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Abstract  

Authors: Sara Zoric & Frida Olsson 

Title: How to manage unmanageable situations? – A qualitative study regarding strategies for 

challenging behaviors in conjunction with autism spectrum disorder  

Supervisor: Anette Lundin 

Assessor: Ulf Drugge 

 

This essay is about how staff at group residences experience and manage challenging 

behaviors from people who have been diagnosed with an autism spectrum disorder. The essay 

also discusses how the staff feels in these situations and how they perceive that the person 

with the challenging behavior feel afterwards. The study was made through interviews and a 

small case scenario, which illustrated a challenging behavior that the interviewers got to talk 

about and analyze possible solutions. Six respondents participated in the interviews. Our 

respondents worked at different group residences. We decided to interview them because they 

are the ones that work close to and often with the clients. The study has been based on two 

theories, the attribute theory and low arousal approach. The theories were used as tools to 

help us understand how and why the staff act in situations where challenging behavior exist. 

The results of the study showed that the staff sometimes felt that the challenging behaviors 

had a negative impact to their wellbeing. It also showed that the staff in these situations had a 

great support by their colleagues, their leaders and their education. The majority of the staff 

also implied that the persons with the challenging behaviors felt ashamed and had anxiety 

after behaving in a challenging way. Our respondents also tended to think that it was the 

person with the diagnosis who was responsible for the behavior. The main conclusions of our 

study are that the respondents consider that the person with the challenging behavior owns the 

behavior but that the environment is the trigger. Another conclusion is that the respondents 

don’t believe that they feel physically bad after a challenging behavior but that some 

situations are quite hard to let go of. In conclusion, our respondents are using low arousal 

approach as a method when challenging behavior arises and sometimes they feel like they 

have to improvise because of acknowledge regarding strategies.  

 

Keywords: challenging behavior, autism spectrum disorder, experiences of challenging 

behavior, attribution theory, low arousal approach 

Nyckelord: problemskapande beteende, autismspektrumtillstånd, AST, upplevelser av 

problemskapande beteende, attributionsteorin, lågaffektivt bemötande  
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1.0  Inledning 

Hanna är 57 år gammal och har en så kallad högerhemisfärsstörning. Hon framstår som 
ganska autistisk och bor på en institution för äldre med utvecklingsstörning. Hanna är väldigt 
aktiv och utåtriktad, och har svårt att bli lugn. Hon reagerar på alla småljud och använder en 
stor del av sin dag till att skälla på sina medboende därför att de uttrycker olika ljud, till 
exempel smackar eller småpratar för sig själva. (Hejlskov Jörgensen, 2009, s. 115). 

 

I citatet ovan tydliggörs att Hanna är ljudkänslig vilket betyder att hennes hjärna ständigt 

bearbetar detta intryck vilket i samband med de andra sinnesintrycken resulterar i att hjärnan 

arbetar med en stor mängd information samtidigt. Detta leder i sin tur vanligen till att hjärnan 

överbelastas (Gerland, 2014, s. 87-88, 91). Individer med autismspektrumtillstånd (AST) lider 

ofta av något som benämns perceptionsstörning. AST är ett samlingsnamn för vissa kognitiva 

funktionsnedsättningar som autism, högfungerande autism och Aspergers syndrom 

(Socialstyrelsen, 2010 s. 11-12). Denna störning innebär svårigheter att hantera diverse 

sinnesintryck såsom exempelvis ljus, ljud och fysisk känsla. För dessa individer kan det vara 

svårt att sortera ut vilka sinnesintryck som är av relevans respektive inte. Hejlskov Jörgensen 

(2009) beskriver att individer med AST kan uppleva oro och stress vid situationer då det ställs 

för höga krav på dem eller om det exempelvis inte finns en tydlig struktur för situationen. Då 

stressen och oron stiger kan det komma att leda till affekt. Affekt innebär att personen tappar 

kontrollen över sig själv och agerar utan möjligheten att reflektera innan eller under utbrottet. 

Vidare definierar författaren problemskapande beteenden som ”beteende som skapar problem 

för personer i omgivningen” (ibid, s. 12). Hanna, som nämns i citatet, kan anses ha tappat sin 

självkontroll när hon börjar skälla på de andra boenden. Detta gör att hennes 

problemskapande beteende påverkar andra personer i hennes omgivning, i detta fall de andra 

boendena. I sådana situationer är det angeläget att personer som arbetar med individer med 

AST kan hantera situationen. Författaren menar att det krävs särskilda strategier för personal 

för att reducera problemskapande beteenden hos personer med AST (ibid, s. 113-114, 123-

124, 182-187). I denna studie kommer problemskapande beteende att användas för att förklara 

särskilda beteenden som personer med AST uttrycker. Dessa beteenden påverkar dels 

människor i dennes omgivning, såsom personal och familj, men även individen själv. 

 

I och med att dessa beteenden kan komma att påverka personer i omgivningen, däribland 

personal på exempelvis gruppbostäder, menar McDonnell m.fl. (2008) att personalen stärker 

sitt självförtroende genom hantering av problemskapande beteenden och reducerar därmed sin 

rädsla inför dessa situationer (ibid, s. 311-319). Vidare presenterar Weigel m.fl. (2006)  hur 
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personalens åsikter kring de beteendeattribut som personer med AST uppvisar kan komma att 

påverka deras bemötande gentemot brukarna. Beteendeattribut innebär utmärkande 

egenskaper som i denna studie presenteras som olika problemskapande beteenden. Dessa 

beteendeattribut kan komma att vara farliga för brukaren själv men även för dennes 

omgivning (ibid, 2006). ”Farliga” beteenden kan exempelvis vara våld och hot gentemot 

personer i dennes omgivning. Utifrån detta kan det konstateras att personalens perspektiv på 

problemskapande beteende är tydligt sammankopplat med hur känslomässigt påverkade de 

sedan blir samt vilka tankar de har gällande dessa typer av beteenden.  

 

McDonnell m.fl. (1998) belyser att personalens bemötande gentemot personer med AST 

under en längre tid har varit obeaktat (ibid, s. 26). I enlighet med påståendet gällande 

bristfällig forskning är personalens förhållningssätt gentemot dessa individer i relation till 

problemskapande beteende intressant att undersöka. Uppsatsens inledande citat visar att 

omgivningen påverkas av det problemskapande beteendet. Benderix (2007) bekräftar detta 

och förklarar att anhöriga också berörs av beteendet medan Dempsey m.fl. (2016) förmedlar 

att även individen med beteendet påverkas. Eftersom det är personalen som arbetar nära 

brukaren är det intressant att undersöka vilka strategier de använder sig av i relation till det 

problemskapande beteendet för att undvika dåligt mående hos både dem själva och brukaren. 

 

1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs AST och problemskapande beteende för att ge läsaren en förförståelse 

inför kommande avsnitt. 

 

1.1.1 Vad innebär AST?  

Socialstyrelsen (2010) förklarar att AST innehåller flera olika diagnoser av kognitiva 

funktionsnedsättningar som en individ föds med alternativt får tidigt i livet. Dessa tillstånd är 

alltså diagnoser och kan inte kategoriseras som sjukdomar. Diagnoser inom autismspektrat 

innebär avvikelser i det centrala nervsystemet vilket påverkar en del av hjärnans kognitiva 

funktioner. Hur det påverkas är individuellt. Funktionerna kan vara nedsatta eller yttra sig på 

ett annorlunda vis (ibid, s.11). Dahlgren (2007) beskriver den bredd som finns i 

autismspektrat. Individer är olika och diagnoserna ter sig olika hos olika individer. Det finns 

därför inte enbart en förklaringsmodell som går att applicera på samtliga individers diagnoser, 

utan det är mer komplext än så (ibid, s.11-12). Socialstyrelsen (2010) beskriver att då 

personer som har ett autismspektrumtillstånd har en störning i kognition så innebär det att det 
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påverkar personens möjligheter att utveckla viktiga kunskaper inför bland annat sociala 

sammanhang. Vanligt förekommande inom autismspektrat är att dessa individer har 

svårigheter i kommunikation med andra människor, både språkligt men även genom 

kroppsspråk. Dessutom kan de möta svårigheter i att sätta sig in i och föreställa sig olika 

situationer (ibid, s.11). Dahlgren (2007) beskriver att det är vanligt att personer inom 

autismspektrat tolkar ord och meningar bokstavligt talat. Det kan på så vis ske missförstånd 

och onödiga konflikter i interaktioner med andra människor (ibid, s.13-14).  

