

hot och våldssituationer uppstår, deltagaren får dock inte gehör av resterande deltagare i 

gruppen. 

 

 



 37 

Tzafrir et. al. (2015) beskriver i sin studie att socialsekreterarna i vissa fall ansåg klienters hot 

och våldshandlingar vara befogade eftersom socialsekreterarna hade brustit i sitt bemötande 

gentemot klienten (Tzafrir, Enosh & Gur, 2015). Utifrån diskussionerna som framfördes med 

socialsekreterarna i arbetsgrupperna så kan vi se att det finns vissa likheter med det Tzafrir 

beskriver. Ett resonemang som förs av socialsekreterarna i vår studie är att de anser att de 

ständigt måste vara uppmärksamma i hur de pratar med klienter, vilket kroppsspråk de 

använder och så vidare. Denna vaksamhet anses av socialsekreterarna vara betydande för att 

hot och våld inte ska uppstå. 

 

Lundgren (2004) beskriver en normaliseringsprocess som kvinnan går igenom när hon blir 

utsatt för våld i ett förhållande. Normaliseringsprocessen kan ses utifrån ett antal steg som 

tillslut normaliserar våldet till en naturlig del av vardagen. Det första steget innebär att 

gränserna suddas ut för vad som är acceptabelt och upplevelsen av våldet blir något annat. 

Vidare beskriver Lundgren hur kvinnan börjar acceptera ett våldsbeteende och ser våld som 

något annat, som en del av kärleken hos den hon älskar. Socialsekreterare ser förhoppningsvis 

inte våld från klienten som en handling av kärlek men i vår studie ser de inte så sällan våld 

som en reaktion på deras situation. De ser våldet som en konsekvens av avslag på beslut, som 

en konsekvens av klientens brister i föräldraskapet eller frustration över deras missbruk. På 

liknande sätt som Lundgren beskriver att kvinnorna försvarar våldet genom att hitta 

förklaringen i sig själv kan socialsekreterarna förklara klienternas beteende med 

omkringliggande faktorer som kan försvara eller ge förståelse för handlingen. Klienten blir då 

en ”vanlig” klient som är besvärlig i stället för att vara en klient som hotar eller agerar 

hotfullt. Socialsekreteraren tar också på sig ansvaret för att mötet med klienten inte ska urarta 

i hot och våld. Det kan liknas vid Lundgrens beskrivning av det som kan ses som det andra 

steget i normaliseringsprocessen hur kvinnan ofta utmärker sig själv som anledningen till att 

mannen slår henne och därför försöker ändra på sitt beteende för att undvika mannens våld. 

Socialsekreteraren vill att mötet ska gå bra och att klienten ska ha fortsatt förtroende och god 

relation med socialsekreteraren och därför anpassar de mötena och tar ansvar för att mötet inte 

ska sluta med hot och våld. Det som kan ses som det tredje steget visar hur förövarens 

verklighet blir offrets verklighet, våldet internaliseras. Det steget är svårt att applicera på en 

professionell relation som i relationen mellan socialsekreterare och klient. Utifrån vår empiri 

kan vi inte tolka det som att socialsekreterarna kommer upp till det tredje steget i 

normaliseringsprocessen (jmf Lundgren, 2004 ss. 49-60). Normaliseringsprocessen kan 
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kopplas ihop med socialsekreterarnas deterministiska förhållningssätt som ofta tenderar till att 

fria klienten från ansvar för hot och våld. Istället lägger de skulden på sig själva eller på andra 

faktorer såsom socialtjänstlagen eller klientens livssituation vilket kan förstås genom att de i 

viss mån har normaliserat hot och våld i arbetsgrupperna (jmf Lundgren, 2004; Jönson, 2010). 

 

5.3.2 Våldsutövaren 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna i båda arbetsgrupper framkom det att 

de inte hade någon föreställning av den ”typiska” klienten som brukar våld. 