 

1.1.2  Att ha en perceptionsstörning  

Gerland (2014) förklarar att personer som befinner sig i ett autismspektrumtillstånd ofta har 

en perceptionsstörning. Att ha en perceptionsstörning innebär att hjärnan har svårt att hantera 

och sortera sinnesintryck. Personer med den här problematiken kan exempelvis ha svårt att 

sortera ut vad som är viktig respektive oviktig information att ta in. Det kan exempelvis 

handla om att sortera ut ljud, ljus eller hur hjärnan exempelvis registrerar hur vattenstrålar 

nuddar kroppen eller hur det känns när någon rör vid dem (ibid, s. 89-98). I samband med att 

sinnesintrycken är svårhanterade och samtidigt är många eller intensiva så kan det leda till att 

hjärnan blir överstimulerad (ibid, s. 87-88). Hejlskov Jörgensen (2009) framför att om det 

exempelvis då ställs för höga krav på personen med AST så kan det komma att leda till att 

personen går i affekt. Affekt innebär att individen inte längre har kontroll över sig själv och 

sina handlingar vilket kan komma att leda till ett problemskapande beteende (ibid, 113-114, 

123-124). I dessa situationer är lågaffektivt bemötande ett relevant förhållningssätt för 

omgivningen att använda sig av (ibid, s. 173). 

 

1.2 Vad innebär problemskapande beteende? 

Gerland (2014) förklarar att personer med AST inte sällan har en perceptionsstörning. Dessa 

perceptionsstörningar kan komma att leda till att ett problemskapande beteende uppkommer. 

Hejlskov Jörgensen (2009) förklarar problemskapande beteende så här: “Problemskapande 

beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen.” (ibid, s. 12). Detta 

grundar han i att människans föreställningar om problemskapande beteenden vanligen är 

baserade på kunskap om relativt välfungerande människor. Detta innebär att våra metoder 

oftast utgår ifrån att beteende är något en individ väljer och att man då kan få människor med 

dessa beteenden att agera annorlunda, bara konsekvenserna av beteendet förtydligas eller att 

individen blir straffad genom att det problemskapande beteendet blir ett problem för individen 

själv. Författaren hävdar att det inte är så simpelt. När ett problemskapande beteende uppstår 
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är det i flesta fall inte självklart vem det är ett problem för. Hans teori är att det som definierar 

ett problemskapande beteende är medförseln av känslan av maktlöshet hos omgivningen (ibid, 

s. 11). Det är inte någon person med AST som blir hänvisad till utredning för att individen 

själv har problem, utan orsaken till att dessa människor blir remitterade till utredning är för att 

omgivningen har svårigheter att förhålla sig till personen i fråga (ibid, s. 12). Utifrån Hejlskov 

Jörgensens (2009) förklaring av problemskapande beteende kan det konstateras att 

problemskapande beteende är beteenden som påverkar många inblandade, däribland 

personalen på gruppbostäder. Personalen arbetar tätt ihop med brukarna och blir således 

påverkade av det problemskapande beteendet hos brukarna. Personals upplevelser och olika 

strategier de kan använda sig av när dessa beteenden uppstår presenteras nedan i tidigare 

studier. 

 

2.0 Syfte och forskningsfrågor 
Den föreliggande studie syftar till att belysa hur personal på olika gruppbostäder hanterar 

problemskapande beteende hos brukare med AST. I och med att dessa beteendeattribut kan 

komma att vara farliga för brukaren själv men även för dennes omgivning är det väsentligt att 

belysa vilka strategier personalen använder sig av vid hantering av problemskapande 

beteende. 

 

• Vad har personalen för inställning till de beteendeattribut som personer med AST 

uppvisar vid problemskapande beteende?  

• På vilka sätt upplever personal problemskapande beteende i samband med AST? 

• Vilka strategier använder personal på gruppbostäder i relation till problemskapande 

beteenden hos brukare med AST? 

 

2.1 Avgränsning 
Autismspektrat har fler dimensioner än vad som kommer uppmärksammas i denna uppsats. 

Den första avgränsningen vi i denna studie har gjort är att enbart angripa problemskapande 

beteende utifrån personer med AST. Det har inte gjorts skillnad på de olika diagnoserna som 

ingår i begreppet autismspektrumtillstånd för att konkretisera. Fokus har istället varit att 

belysa vilka strategier personal på gruppbostäder använder för att hantera problemskapande 

beteende hos individer med AST. Studien har inte angripit området utifrån ett 

sjukvårdsperspektiv och inte heller specificerat vilka kriterier som finns för att kunna bli 



	   11	  

diagnostiserad. Orsaken till denna avgränsning är dels på grund av tidsbrist samt att vi 

upplevde svårigheter att hitta forskning som enbart behandlade autism. Ytterligare en 

avgränsning vi har gjort utifrån den angivna tidsramen för uppsatsen är att vi har förhållit oss 

till ett specifikt län. En avgränsning vi däremot inte har gjort är att göra ännu en 

kategorisering avseende ålder och kön på dels på våra intervjupersoner men även de brukare 

som personalen arbetar med. Orsaken till att vi inte gjorde denna avgränsning var för att vi 

inte ansåg att ålder och kön var väsentligt i vår studie då våra resultat av undersökning var 

oberoende av dessa aspekter. Gällande brukarna är problemskapande beteende ett beteende 

som kan återkomma oavsett ålder och kön. 

 

2.2 Disposition 

Ovan har en problemformulering samt en problembakgrund i relation till det givna 

forskningsproblemet presenterats samt syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. Härefter 

redogörs för vårt bakgrundsavsnitt som är grundat i litteratur som avhandlar framför allt 

autismspektrumtillstånd, problemskapande beteende och exempel på hur personal kan arbeta 

för att undvika krissituationer. Uppsatsen är grundad i tidigare forskning och specifika 

teoretiska ansatser, vilka är två nästkommande avsnitt. Dessa är sammankopplade med det 

intervjumaterial som har samlats in och ligger till grund för analysen. Vidare presenteras sex 

tidigare studier som är presenterade utifrån två teman; upplevelser av problemskapande 

beteende i samband med AST samt metoder kring hantering av problemskapande beteenden. I 

teoriavsnittet presenteras attributionsteorin och low arousal approach (lågaffektivt 

bemötande). Sedan beskrivs hur vi metodologiskt har gått tillväga gällande insamling och 

urval av det empiriska materialet samt vilka etiska överväganden vi har tagit hänsyn till under 

tidens gång. Insamling av empiriskt material har gjorts genom semistrukturerade intervjuer 

med personal som arbetar på gruppbostäder där personer med AST och problemskapande 

beteende bor. Resultatet analyseras utifrån tidigare forskning och den teoretiska ansats vi har 

valt. Avslutningsvis presenteras en slutdiskussion där vi redogör för de centrala slutsatser vi 

har kommit fram till, en metoddiskussion samt förslag till framtida forskning. 

 

3.0 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras sex tidigare forskningspublikationer. Dessa har tematiserats utifrån 

två teman; upplevelser av problemskapande beteende i samband med AST samt metoder 

kring hantering av problemskapande beteenden. 
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3.1 Personer som är omgivna av människor med AST - upplevelser av 

problemskapande beteenden i samband med AST 

Nedan presenteras tre studier utifrån temat upplevelser av problemskapande beteende i 

samband med AST av personer som är omgivna av människor med dessa typer av 

problematiker. Studierna är betydelsefulla för vår studie då de illustrerar upplevelser av 

problemskapande beteenden. Det är av relevans att belysa hur problemskapande beteende 

påverkar både individen själv, men även personer i dennes närhet. 

 

I vår studie ligger fokus på personalen på gruppbostäders strategier för hantering av 

problemskapande beteende hos personer med AST. Benderix (2007) och Lundströms (2006) 

studier har visat att både familjemedlemmar och vårdpersonal påverkas negativt av 

problemskapande beteende. Det visade sig inte vara ovanligt att det leder till olika typer av 

psykisk ohälsa, utbrändhet och rädsla inför den opålitlighet som beteendet medför (ibid). 

Dessutom visar en studie av Dempsey m.fl. (2016) att föräldrar till barn med AST uppger att 

upp till 50 % av de barn med AST har någon typ av självskadebeteende vilket grundas i olika 

faktorer. Benderix (2007) och Lundströms (2006) studier visar på att personal som möter 

problemskapande beteende i arbetet upplever bristande stöd från ledningen angående hur de 

ska hantera beteendet. Forskarna förklarar att personalen anser att de saknar adekvat 

utbildning för hantering av problemskapande beteenden hos brukare (ibid). Sambandet mellan 

bristen av utbildning, stöd från ledningen och det psykiska måendet visar på att saknaden av 

strategier påverkar personalen negativt. Osäkerheten i hur problemskapande beteenden kan 

hanteras skapar därför en ohållbarhet för både personal och brukare. I denna studie kommer 

personalens strategier ligga till grund för innehållet. Detta utifrån den tydliga bild som 

tidigare forskning ger utifrån hur beteendet påverkar måendet, både hos brukare och hos 

personer i dess närhet.  