 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 är inte överens när det kommer till att identifiera 

gemensamma drag hos klienter med hot och våldsbeteende. En deltagare uttrycker psykisk 

ohälsa som en tydlig egenskap hos de klienter som hotat eller varit våldsamma. En annan 

deltagare menar att det inte alls är självklart med psykisk ohälsa och att det inte går att dra 

sådana slutsatser. Vi får ingen tydlig bild av vem som är våldsutövare eller gemensamma drag 

för dem, egentligen bara att de flesta anser att psykisk ohälsa ökar risken. Liknande 

resonemang förs även av socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2. Samtliga socialsekreterare i 

gruppen uttrycker att det inte finns någon “typisk” bild av den våldsamma klienten. En 

deltagare lyfter fram att det både kan vara kvinnor och män som agerar aggressivt, deltagaren 

får medhåll av en annan deltagare som vidareutvecklar resonemanget och uttrycker att många 

klienter som varit aggressiva haft en missbruksproblematik. Samtidigt betonar en annan 

deltagare att majoriteten av klienterna som har en missbruksproblematik inte är aggressiva. 

Samtliga socialsekreterare i diskussionen instämmer i påståendet och gruppens gemensamma 

slutsats blir att det inte finns en tydlig föreställning om den våldsamma klienten. 

 

Empirin ger oss inte några tydliga samstämda resonemang vilket gör det svårt att peka ut olika 

typiska roller som Jönson (2010) beskriver. Men Jönson nämner något som han kallar för 

idealiserande beskrivningar vilket innebär att aktören tilldelas olika roller beroende på vem 

som frågar. Vi är socionomstudenter som frågar om klienters hot och våld inom socialtjänsten 

men om någon annan hade frågat samma sak kunde svaret blivit annorlunda. Exempelvis om 

Arbetsmiljöverket ställt samma frågor till samma socialsekreterare finns det en möjlighet att 

intresset hade fått styra beskrivningen av aktören. Intresset hade då kunnat vara att belysa 

vilken svår arbetsbelastning socialsekreterare står inför (jmf Jönson 2010). Observera att detta 
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bara är ett resonemang vi för utifrån Jönsons beskrivning av aktör och genom det ge en möjlig 

förklaring till varför empirin tog denna form just i detta fall. Samt belysa hur det kan te sig i 

andra fall beroende på val av infallsvinklar. 

 

5.4 Problemets lösningar 

Studiens fjärde frågeställning handlar om vilka åtgärder socialsekreterarna anser behövs göras 

för att motverka hot och våld på arbetsplatsen. För att besvara denna frågeställning har vi 

använt oss utav Jönsons problemkomponent lösningar. Komponenten lösningar syftar till att 

belysa vilka förslag på åtgärder till att lösa problemet som anges samt vem som anses vara 

ansvarig till att dessa åtgärder utformas (Jönson, 2010). Användandet av 

problemkomponenten lösningar ledde till att vi kunde identifiera två genomgående teman som 

kan vara till hjälp för att besvara ovanstående frågeställning. De teman vi kunde identifiera 

var följande; att bemötandet har en betydande roll i förebyggandet för att hot och våld uppstår 

samt att vissa av lösningarna på problemet måste åtgärdas av ledningen. Nedan följer en 

genomgående beskrivning av samtliga teman. 

 

5.4.1 Bemötande 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna inom båda arbetsgrupperna 

framkommer det att ett bra bemötande samt tydlighet i mötet med klienterna är fungerande 

strategier för att motverka att hot och våld uppstår. 

 

När socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 får frågor om eventuella lösningar på problemet 

resonerar de fram och tillbaka om rutiner på arbetsplatsen och huruvida larmen fungerar eller 

inte. En deltagare börjar tala om olika saker i bemötandet som hon tycker är viktiga. Gruppen 

följer hennes resonemang men de är inte helt överens. Några deltagare är inne på att det är 

viktigt att vara tydlig med gränssättning från början mot klienten. Andra tycker att en 

tydlighet och en noga förklarande hållning mot klienten är viktigast för att motverka hot och 

våld. Jönson (2010) beskriver hur svar eftersöks för att ändra den nuvarande situationen till 

det önskvärda. Vidare talar Jönson om vem som pekas ut som ansvarig för att lösa problemet 

och hittills lägger socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 ansvaret för en lösning på sig själva. De 

nämner inte något utöver deras egen förmåga att förhindra hot och våld. Lösningen på 

problemet blir för socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 bemötandet. Socialsekreterarnas 
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resonemang angående en lösning på problemet hot och våld hamnar på individnivå. Detta 

eftersom att socialsekreterarna anser att det är de själva i det enskilda mötet med klienten som 

de kan använda sig av ett bra bemötande för att därigenom motverka hot och våldssituationer 

(jmf Jönson, 2010). 

Socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1 fortsätter att diskutera olika typer av bemötande och ett 

resonemang som sticker ut handlar om tydlighet i både tal och skrift. Gruppen menar att det 

finns ett behov av att vara tydlig, ibland får man nästan använda bilder eller förklara samma 

sak tio gånger innan det förstås av vissa klienter. En deltagare menar att hon själv har märkt 

att det är viktigt att ta sig tiden till att verkligen försöka förklara och gå igenom beslut så 

klienten förstår varför beslut får den utgången det får och hur beslutet arbetas fram. De arbetar 

mer på det sättet nu beskriver deltagaren eftersom de märker hur viktigt det är och samtalen 

går bättre och många diskussioner kommer inte upp när klienten förstår bättre. Diskussioner 

kan annars urarta menar deltagaren. Här håller övriga deltagare med och bekräftar 

resonemanget. Vid diskussionen som hålls med socialsekreterarna i Arbetsgrupp 2 så 

framkommer det att ett bra bemötande och tydlighet är viktiga strategier för att motverka hot 

och våld. En deltagare uttrycker att man måste bemöta klienterna med respekt och vara lyhörd 

angående deras situation, samtliga i gruppen instämmer till påståendet. Vidare uttrycker en 

annan deltagare att även vaga beslut kan framkalla ångest hos klienterna som kan resultera till 

att de blir aggressiva, därför är det viktigt att man är tydlig. En annan deltagare fyller in och 

uttrycker att det även är viktigt att man kan avbryta mötet när man börjar se tendenser på att 

klienten börjar bli aggressiv. Samtliga socialsekreterare instämmer i påståendet. 

 

Deltagarna i båda arbetsgrupperna framför resonemang som stämmer överens med det 

Respass och Payne (2008) beskriver i sin studie. I likhet med författarnas studie så beskriver 

även socialsekreterarna att tydlighet i möten med klienter är av betydande vikt för att 

förebygga att hot och våld uppstår. Jönson (2010) beskriver hur problemets lösningar finns 

hos olika grupper, ibland kan det vara experter som behövs och andra gånger kan den som är 

utsatt för problemet själv finna lösningen. Det kan ge ett större engagemang om makten att 

lösa problemet ligger hos en själv. Det kan vara en förklaring till varför socialsekreterarna i 

arbetsgrupperna är så övertygade om att finna lösningen själva i stället för att exempelvis 

föreslå mer polisnärvaro, specialistutbildningar eller andra former av åtgärder. Angående 

lösningarna så har socialsekreterarna i arbetsgrupperna ett mer voluntaristiskt förhållningssätt 
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gentemot sig själva eftersom de lägger ansvaret på sig själva för att både finna lösningen och 

lösa problemet. Om socialsekreterarna hade ansett att andra instanser såsom chefer eller 

politiker istället skulle stå för lösningen så hade det inneburit att socialsekreterarna haft ett 

mer deterministiskt förhållningssätt gentemot lösningarna på problemet. Därav hade deras 

känsla av ansvar för att lösa problemet kunnat minska eftersom lösningen ligger utanför 

socialsekreterarnas räckhåll (jmf Jönson, 2010) 

 

5.4.2 Ledning 

I diskussionerna som framfördes med socialsekreterarna inom båda arbetsgrupperna 

framkommer det att de anser att det finns vissa åtgärder som de inte kan bistå med utan istället 

ska åtgärderna komma ifrån chefer samt politiker. 

 

Vi ställer några frågor som berör lösningar bortom socialsekreterarna i Arbetsgrupp 1. Några 

resonemang som de framför handlar om ansvar och att det faktiskt är politikerna som har det 

yttersta ansvaret. De menar att de måste bistå med resurser till verksamheten för att den ska 

fungera. Vidare kommer de in på lokalerna och påpekar att det inte går att ändra på något i 

lokalerna om inte politikerna bistår med ekonomiska resurser. De uttrycker att chefen inte kan 

ändra något om det saknas resurser. Vidare belyser gruppen att lokalerna är viktiga, det måste 

vara balanserat. Med balanserat menar de en säkerhet som tryggar socialsekreterarna men 

också en trivsam miljö där klienten kan känna sig trygg. Även socialsekreterarna i 

Arbetsgrupp 2 belyser att den fysiska miljön är viktig i det förebyggande arbetet gällande hot 

och våld. En deltagare uttrycker att en trivsam miljö ökar förutsättningar för att mötet med 

klienten ska bli bra. Samtliga i arbetsgruppen påpekar att frågan om lokaler egentligen 

handlar om pengar och att det således behöver komma från politikerna. Vidare uttrycker en 

deltagare att ledningen behöver vara tydliga och markera att det är nolltolerans mot hot och 

våld på deras arbetsplats. Samtidigt betonar samma deltagare att det är ledningen som skapar 

förutsättningarna för att hot och våld inte uppstår men att det i slutändan är 

socialsekreterarens ansvar eftersom de träffar klienterna. Samtliga socialsekreterare 

instämmer i påståendet. 