 

3.2 Strategier kring hantering av problemskapande beteenden 

I tidigare forskning beskrivs olika typer av strategier och interventioner i förhållande till 

problemskapande beteenden. Studierna är av relevans för denna studie då de belyser hur 

personal kan arbeta med diverse metoder för att reducera problemskapande beteenden hos 

individer med AST. Detta är en viktig aspekt utifrån det givna syftet och de frågeställningar 

som denna studie ska besvara. Denna aspekt ger oss möjlighet att dra paralleller mellan vår 
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studie och de tidigare studierna som sedan är potentiella att diskuteras och analyseras. Den 

strategi som kommer att analyseras och kopplas samman med vårt resultat är i första hand 

lågaffektivt bemötande då detta är den enda strategi som informanterna har nämnt att de 

arbetar utifrån. Av den anledningen har vi valt att enbart ha med denna i analysavsnittet. 

 

Det finns mycket tillgänglig forskning gällande det förebyggande arbetet kring faktorer som 

kan utlösa problemskapande beteende, medan forskning angående utvärderingen av reaktiva 

strategier har fått uppmärksamhet i betydligt mindre utsträckning. McDonnell m.fl. (2008) 

påpekar att den bristande utvärderingen även avspeglas i det vardagliga pedagogiska arbetet 

där det inte sällan finns väl utformade handlingsplaner på lång sikt men bristfälliga rutiner för 

hantering av oväntade problemskapande beteenden. McDonnell m.fl. (2008) menar att 

personal aldrig ska genomdriva krav om det kan leda till en farofylld och våldsam situation. 

Istället bör personalen använda sig av lågaffektivt bemötande för att på ett sådant sätt undvika 

konflikter och arbeta mot att skapa minsta möjliga motstånd från den enskilde (ibid, s. 311-

319). Vidare presenterar Buschbacher och Fox (2003) strategin Positive Behavior Support 

(PBS) som finns till för att reducera problemskapande beteende hos barn med autism. Till 

skillnad från McDonnell m.fl. (2008) forskning har PBS sin grund i individcentrerade 

värderingar som kan hjälpa barnet att utveckla engagemang, social bekvämlighet och socialt 

samspel överlag. Fucillas (2005) intervention, Post-Crisis Intervention, har en del centrala 

likheter med PBS i hur personal kan påverka positiva beteendeval hos brukare. Modellerna 

delar det så kallade dubbelförändringsarbetet som grundar sig i vikten av personal- och 

klientanpassningar för att genom dessa anpassningar åstadkomma positiva beteendeval. Både 

Post-Crisis Intervention och PBS utgår från att det är de förebyggande åtgärderna som är de 

primära målen (Buschbacher och Fox, 2003; Fucilla, 2005).  

 

I enlighet med forskningspublikationerna ovan kan strategier påverka huruvida och i vilken 

utsträckning problemskapande beteende uppstår, samtidigt som strategier förenklar arbetet för 

personalen. I studierna framkommer det att personalens rädsla inför situationer där 

problemskapande beteende uttrycks minskar genom hantering av beteendet. I en situation där	  

personalen har en strategi att utgå ifrån kan slutsatsen dras att de också känner sig tryggare 

inför de riskfyllda situationer som kan uppstå. Strategier fyller även funktionen att öka 

säkerheten för brukaren då det likaså kan bli otryggt och kan komma att vara farligt beteende 

för brukaren själv. 
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4.0 Teoretisk ansats 

I detta avsnitt presenteras två teorier; attributionsteorin och lågaffektivt bemötande. I den 

förstnämnda förklaras attributionsteorin och relationen mellan särskilda uttryckta emotioner 

och personalens förklaringar av problemskapande beteende hos brukare med AST. Denna 

teori valdes då den är tänkt att ge stöd i undersökningens analys utifrån de två första 

frågeställningarna som ska besvaras i denna studie. Dessa avhandlar personalens inställningar 

till beteendeattribut samt personalens upplevelser av problemskapande beteende. Lågaffektivt 

bemötande är en teoretisk ansats som vi valde utifrån att majoriteten av våra intervjupersoner 

använde sig av förhållningssättet på deras gruppbostäder, men även för att metoden nämns i 

flertalet tidigare studier. 

 

4.1 Attributionsteorin 

Weigel m.fl. (2006) beskriver attributionsteorin som en process där människor söker efter 

orsaksförklaringar i de tillfällen då känslor blir framkallade i samband med bland annat 

stabilitet och styrbarhet. Beteendeattributen kan komma att påverka människors förväntningar 

och emotionella responser. Detta innebär att teorin handlar om sambandet mellan människors 

tankar, känslor och agerande, där individer förklarar andra individers agerande (ibid, 2006, s. 

205-206).  

 

I enlighet med McDonnells (2008) och Fucillas (2005) åsikter gällande klientanpassning och 

anpassning till omgivningen i stort menar Weigel m.fl. (2006) att det krävs att personal gör 

korrekta attributioner för att få mer kontroll över diverse situationer. Med mer kontroll och 

adekvata attributioner får personalen mer kontroll och är därmed även mer anpassningsbara 

till omgivningen och specifika situationer. Med psykologen Weiners attributionsteori i 

grunden, visar Weigel m.fl. (s. 206) hur människor stundom utför det som benämns “the 

fundamental attributional error”. Detta “fel” uppstår i de situationer då personal tolkar ett 

särskilt beteende som uttryck för personliga egenskaper hos en brukare när det istället kan 

vara miljömässiga faktorer som har utlöst det problemskapande beteendet. 

 

Attributionsteorin förklarar alltså hur människors tankesätt har att göra med deras agerande i 

nästa skede. Detta gör teorin relevant för vår studie, då vi med stöd av teorin kan belysa 

personalens uppfattningar kring personer med problemskapande beteenden samt dessa 

beteenden. Med grund i denna teori kan personalens förhållningssätt gentemot personer med 
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problemskapande beteende förklaras och problematiseras i vår analys. Med detta som 

utgångspunkt kan vi utifrån vårt resultat diskutera och analysera varför personal agerar som 

de menar att de skulle göra utifrån den vinjettstudie som kommer presenteras. Weigel m.fl. 

(2006) klargör att personal som för kritiska kommentarer angående problemskapande 

beteende förklarar den destruktiva situationen som en aktiv handling från brukaren och 

tenderar därmed att vara mindre hjälpsamma mot brukaren. Personal som inte uttalar lika 

negativa kommentarer kring det problemskapande beteendet tenderar istället att förklara att 

situationen är utom brukarens kontroll och är därmed även mer hjälpsamma gentemot 

brukaren (ibid, s. 210-214).  

 

4.2 Lågaffektivt bemötande 

Denna teori benämns internationellt som Low arousal approach (lågaffektivt bemötande) 

medan den på nationell nivå kallas för Lågaffektivt bemötande. Detta särskilda 

förhållningssätt används på flertalet olika gruppbostäder och anses därför vara relevant för 

denna studie. Majoriteten av de personer vi har intervjuat har nämnt lågaffektivt bemötande 

som en metod de använder sig av i de situationer då problemskapande beteende uppstår hos 

brukare på gruppbostaden. Av den anledningen har vi valt att använda metoden som en 

teoretisk utgångspunkt i denna studie. Vi är alltså medvetna om att lågaffektivt bemötande är 

en strategi men då vi anser att strategin är uppbyggd på teoretiska aspekter har vi även valt att 

använda den som teoretisk ansats då den kan hjälpa oss att förstå och förklara hur och varför 

personal på gruppbostäder använder sig av metoden.  

 

Den andra teoretiska ansatsen i denna studie är alltså lågaffektivt bemötande i samband med 

problemskapande beteende. McDonnell (2010) beskriver lågaffektivt bemötande som ett 

förhållningssätt som personal kan använda sig av för att hantera problemskapande beteende 

hos brukare. Även Hejlskov Jörgensen (2009) beskriver detta förhållningssätt som en 

användbar metod vid problemskapande beteende hos människor med AST (ibid, s.173). Han 

beskriver att en “vanlig” uppfostran inte fungerar på dessa människor då de i många fall 

behöver känna sin självkontroll. I den “vanliga” uppfostran ingår vanligen tillrättavisningar, 

skäll, konsekvenser och beröm. När dessa strategier inte fungerar är en vanlig reaktion att 

istället ta i hårdare och ger därmed fler tillrättavisningar, skäller mer, skapar fler 

konsekvenser och ger bättre beröm. Hejlskov Jörgensen (2009) menar på att detta inte är 

strategier som fungerar för människor med neuropsykiatriska svårigheter. De här metoderna 

kan istället leda till att individen uppvisar problemskapande beteende. Problemskapande 
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beteende resulterar ofta i att personalen höjer sin röst gentemot individen och påyrkar lydnad 

för att på så sätt skapa en känsla av kontroll (ibid, s. 45-46). 