 

Utifrån diskussionerna med båda arbetsgrupperna framkommer det att resonemangen 

angående en lösning på problemet är väldigt likartat grupperna emellan trots att de inte arbetar 

i samma kommun. Deltagarnas resonemang i arbetsgrupperna stämmer överens med det 
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Pollack (2010) beskriver om ledningen på arbetsplatsen. Båda grupperna framför att de önskar 

en ökad tydlighet och att ledningen samt chefer sätter upp gränser för vad som är accepterat 

angående hot och våld på arbetsplatsen. Rey (1996) beskriver i sin studie att utformandet av 

den fysiska miljön har en viktig roll gällande förebyggandet för att hot och våld inte ska 

uppstå på arbetsplatsen. Även här kan vi se att deltagarnas resonemang i båda arbetsgrupperna 

är likartat det Rey beskriver. Båda grupperna anser att en miljö som inte är för 

institutionsliknande har en lugnande effekt på klienterna. Jönson (2010) beskriver att förslag 

till åtgärder kan ske på olika nivåer. Utifrån diskussionerna med arbetsgrupperna 

framkommer det att socialsekreterarna anser att de i första hand har ansvaret att lösa 

problemet genom att bemöta klienten bra. Samtidigt ges förslag på åtgärder som de inte kan 

bistå med utan istället ska dessa komma ifrån ledningen. Angående den fysiska miljön anser 

socialsekreterarna att de inte kan göra något åt den eftersom det handlar om resurser. Dessa 

resurser måste komma ifrån politiker som investerar och utformar lokalerna. Här ser vi att 

socialsekreterarna lägger en del av ansvaret på politikerna som ska stå för lösningarna. De 

lösningar de efterfrågar från politiker och chefer kan ses som komplement för att underlätta 

för socialsekreterarna i mötet med klienten. Lösningarna från samhällsnivå (politiker, chefer) 

ger mer verktyg eller förutsättningar för socialsekreteraren att lösa problemet på individnivå. I 

den aspekten kan det tolkas som att socialsekreterarna visar tecken på ett deterministiskt 

förhållningssätt angående lösningarna men samtidigt anses dessa förslag till lösningar enbart 

underlätta deras arbete. I slutändan utifrån diskussionerna framstår det att det är 

socialsekreterarna som ska stå för lösningarna på individnivå detta genom att i mötet med 

klienten använda sig av ett bra bemötande. Således kan lösningarna till problemet finnas på 

flera olika nivåer samtidigt, och innehålla både voluntaristiska och deterministiska 

förhållningssätt från socialsekreterarna (jmf Jönson, 2010). 

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att genom fokusgruppsdiskussioner förstå hur 

socialsekreterare inom arbetsgruppen i socialtjänsten konstruerar hot och våld från klienter 

som ett problem. För att uppnå studiens syfte konstruerade vi fyra frågeställningar som har 

gett oss riktning genom arbetet. 
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Svaret på studiens första frågeställning behandlas i problemkomponenten karaktär. Vår 

empiri visar att socialsekreterarna i båda arbetsgrupperna ansåg att de hade svårt att definiera 

vad hot och våld är eftersom det ansågs vara individbundet. Därav karaktäriseras problemet 

på individnivå eftersom att det är upp till varje socialsekreterare att bedöma om en händelse 

kan betraktas som hot och våld. För att bedöma om handlingen är hot och våld menar 

socialsekreterarna att upplevelsen och situationen är avgörande. Vissa handlingar som 

socialsekreterarna blev utsatta för betraktades inte som hot och våldshandlingar eftersom de 

sågs som en konsekvens av socialsekreterarnas myndighetsutövning. 
 

Svaret på studiens andra frågeställning behandlas i problemkomponenten orsaker. Vår empiri 

visar att socialsekreterarna ansåg att orsakerna till att hot och våld uppstod kunde bero på att 

klienterna befann sig i en sårbar situation. En ytterligare orsaksförklaring var att klienterna 

hade höga förväntningar på att socialtjänsten skulle lösa deras problem, när detta inte var 

möjligt så kunde klienterna bli frustrerade. Vidare betonade socialsekreterarna att 

maktskillnader mellan socialsekreterare och klient kan leda till att konflikter uppstår, 

maktpositionen anses därför också vara en ytterligare orsak till att hot och våld uppstår. 

 

Svaret på studiens tredje frågeställning behandlas i problemkomponenten aktör. Vår empiri 

visar att socialsekreterarna tenderar till att skuldbelägga sig själva för det hot och våld som 

uppstår. Socialsekreterarna ser det som sitt ansvar att skapa förutsättningarna för hur ett möte 

med klienten kommer vara, de gånger klienterna hade agerat våldsamt så berodde det på att 

socialsekreterarna hade brustit i sitt bemötande. Detta ledde till att klienten ofta fråntogs 

ansvaret för sitt handlande. 

 

Svaret på studiens fjärde frågeställning behandlas i problemkomponenten lösningar. Vår 

empiri visar att eventuella lösningar för att förebygga hot och våld finns på både individ och 

samhällsnivå. Socialsekreterarna anser att ett bra bemötande först och främst bör tillämpas för 

att förebygga att hot och våld uppstår. Även om socialsekreterarna anser att de själva ska 

förebygga att hot och våld uppstår så ges vissa förslag till åtgärder som de själva inte kan 

applicera. Förslag till åtgärder som angavs var att ledningen behövde bli mer tydlig angående 

nolltolerans för hot och våld samt att politikerna behöver bistå med mer resurser till 

verksamheterna i form av mer pengar till upprustning av lokalerna på arbetsplatsen.  
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Vid insamlingen av empirin använde vi oss av fokusgruppsdiskussioner som gav oss 

gruppernas resonemang. Diskussionerna bestod av processer där deltagarna arbetade fram 

gemensamma ställningstaganden. Processerna blir intressanta eftersom vi ser många likheter 

arbetsgrupperna emellan trots att de inte befinner sig inom samma kommun. Även om det 

fanns vissa skillnader i diskussionerna så blev ändå de gemensamma ställningstagandena i 

många fall likartade grupperna emellan. En intressant aspekt vi uppmärksammade med denna 

studie var att socialsekreterarna i båda arbetsgrupperna ansåg att de bar ansvaret för att hot 

och våld hade uppstått. Vi tror att användandet av metoden fokusgruppsdiskussioner lett till 

att vi kunnat belysa en mentalitet där skulden för hot och våld läggs på socialsekreterarna i 

båda arbetsgrupperna. Är det en mentalitet som finns i fler arbetsgrupper runt om i Sverige är 

det oroande eftersom betydelsen av en sådan mentalitet skulle kunna resultera i en självbild av 

misslyckande bland socialsekreterare där konsekvenserna kan bli sjukskrivningar, psykisk 

ohälsa, stress med flera. Studien är inte tillräckligt omfattande för att dra sådana slutsatser 

men att socialsekreterarna inom båda arbetsgrupperna tenderar till att skuldbelägga sig själva 

anser vi är anmärkningsvärt. Om vi istället hade genomfört individuella intervjuer med varje 

deltagare så finns möjligheten att de kanske hade resonerat annorlunda och således inte 

betraktat sig själva som ansvariga för att hot och våld hade uppstått på arbetsplatsen. Men 

även om individerna själva lägger ansvaret på någon annan kvarstår det faktum att de inom 

gruppen lägger ansvaret på sig själva. Om normerna inom arbetsgrupperna är att 

socialsekreterarna skuldbelägger sig själva så kan det innebära att det blir svårare att angripa 

problemet hot och våld på arbetsplatsen. 

 

Svårigheten socialsekreterarna har att definiera det hot och våld som uppstår från klienter kan 

förstärka det resonemang Estrada et al (2007) framhäver om varför benägenheten att anmäla 

hot och våldshändelser är låg. Vi författare hade även om vi aldrig framförde det till 

socialsekreterarna en någorlunda definition av vad hot och våld från klienter är. Vår studie 

visar dock att definitionen av hot och våld är komplex och kan innehålla flera aspekter. 