 

Hejlskov Jörgensen (2009) förklarar vidare att, om dessa metoder hade fungerat, skulle vi 

inom en snar framtid inte längre stöta på människor med neuropsykiatriska svårigheter. Han 

tydliggör att de “vanliga” metoderna inte fungerar på dessa människor, utan att de snarare 

leder till en negativ spiral som innefattar ökade krav på individen där nödvändiga hjälpmedel 

är bristfälliga. Istället bör man uppmuntra individen i fråga att återfå sin självkontroll. Genom 

sänkta krav, mjukare kroppsspråk och en distans från individen kan vi göra så att 

självkontrollen återfås hos individen (ibid, s. 85). Nedanstående citat från Hejlskov Jörgensen 

bok tydliggör hur essentiell självkontrollen är för en individ med neuropsykiatriska 

svårigheter “Våra brukare vill gärna samarbeta, men för att göra det måste de ha så pass 

mycket självkontroll att de kan lämna lite kontroll till oss. Vardagen måste vara präglad av 

samarbete och inte av personalens kontroll över brukarna.” (ibid, s. 43). Samma författare 

presenterar i denna bok även begreppet “kravanpassning”. Begreppet innebär att omgivningen 

behöver inneha flexibilitet gällande förväntningar i mötet med oflexibla människor. För 

många människor med neuropsykiatriska svårigheter är sådana saker som är självklara för oss 

ett krävande moment. Det kan exempelvis handla om att knyta sina skosnören. Författaren 

skildrar hur “många fasthållningar är framprovocerade av personalen i kravsituationer.” (ibid, 

s. 85), där problemskapande beteende många gånger generellt kan förklaras med oriktiga krav 

från omgivningen. Han menar att personal kan använda sig av kravanpassning för att bemöta 

människor med AST. Detta kan göras på många olika sätt i praktiken. Nedan presenteras 

några exempel på kravanpassat arbete (ibid, s. 87). 

 

4.2.1 Struktur 

Hejlskov Jörgensen (2009) förklarar att struktur i pedagogiskt syfte kan fungera som ett 

hjälpmedel för brukaren att “uppväga” för bristfällig förståelse för sammanhang. En struktur 

får inte användas för att tvinga brukaren till något. Om brukaren inte kan hantera ett visst 

moment får alltså en struktur inte framhärdas. Om tvång är oundvikligt är det omgivningen 

som har skapat en otillräckligt anpassad struktur och inte brukaren som är exempelvis 

omotiverad eller oförskämd. Professionella som arbetar med människor med AST bör se 

struktur som ett verktyg som skapar möjlighet att förutsäga. Förutsägbarhet skapar lugn och 

bidrar till att individen bibehåller sin självkontroll (ibid, s. 87). 
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4.2.2 Att få bli redo 

Loke är 22 år gammal och har autism. Han jobbar på en daglig verksamhet. Loke reagerar ofta 
kraftigt vid skiften. Personalen kan säga: “Nu ska du gå till schemat” och Loke börjar genast 
kasta med möblerna. Detta är vardagsmat för personalen och man vet att det går över fort så 
man låter honom hållas.  
 En dag säger en nyanställd kvinna: “Loke, när du är redo ska vi gå till schemat.” Loke 
sitter kvar i 15 sekunder, sen reser han sig och går till schemat. Personalen byter genast till 
detta nya sätt att introducera skiften och Loke slutar kasta möbler. (Hejlskov Jörgensen, 2009, 
s. 94).  

 

Ovanstående citat tydliggör vikten av att få bli redo. Loke behöver dessa 15 sekunder för att 

bli redo, men reagerar aggressivt på ordet nu. På grund av sin autism har han ett mycket 

konkret tänkande och uppfattar därmed ordet nu väldigt konkret. Han kan göra ett skifte av 

aktivitet snabbt, bara han får den tid han behöver vilket i detta fall är 15 sekunder. Det handlar 

om att han behöver känna sig klar med sin föregående aktivitet för att kunna gå vidare till 

nästa. Genom att ge Loke sina 15 sekunder att göra sig redo ser man även till att han behåller 

sin självkontroll och inte agerar med ett problemskapande beteende (Hejlskov Jörgensen, 

2009, s. 94).  

 

4.2.3 Reagera behärskat 

Hejlskov Jörgensen (2009) uttrycker att brukaren mår bättre om personalen kan hålla sina 

egna känslor i styr. I och med att känslor lätt kan smittas av på andra människor finns det risk 

att brukaren kan uppleva samma känsla som personalen, men att de inte vet varför de gör det. 

För brukaren kan det kännas som att åka en känslomässig berg-och-dalbana utan att kunna 

förutse vad som ska ske efter nästa krök. Författaren nämner sin egen strategi; att behålla 

lugnet på både in- och utsida. Ett tips han har för att vara lugn är att behärska sin andning. Om 

personalen inte ger uttryck för sina känslor, smittar det inte heller av sig på brukaren (ibid, s. 

182). 

 

4.2.4 Undvik beröring  

Hejlskov Jörgensen (2008) menar att omgivningen ska undvika beröring de situationer en 

brukare är upprörd eftersom brukaren kan uppfatta kraften från beröringen och då smittas av 

den. Om personalen tar tag i brukaren kan personen i fråga bli mycket rädd och reagerar då 

tillbaka med utåtagerande beteende vilket i sin tur leder till att personalen tar hårdare tag. Det 

är inte ovanligt att brukare beskriver beröring av personal som en slags avtryckare för 

kaotiska upplevelser vid beteendehantering. Hans förslag är att inte använda sig av någon typ 

av beröring över huvud taget i konfliktsituationer (ibid, s. 184).  
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Om det istället handlar om en våldsam konflikt kan personalen vara tvungen att ta tag i 

brukaren, men då måste situationen anses vara omedelbar fara för liv eller hälsa, antingen 

brukarens eller någon annans. Kriteriet för tillämpning av nödrätt som återfinns i brottsbalken 

måste i dessa sammanhang vara uppfyllt. Hejlskov Jörgensens (2009) rekommendation är att 

personal inte bör ta tag i en brukare i sådana situationer om man inte är utbildad i en metod 

som är baserad på brukarens säkerhet och en lågaffektiv tankeförmåga (ibid, s. 184).  

 

4.2.5 När du känner behov av att gå framåt ska du gå två steg baklänges  

Denna princip beskriver Hejlskov Jörgensen (2009) som det mest produktiva tipset i hela hans 

bok. Avståndet till brukaren ska minst vara två meter när brukaren uppvisar ett oroligt 

beteende. Med hjälp av avståndet kan brukaren avskärma sig och minska affektintensiteten 

och därmed ges även brukaren möjlighet att återfå sin självkontroll. Denna strategi är nyttig 

för personalen också, menar författaren, då personalen får möjlighet att avskärma sig från 

brukarens affekt. Han påstår att, bara för personalen inte har neuropsykiatriska svårigheter, är 

de inte immuna mot affektsmitta. Det blir lättare för personalen att tänka klart när de backar 

istället för att omedelbart gripa in i situationen. Författaren understryker att denna metod inte 

fungerar om det finns risk att brukaren ger sig på andra brukare eller om det är en konflikt två 

brukare emellan. Då fungerar det inte att ta två steg baklänges, utan då måste personalen 

ingripa och rimligtvis då genom avledning (ibid, s. 186). 

 

Sammantaget förklarar Hejlskov Jörgesen (2009) hur personal kan arbeta för att både undvika 

krissituationer men också hur de rimligtvis kan gå tillväga när en sådan uppstår. Med hjälp av 

den här teorin kan vi förstå våra intervjupersoners arbetssätt och därmed analysera detta 

utifrån de intervjusvar vi har fått, även i samband med vad tidigare forskning visar på. 
 

 

5.0 Metod 
I detta avsnitt presenteras hur vi metodologiskt har gått tillväga för att få ett resultat. Vi har 

valt att göra en kvalitativ undersökning. Bryman (2011) förklarar att det är människors 

tankegångar och erfarenheter i specifika sammanhang som utifrån syftet och angivna 

forskningsfrågor är intressant att undersöka. Detta hänger samman med att den kvalitativa 

forskningen är konstruktionistisk i sin verklighetsuppfattning. Innebörden är att denna typ av 
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forskning har ett intresse avseende upplevelser istället för att skildra generaliseringar av 

fenomenet (ibid, s. 340-341).  

 

Studien har utförts genom sex intervjuer med intervjufrågor samt ett kompletterande fall 

genom en vinjettstudie. Intervjuerna genomfördes med personal på olika gruppbostäder som 

arbetar med personer med AST. Personalen är de som arbetar närmast brukarna och är således 

de som kan delge den information som ligger till grund för att kunna analysera och därmed 

besvara våra frågeställningar.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har samlat in material genom en semistrukturerad intervju för att ge respondenten ett 

forum där denne ges utrymme att utveckla sina idéer och svar utan att styras av oss som 

intervjuar och våra styrda frågor. Dalen (2015) beskriver att en semistrukturerad intervju 

inte har strikt utformade frågor som kommer besvaras en efter en utan att intervjun 

istället struktureras kring olika tematiseringar som diskuteras och det ställs frågor kring 

(ibid, s. 34). Metoden har använts då den skapar möjlighet att undvika att begränsa 

intervjupersonerna i den information de kan ge. Frågor har ställts för att undersöka hur 

personal på gruppbostäder hanterar problemskapande beteende, men även deras 

upplevelser och erfarenheter av situationer som innefattar dessa. Ovanstående 

argumentation grundas i Denscombes (2016) resonemang gällande datainsamlingsmetod 

(ibid, s. 266). De intervjufrågor vi har ställt är uppbyggda utifrån tre teman. Dessa teman 

är: inställning till beteendeattribut, upplevelser av problemskapande beteende och 

strategier vid problemskapande beteende. Temana är tänkta att spegla våra 

forskningsfrågor och ska därmed vara till hjälp för oss så att vi kan besvara 

forskningsfrågorna. Exempel på en fråga som tillhör Tema 1 är “Hur skulle ni beskriva 

problemskapande beteende?” och till Tema 2 är en exemplifiering “Hur mår du i 

situationer där problemskapande beteende förekommer?”. Tema 3 handlar om strategier 

vid hantering av problemskapande beteende och inom det temat lyder en intervjufråga 

“Hur arbetar ni för att undvika problemskapande beteende?” (se bilaga 1). 

 

Orsaken till att intervjun har kompletterats med en vinjettstudie var för att skapa 

möjlighet för intervjupersonerna att uttrycka sig utanför de frågor som ställs och istället 

presentera deras tankegångar kring hur de skulle hantera den situationen som vinjetten 

presenterar. Egelund (2008) presenterar att en vinjettstudie innebär en kort berättelse av 
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en social situation där viktiga faktorer för situationen är som den är presenteras. 

Respondenterna får sedan berätta om sina tankegångar samt analysera situationen (ibid, s. 

137).  Den vinjett som har skildrats beskriver en realistisk situation där en fiktiv brukare 

med AST utför ett problemskapande beteende där denne skadar sig själv, se bilaga 2. 

Respondenterna har fått ta ställning till situationen och beskriva hur de hade gått tillväga 

för att hantera beteendet. För att skapa en realistisk situation har vi utgått från Bo 

Hejlskov Jörgensen (2009) bok där vi utifrån den skrivna informationen har skapat ett 

fiktivt fall. Egelund (2008) framför att denna metod ger möjlighet att belysa värderingar, 

inställningar och olika handlingsval hos respondenterna (ibid, s. 136-137). 

Kombinationen mellan de två metoderna skapar möjlighet att inhämta väsentlig 

information för de forskningsfrågor som ska besvaras i studien. Då vinjetten skapat ett 

tillfälle för respondenterna att tala fritt kring vinjetten så har det inneburit att den 

information som inkommit både går under tema 1 och 3. I intervjusituationen fick de 

beskriva vilka strategier de använder sig av vid problemskapande beteende, vilket de 

även fick i vinjetten. Skillnaden är att de då hade ett konkret fall att “ta på” och fick 

därmed möjlighet att förklara hur de faktiskt hade gått tillväga om den fiktiva personen i 

vinjetten bodde på deras gruppbostad, de fick diskutera och problematisera kring 

tänkbara möjligheter. Vår intention med att ha en kompletterande vinjettstudie var att 

kunna påvisa skillnader och/eller likheter mellan informanternas intervjusvar och hur de 

beskriver att de “faktiskt” hade gått tillväga när de får ett specifikt fall presenterat. För 

tydlighetens skull har vi valt att presentera vinjetten för sig utifrån tema 1 och tema 3 då 

respondenternas svar visat tendenser utifrån båda dessa teman. Vilka delar som är till 

tema 1 respektive vilka delar som är till tema 3 förtydligas under resultatdelen.  

 

5.2 Urvalsmetod och urvalsförfarande 

Valet av intervjupersoner är grundat i personer som kunde delge oss information som är 

väsentlig för att vi ska kunna besvara studiens forskningsfrågor. Bryman (2011, s. 434) 

beskriver denna typ av urval som ett målinriktat urval. För att genomföra studien har det 

undersökts vilka gruppbostäder i det givna länet som arbetar med personer med AST. 

Med detta som utgångspunkt har det tagits kontakt med personal på gruppbostäder och på 

så vis kommer har vi kunnat komma i kontakt med de respondenterna som har deltagit i 

intervjuerna. Vi har dels tagit kontakt med personal direkt genom tidigare kontakter, men 

vi har även behövt gå via personalens enhetschefer för att få tag på personal. Vi har även 

frågat intervjupersonerna var de helst vill genomföra intervjun för att de själva ska få ta 
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ett beslut om plats som de känner sig bekväma med. Uppsatsens storlek och den tidsram 

som finns att förhålla sig till ligger som grund för valet av antal intervjuer som har 

genomförts, vilket är sex stycken. Urvalet att begränsa studien till ett specifikt län har 

flera orsaker. Dels den tidsaspekt som finns och spelar in, men även för att begränsa 

arbetets storlek. Vi har valt att intervjua personer som arbetar på gruppbostäder för att det 

är de personerna som möter brukare med AST och problemskapande beteende mest 

frekvent i sitt yrke och är således de som är bäst lämpade att intervjua utifrån studiens 

syfte. Informanterna hade olika kön och var mellan 20-50 år gamla. De har arbetat med 

människor med AST i sådana här typer av verksamheter allt mellan 2-20 år. 

 

5.3 Tillvägagångssätt  
Innan påbörjade intervjuer förberedde vi oss genom att skapa ett informationsbrev som 

skickades både till vissa respondenter direkt men även till vissa enhetschefer. 

Anledningen till att det skilde sig åt var för att vi inte kunde komma i direkt kontakt med 

vissa gruppbostäder eftersom enda sättet att komma i kontakt med dessa respondenter var 

via deras enhetschefer. På andra gruppbostäder fanns telefonnummer direkt till dem 

vilket gjorde att vi inte nödvändigtvis behövde ta någon kontakt alls med enhetschefen. 

Informationsbreven innehöll information gällande vår studie och att vi undrade om någon 

skulle vara intresserad av att ställa upp på intervju till vår uppsats. Vidare utformade vi en 

samtyckesblankett som även den innehöll information om vår studie, syftet med studien 

samt våra forskningsfrågor. I blanketten beskrev vi deras rättigheter som respondenter, 

bland annat att de medverkar frivilligt och att de får lov att avbryta intervjun när de vill 

samt att varje intervjuperson kommer att avidentifieras i vår studie. I 

samtyckesblanketten fanns även information om att intervjun kommer att spelas in för att 

vi som författare ska kunna återberätta deras utsagor korrekt (se bilaga 3).  
 