Studien påvisar att varken socialsekreterarna eller socialtjänsten har en tydlig definition på 

vad hot och våld är, istället lämnas definierandet till den enskilda socialsekreteraren som 

måste göra bedömningen. I båda kommunerna vi besökte uppfattade vi att socialsekreterarna 

inte hade berört detta ämne tidigare, detta ledde till att de fick anstränga sig för att ge oss en 

definition. Därför ställer vi oss undrande till hur de ska kunna göra en snabb bedömning i ett 

möte med klienten när de upplever det problematiskt att ge oss en beskrivning på vad hot och 
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våld är. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Vi har i denna studie sökt förståelse för hur socialsekreterare konstruerar hot och våld från 

klienter inom arbetsgruppen. I vårt resultat framkom flera intressanta aspekter som kan 

föreslås till framtida forskning. En av dessa är maktpositionen som följer med den 

myndighetsutövning socialsekreterarna innehar. I vår studie ansåg socialsekreterarna att deras 

makt kunde vara en orsak till att hot och våld uppstod, detta ledde till att socialsekreterarna 

kände ett stort ansvar för det hot och våld som förekom. Med detta som bakgrund hade det 

varit intressant att undersöka om andra yrkesgrupper inom socialt arbete där 

myndighetsutövning inte förekommer konstruerar hot och våld på liknande sätt. Detta för att 

se huruvida myndighetsutövning påverkar konstruktionen av hot och våld. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Fokusgruppsdiskussion   

Kort genomgång av studien och studiens syfte. Info om inspelning och samtycke.  

Tid: 45-60 minuter. 

 

Nyckelfråga: Vad är hot och våld för er? 

● När tycker ni att en handling från en klient är hot eller våld? 

● Hur reagerar ni efter en sådan situation? 

● Ser ni hot och våld som ett problem på er arbetsplats? 

● Beskriv en situation där ni eller någon annan blivit utsatt för hot och våld 

Nyckelfråga: Vilka orsaker ligger till grund för att hot och våld uppstår? 

● Varför tar någon till hot och våld? 

● Finns det faktorer i ert arbete som kan trigga till hot och våld? 

● Kan det finnas ett samband mellan flera orsaker? 

● Är orsakerna knutna till individer eller är det andra saker också som exempelvis miljö, 

situation, sjukdom med mera som kan vara orsaker? 

Nyckelfråga: Vem ser ni som ansvarig för att hot och våldssituationer uppstår? 

● Är ansvaret knutet till individer eller finns det andra som också är ansvariga? 

Exempelvis bristande säkerhetstänk på arbetsplatsen, brister i bemötande och så vidare 

● Finns det en typisk bild av klienter som använder sig av hot och våld? 

Nyckelfråga: Vad anser ni motverkar hot och våld? 

● Finns det en bra lösning på problemet? 

● På vem ligger ansvaret att lösa problemet? Exempelvis chef, socialsekreterare, 

samhället, experter med mera. 

● Behöver hot och våld uppmärksammas mer på arbetsplatsen? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej! 

Våra namn är Granit och Robert och vi studerar på socionomprogrammet på Linneuniversitet 

i Växjö. Vi läser för tillfället termin 6 och ska nu skriva examensarbete. Vi är intresserade av 

att undersöka socialsekreterares upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen. Vi har tänkt 

anordna en fokusgruppsdiskussion med cirka 4-6 respondenter ifrån er arbetsgrupp som deltar 

och vi undrar därför om du har möjlighet att hjälpa oss hitta personer som kan medverka i vår 

studie.  

Fokusgruppssessionen kommer att hålla på i cirka 45 minuter beroende på hur mycket tid ni 

kan avvara. Fokusgruppssessionen kommer att spelas in men kommer enbart användas till vår 

studie, detta innebär att ljudfilerna kommer raderas så fort vår uppsats är godkänd. De 

inspelade diskussionerna kommer att behandlas omsorgsfullt och det inspelade materialet 

kommer enbart vara synligt för oss samt eventuellt vår handledare och examinator. 

 

Om ni har fler frågor och skulle vilja ha ytterligare information angående vår studie så får ni 

gärna höra av er. Ni kan även kontakta vår handledare Anders Lundberg om ni skulle ha 

ytterligare frågor.  

Nedan följer kontaktinformation.    

 

 

Granit Berisha       Robert Olsson          Anders Lundberg 

070 042 1093                         072 209 1655                          0470-70 83 28 

gb222et@student.lnu.se         ro222cx@student.lnu.se         anders.lundberg@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Granit och Robert.  
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