När vi kom i kontakt med sex respondenter kom vi tillsammans med respondenterna 

överens om datum, tid och plats för intervjun. Plats för intervjun fick varje enskild 

intervjuperson själv bestämma för att de skulle känna sig trygga och bekväma i 

intervjusituationen. Samtliga respondenter ville att intervjun skulle genomföras på deras 

egna arbetsplatser, i en ostörd miljö där varken kollegor eller brukare vistades. I enlighet 

med Bryman (2011, s. 421) bör intervjuer genomföras i en neutral och ostörd miljö, just 

för att intervjupersonen ska känna sig bekväm med att berätta sina åsikter och dela med 

sig av sina personliga erfarenheter. 
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Vi har intervjuat sex respondenter som alla arbetar på olika gruppbostäder i ett län i 

Sverige. Innan intervjusituationen fick varje respondent läsa igenom vår 

samtyckesblankett och väl i intervjusituationen utgick vi ifrån den intervjuguide som vi 

tidigare hade utformat. Intervjuguiden hade vi som stöd under intervjuns gång, men valde 

att flertalet gånger lägga till följdfrågor som ansågs relevanta i situationen för att på så 

sätt få en dialog med respondenterna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är 

viktigt att skapa en god kontakt med de människor man ska intervjua för att skapa 

trygghet hos intervjupersonerna (ibid, s. 170). Utifrån detta valde vi att prata mer fritt och 

inte enbart använda oss av den intervjuguide vi skapat, för att visa på intresse, respekt och 

förståelse. Varje intervju spelades in, efter respondenternas samtycke, så att vi sedan 

skulle kunna återge och analysera materialet på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 

Bryman (2011) hävdar att ljudinspelning är betydande för att kunna lyssna uppmärksamt 

på intervjupersonernas utsagor. Författaren menar även att ljudinspelning är ett viktigt 

verktyg för intervjuaren, så att denne inte ska tappa bort sig eller gå miste om värdefulla 

resonemang på grund av sin vilja att föra anteckningar (ibid, s. 428). Vi valde därför att 

inte föra några anteckningar alls under intervjuerna, för att istället ha fokus på att lyssna 

uppmärksamt. 

 

5.4 Analysmetod 

Vår analysmetod är en kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod valdes för att lyfta 

fram tendenser, vilket är en viktig del i en innehållsanalys. Dessa tendenser har i vårt fall 

tagits upp i diskussionen i direkt anslutning till resultat och analys. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver en guide för olika steg i en innehållsanalys. Till en början ska 

resultatet, i vårt fall, lyssnas igenom noggrant för att få en helhetsbild av intervjuerna. 

Vidare ska resultatet brytas ned i meningsbärande enheter som innehåller väsentlig 

information som sedan har betydelse för våra forskningsfrågor och studiens syfte. Det 

kan exempelvis vara delar av en mening, en hel mening eller även flera meningar. 

Därefter ska de meningsbärande enheterna kondenseras för att korta ned texten samtidigt 

som kärnan i innehållet ska bevaras. De kondenserade meningsbärande enheterna ska i 

nästa skede kodas i form av begrepp och uttryck som beskriver deras innebörd (ibid, s. 

105-112). Avslutningsvis ska koderna grupperas och kategoriseras utifrån tre olika teman 

som grundas i våra forskningsfrågor. Dock valde vi att ha förbestämda teman som valdes 

ut innan påbörjad analys. Orsaken till detta var att vi ansåg att vi då lättare skulle få fram 
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det resultat vi ville få fram för att kunna besvara våra forskningsfrågor. De teman vi valde 

är samma teman som vi delade upp vår intervjuguide i. Temana är: inställning till 

beteendeattribut, upplevelser av problemskapande beteende och strategier vid 

problemskapande beteende. Med stöd i ovanstående information beskrivs vårt 

tillvägagångssätt gällande analysen mer specifikt härefter.  

 

När vi transkriberade intervjuerna valde vi att ha texten så ordagrann som möjligt för att 

inte förvrida det intervjupersonerna har sagt. Likaså valde vi att ha med uttryck eller 

fysiska förklaringar för att läsaren ska förstå vad det intervjupersonen har sagt handlar 

om. En exemplifiering är när en intervjuperson visade i intervjusituationen hur hon med 

sin sjal var på väg att bli strypt av en brukare. Vi ansåg att den fysiska förklaringen som 

inte står med i hennes intervjusvar var en viktig detalj som vi tänker kan ge läsaren en 

bild av hur situationen såg ut i verkligheten. Vidare har vi även valt att ha med ord som 

“ehm”, “hmm” med mera för att påvisa att intervjupersonen exempelvis inte hade ett 

direkt eller säkert svar. Med andra ord har vi valt att citera våra intervjupersoner exakt så 

som de sade i intervjusituationen. När vi sedan analyserade vårt empiriska material valde 

vi att göra ett analysschema med tre olika teman som är skapade utifrån våra 

forskningsfrågor. För att karaktärisera vårt resultat utifrån dessa teman har vi 

färgmarkerat resultatet i olika färger för att på så sätt se kopplingar i de olika svaren som 

intervjupersonerna har gett oss. Svaren och användandet av de olika färgerna har gjort det 

enklare för oss att kategorisera vilka svar som faller under vilket tema. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) grupperade vi vårt resultat utifrån våra tre teman (s.105-

112). Därefter kodade vi resultatet genom återkommande begrepp och uttryck som 

framkom i intervjusvaren. Dessa begrepp och uttryck är talande nyckelord för vår studie. 

Exempel på sådana begrepp och uttryck är lågaffektivt bemötande, kravanpassat arbete 

samt skamkänslor och ångest hos brukare.  

 

Vår intention var att genom denna analysmetod kunna dra slutsatser inom de olika 

temana, såsom exempelvis likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar. Vi 

valde ut särskilda frågor från vår intervjuguide som faller under våra tre teman. Valet av 

frågor är grundat i hur pass sammankopplade de är med de tre temana. En del 

intervjufrågor vi ställde hade inget med våra forskningsfrågor att göra, men som vi valde 

att ställa ändå för att få ett flyt i intervjusituationen. När vi sedan skulle framställa vårt 

resultat valde vi även ut specifika citat från de olika intervjuerna. Här utgick vi från 
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samma princip, att vi valde de citat som först och främst är kopplade till våra 

forskningsfrågor och därmed även teman. I nästa skede sorterade vi ut de citat som vi 

ansåg var mest talande utifrån just forskningsfrågorna och temana. Med “talande” menar 

vi de citat som bland annat har varit deskriptiva eller där informanten har gett goda 

exempel. Detta har vi gjort för att läsaren ska ha lätt att förstå vad det är respondenten 

berättar. De svar som har framkommit under vinjetten har vi arbetat med på samma vis 

och vinjettresultatet faller under både tema 1 och 3. 
 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Denscombe (2000) förklarar att resultaten och slutsatserna vid kvalitativa studier skildras 

utifrån forskarens preferenser. Alltså skulle samma respondenter och samma svar kunna 

tolkas olika beroende på vem som analyserar och därmed visa på olika resultat (ibid, s. 250). 

Detta är en viktig aspekt att belysa i vår studie. Vi har valt ut de delar från intervjuerna som vi 

anser är viktiga för vår analys. Analysen i sin tur har sedan bidragit till att vi har kunnat 

besvara våra frågeställningar. Att tolka vad som är relevant information respektive irrelevant 

information i intervjuerna kan skilja sig mellan läsare och läsare. Alltså skulle studiens 

resultat kunna skilja sig åt beroende på vem som har analyserat informationen.  Det som vi 

anser är relevant information att analysera kan för någon annan vara irrelevant information 

och tvärtom.  

 

Bell (2016) belyser begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet betyder att studien skulle 

visa på samma resultat vid flera olika tillfällen under samma förutsättningar. Författaren 

beskriver att validitet är ett komplext ord som förenklat innebär att granska huruvida det som 

ska beskrivas eller mätas verkligen blir beskrivet eller mätt i studien. Det innebär att det inte 

är sannolikt att studien hade kunnat få fram samma intervjumaterial vid ett annat tillfälle. 

Författaren påvisar att respondenternas svar kan påverkas av saker de nyligen upplevt eller 

information som de nyligen har tagit del av (ibid, s. 133-134). I vår studie är det svårt att få 

hög reliabilitet eftersom vi har gjort en del tolkningar samt att vi själva har valt ut 

intervjufrågor och vilka respondenter som vi anser är viktiga och relevanta för studien. Skulle 

någon annan genomföra denna undersökning med exempelvis andra respondenter så skulle 

resultatet troligen bli annorlunda. I relation till vår studie anser vi att validiteten stärks av att 

vi har intervjuat personal på gruppbostäder. Det är dessa personer som mest troligt har den 

kunskap och de erfarenheterna som är relevanta för våra frågeställningar. Däremot är det 

troligt att det intervjumaterial vi har samlat in från våra respondenter har påverkats av yttre 
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omständigheter som gjort att respondenterna svarat exakt så som de gjorde. Vidare för 

Bryman (2011) ett resonemang avseende intern och extern validitet. Intern validitet grundas i 

att de slutsatser som dras ska vara tillförlitliga och med extern validitet menar författaren att 

resultatet ska kunna vara generaliserbart för ett större område, exempelvis ett land (ibid, s. 

51). Den interna validiteten är i vår studie hög då den är underbyggd på tillförlitliga slutsatser 

som vi har kunnat dra utifrån vårt resultat. Hög intern validitet kan uppnås genom att ställa 

liknande frågor till samtliga informanter, vilket vi gjorde (se bilaga 1 och 2). Däremot är den 

externa validiteten i denna undersökning låg eftersom den inte är generaliserbar i hela 

Sverige. 

 

Bryman (2011) beskriver även begreppet ekologisk validitet. Begreppets innebörd är huruvida 

det insamlade resultatet kan spegla och ge en ärlig bild av bland annat respondenternas 

vardag, deras åsikter och värderingar på deras arbetsplats (ibid, s. 51). I relation till vår studie 

är ekologisk validitet relevant då vi bland annat har beaktat just dessa aspekter i vår studie. 

Respondenternas upplevelser och deras attityder till främst beteendeattribut är stora bärpelare 

i denna studie. Detta innebär att den ekologiska validiteten kan anses vara hög och att våra 

resultat är resultat som läsaren att förlita sig på.  

 

5.6 Etiska överväganden  
Hermerén (2011) menar att det under studiens gång är viktigt att beakta etiska aspekter för att 

värna om intervjupersonerna (ibid, s. 10). Vetenskapsrådet har skapat det så kallade 

individskyddskravet och fördelat det i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att försäkra sig om att 

konfidentialitet uppnås behöver forskare anonymisera de svar som intervjupersonerna har 

lämnat (ibid, s. 46). Författaren hävdar vidare att obehöriga då skulle kunna ta del av 

uppgifterna, vilket sedan eventuellt skulle vara ofördelaktigt för intervjupersonerna. Även 

förtroendet mellan forskare och intervjuperson skulle då brytas (Herméren, 2011, s. 67). För 

att uppfylla konfidentialitetskravet i denna undersökning har all datainsamling hemliggjorts 

genom att intervjumaterialet har avkodats efter avslutad studie. Detta har gjorts för att inte 

resultatet ska kunna anknytas till en specifik plats eller individ. Det är viktigt att som forskare 

på förhand tänka på de forskningsetiska dilemman som kan uppkomma under studiens gång. 

Ryen (2011) påtalar att ett annat perspektiv på konfidentialitet är huruvida läsaren kan utläsa 

på vilken geografisk plats en forskare har genomfört sin undersökning. Även detta kan 

påverka konfidentialiteten då man med en känd geografisk plats enklare kan utpeka 



	   26	  

potentiella intervjupersoner (ibid, s. 419). Detta är orsaken till att ett givet län inte nämns i 

denna undersökning, utan det som nämns är enbart ”ett givet län”. På detta sätt blir det svårt 

för läsaren att härleda undersökningarnas geografiska områden och därmed också svårare att 

skaffa sig upplysning om intervjupersonernas identiteter. Vidare blev informanterna 

tillfrågade var de ville att intervjun skulle genomföras. Samtliga sex informanter ville att det 

skulle ske på deras arbetsplats. Att intervjuerna har skett på informanternas arbetsplats menar 

Bryman (2011) är bra då det är viktigt för intervjuaren att bekanta sig med den miljö där 

intervjupersonerna arbetar för att underlätta tolkningen och förståelsen av det som 

intervjupersonen berättar (ibid, s. 420). Från vår sida möjliggjorde vi konfidentialitet genom 

att inte befinna oss i lokaler där brukare befann sig samt att vi inte presenterade oss som 

studenter som ska genomföra en intervju till övriga kollegor. Efter genomförda intervjuer 

kunde det hända att vi stötte på kollegor till intervjupersonen eller brukare som bor på 

gruppbostaden. I dessa situationer valde vi att enbart presentera våra namn och vidare var det 

upp till intervjupersonen att förklara för sina kollegor och/eller brukare vad vi gjorde på plats. 

 

Vi har fört ett resonemang gällande hur vi väljer att producera vår text för att inte bidra till 

stigmatisering eller kränkning av vissa människor. Då det kan framkomma resultat som kan 

anses vara stigmatiserande gentemot personer med AST är det för oss som forskare viktigt att 

framställa vår text så att den inte understöds av det eventuella stigmatiserande resonemanget. 

Vi har reflekterat över ordval som ska användas i studien, såsom att exempelvis inte använda 

ordet “funktionsnedsatta” utan istället skriva “människor med AST”. Detta för att inte 

karaktärisera och därmed kategorisera människor med dessa typer av problematiker. Om detta 

inte beaktas kan ett forskningsetiskt dilemma uppstå och texten kan anses vara kränkande 

och/eller stigmatiserande gentemot en grupp människor. I förlängningen skulle det kunna 

resultera i att läsaren karaktäriserar sig själv utifrån det vi har skrivit, vilket kan påverka 

individen negativt. Vår intention är att ta detta i beaktning så att läsare inte ska fara illa av vår 

studie då vi som forskare har ansvar över hur texten framställs. Vi har även beaktat att vi 

riskerar att framställa personer som har AST som komplexa och svåra individer vilket inte är 

avsikten. Vi har presenterat flera olika problematiker som personer med denna typ av 

diagnoser kan ha för att spegla den bredd som tillstånden innebär. Det innebär inte att alla 

personer inom AST har alla dessa problematiker då de dessutom även kan vara i olika grader 

och te sig olika hos olika individer. I enlighet med detta menar Goffman (2011) att stigma är 

ett relationellt begrepp som skapas i sociala relationer. Han påstår att människor som 

stigmatiseras tillskrivs olika negativa egenskaper som särskiljer sig från “det normala” och 
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kan därför anses vara avvikande. Dessa egenskaper betraktas som negativa av omgivningen 

och inte som egenskaper man vill lyfta fram. Detta resulterar inte sällan i att individens 

positiva egenskaper göms undan och att man därmed “blir sitt handikapp”. Vidare beskriver 

han “kroppsliga missbildningar” som en typ av stigma. Denna typ av stigma tillskrivs ofta 

personer med funktionsnedsättning (ibid, s. 9-13).  

 

Avslutningsvis skulle ytterligare ett etiskt dilemma kunna vara det faktum att det i vår studie 

deltog några informanter som vi på ett eller annat vis har haft kontakt med sedan tidigare. Vi 

har haft detta faktum i beaktande och när våra intervjuer genomfördes förtydligade vi för våra 

informanter att vi som intervjuare går in i intervjusituationen utan att använda oss av våra 

förkunskaper kring respondenterna. Det kan ändå tänkas att de sociala kontakterna påverkar 

intervjusituationerna, att respondenterna exempelvis skulle kunna uppleva att de inte kan 

avbryta sin medverkan på grund av den kontakt som finns mellan parterna. För att undvika 

detta har vi som intervjupersoner förtydligat våra respondenters möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst både genom ett informationsbrev och under intervjuerna.  

 

5.7 Arbetsfördelning 

Under hela studiens gång har vi arbetat tätt ihop med varandra. Stora delar av uppsatsen har vi 

gjort tillsammans, men vi delade upp vissa avsnitt som vi då skrev var för sig. När vi har delat 

upp de fåtal avsnitt oss emellan har vi ändå haft ständig dialog med varandra och resonerat 

kring det tillsammans. Vi har skrivit alla avsnitt tillsammans förutom delar av 

bakgrundsavsnittet, teorierna, metoddelen samt resultatet. När vi bestämde vem som skulle 

skriva vad resonerade vi tillsammans vad som skulle stå under varje rubrik så att den andra 

personen hela tiden var medveten om vad som skulle skrivas. I dessa fall har vi delat upp 

avsnitten så att båda har fått möjlighet att skriva ungefär lika mycket var. Ett exempel är 

resultatdelen där våra intervjuer presenteras. Vi bestämde oss då för åtta underrubriker och 

delade helt enkelt upp det på så sätt så vi fick fyra underrubriker var. Efter att vi har skrivit 

delarna var för sig har den ena läst den andras del och lämnat kommentarer så att båda har fått 

chans att tycka till. Sammanfattningsvis har vi arbetat tätt ihop genom hela uppsatsen och haft 

konstant kontakt och fört ständiga resonemang med varandra. 

 

6.0 Resultat - intervjugenomgång och vinjettstudie  
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I det här kapitlet presenteras resultatet från våra intervjuer. Vi har valt ut särskilda frågor från 

den intervjuguide vi har skapat och under varje fråga kommer flera utvalda citat från 

intervjuerna att redogöras för. Valet av särskilda frågor grundar sig i hur de kan kopplas 

samman med våra forskningsfrågor. Dessa frågor har sin grund i de tre teman vi tidigare har 

beskrivit. De citat som presenteras är utvalda utifrån liknande meningsbärare, men även citat 

som skiljer sig från de andra. I anslutning till intervjuerna presenteras även den vinjett som vi 

har utformat och även där kommer vissa citat att redogöras för utifrån intervjupersonernas 

reflektioner kring vinjetten. 

 

6.1 Tema 1 - inställning till beteendeattribut 

I detta avsnitt presenteras personalens beskrivningar av problemskapande beteende och hur 

problemskapande beteende kan te sig på de olika gruppbostäderna. Det som är genomgående i 

alla svar i detta avsnitt är att deras beskrivningar av problemskapande beteende handlar om att 

beteendet uppstår när brukaren hamnar i en situation som denne inte kan hantera. Vidare 

förklarar intervjupersonerna att problemskapande beteende oftast uttrycks fysiskt genom 

bland annat aggressioner men att det även förekommer självskadande beteenden.  

 

6.1.1 Definition av problemskapande beteende 

Respondenterna fick beskriva hur de skulle förklara problemskapande beteende. Två av 

respondenterna har i sina förklaringar beskrivit att det är ett problem som uppstår då brukaren 

inte kan hantera olika situationer.  

 

Nedan beskriver en intervjuperson problemskapande beteende som ett beteende som utlöses 

när personen med ASTs värld inte fungerar:  

 
Det är ju när deras värld inte fungerar egentligen och de hamnar i ett läge där de inte kan lösa 
problemet själva i stort sett. - Intervju 1 
 

Vidare förklarar en annan informant att det handlar om att brukarna behöver hjälp och om de 

inte får det kan situationen bli kaotisk: 

 
Det blir ju mycket problem med just att de här människorna har… Dom har svårt att komma 
ihåg, de har liksom ingen… Det där som vi har… Det automatiska. Det här gör man, man går 
upp och äter och vi duschar och vi åker till jobbet och så… Alltså, funkar inte det och de 
behöver hjälp med det och inte får det så blir det ju kaos, det blir ju ett problem så det är 
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mycket vi som får jobba med det här och blir det något problem så kanske vi behöver titta på 
“hur gjorde vi?”. - Intervju 4 
 

En annan respondent visar på att ett problemskapande beteende uppstår för att omgivningen 

ställer för höga krav på individen: 
 

Ja, ehm. Jag tänker att det blir ju tydligt när vi har ställt för höga krav, nu faller det enklast för 
mig att säga barnet, men ja. När vi har ställt för höga krav på barnet, krav som de inte lyckas 
nå upp till. ehm, och mer specifikt hur det kan se ut, jamen det kan ju vara allt ifrån slag och 
sparkar och att de bits, spottar eller skriker eller säger massa fula ord. - Intervju 2 
 

I ett annat svar framkommer det att personalen upplever att ett problemskapande beteende är 

ett beteende som varken den berörde eller omgivningen vill ska uppstå. 

 

Oj. Jag skulle nog säga att det är som ett, hum, ofrivilligt beteende som påverkar individen 
eller dennes närhet negativt. Eller ofrivilligt är fel ord, oönskat kanske. Nej men helt enkelt ett 
beteende som leder till konsekvenser som ingen mår bra av. Varken brukaren själv eller vi 
som personal. - Intervju 3 
 

En sista beskrivning av problemskapande beteende är ett resultat för att en brukare försöka 

uttrycka ett behov och inte lyckas.  

 
Ehm. ett problemskapande beteende är ju uppbyggt från att brukaren har ett behov av att        
uttrycka sig och kanske inte lyckas uttrycka sig och då bildas det ett problemskapande 
beteende. Att det finns ångest och så vidare, det är ju det vi ser utåt sett. Det finns ju inifrån 
och det är det vi ser. Och då måste vi vara detektiver och ta reda på varför det kommer ju, men 
exakt orsak vet man ju inte i de allra flesta fall. - Intervju 5 

 

Sammantaget visar resultatet att personalen anser att problemskapande beteende är att 

någonting sker som rubbar brukarnas vardag. En exemplifiering är att personalen har ställt för 

höga krav på personen i fråga och att det kan vara en bidragande faktor till att 

problemskapande beteende utlöses. Avslutningsvis visar resultatet att problemskapande 

beteende är ett beteende som varken brukaren själv mår bra av eller personer i dennes 

omgivning. 

 

6.1.2 Hur problemskapande beteende kan se ut 

Informanterna fick berätta vilka typer av problemskapande beteende som de mötte i sitt 

arbete. De ger exemplen på självskadebeteenden, beteenden där brukaren kastar saker och 

beteenden där brukaren är taskig mot personer i deras närhet. I sin helhet beskriver 

intervjupersonerna olika typer av problemskapande beteende som kan uppstå på deras 
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gruppbostäder. De alla menar att problemskapande beteende i högsta grad förekommer på 

gruppbostäderna, men att de kan skilja sig åt. 

 

Fyra intervjupersoner nämner att ett vanligt förekommande problemskapande beteende hos 

brukare är att de blir arga och inte sällan kastar saker omkring sig. Nedan beskriver en 

informant hur problemskapande beteende kan te sig på dennes gruppbostad. 

 
Ja, någon kan ju bli arg, slå sönder saker… Någon annan kanske skär sig själv, skadar sig 
själv. Eh, någon annan kanske inte säger det men man märker liksom vad rörigt det har blivit 
här och vad han… Alltså då är det ju mycket som… Alltså man kan ju se det på olika sätt. 
Men vi har ju några stycken som blir arga och kanske slår sönder saker eller… Inte verbalt 
jättemycket, det är väl bara att man är dum i huvudet eller, ja, att det är fel som vanligt på 
något eller så här… Men det är ingen som har rört personalen, utan man ger sig på döda ting 
oftast. - Intervju 4 
 

Till skillnad från ovanstående citat så framför en annan informant hur en brukare istället 

väljer att uttrycka sig skriftligt i brev till personalen.  

 
Ja det kan ju stå till exempel att man ska ta livet av sig, gå och dränka sig och liknande grejer. 
Och det har ju även varit försök där personen har kommit tillbaka och har badat i 2 grader 
kallt vatten och sådant. Då blir det ju inte lika roligt när det blir handling av det där som står i 
breven. Eller så är det någon person som blir uthängd som personen inte gillar, då står det 
massvis med elakheter om den personen då, så kan det vara. - Intervju 1 
 

En av intervjupersonerna (intervju 5) valde att avstå från att besvara frågan med hänsyn till 

sina brukare och tystnadsplikten. 

 

Sammanfattningsvis framkommer att det problemskapande beteenden som den personal vi har 

intervjuat kan vara utåtagerande beteenden både fysiskt och psykiskt. Det presenteras även att 

en del brukare har självskadebeteenden.  

 

6.2 Tema 2 - Upplevelser av problemskapande beteende 

Under tema 2 faller frekvensen av problemskapande beteende samt hur personalen mår och 

hur de upplever att brukaren mår i situationer där problemskapande beteende uttrycks. 

Gällande hur ofta problemskapande beteende förekommer på gruppbostaden var samtliga 

respondenter eniga om att det ”går i perioder” men att de påträffar någon form av 

problemskapande beteende åtminstone någon gång i veckan.  
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6.2.1 Hur ofta problemskapande beteende förekommer på bostaden 

Flera av informanterna redogör för att det är varierande för hur ofta det förekommer, att det 

ofta ”går i perioder” men att det möter ett större problemskapande beteende i alla fall någon 

gång i veckan. Fyra intervjupersoner påpekar att frekvensen av förekomsten av 

problemskapande beteende varierar i perioder. Alla fyra respondenter hävdar att det vissa 

veckor är lugnt på gruppbostäderna, medan det andra veckor kan vara relativt turbulent. 

 
Det går väldigt mycket i perioder, det är mycket som spelar in. Vilken personal som jobbar, 
om det är något speciellt som händer som gör brukaren orolig eller inte. Ibland har vi långa 
perioder där det är lugnt, och ibland pendlar det flera gånger på samma dag. Men kanske 
någon/några gånger i veckan. - Intervju 3 
 

Likt ovanstående citat så visar även en annan respondent på samma tendenser på sin 

arbetsplats.  

 

Ja, det är inte varje dag, det är det inte. Utan det kommer ju perioder, oftast mår ju de här 
personerna sämre i olika perioder och då blir det ju såklart… Och oftast mår de sämre 
samtidigt. Så då blir det lite irritationer här och stressnivån sänks ju då va, klarar inte av så 
mycket och då blir det… Då kanske man retar sig på att någon säger något och så kommer det 
då en… Ja, att den andra personen kanske tillrättavisar eller något, och det kan ju vara… Då 
kan det bli konflikt så. Så vad ska jag säga, kanske… En konflikt kan väl vara kanske en gång 
i veckan, men stora konflikter kanske ett par gånger om året, riktigt stora. När det är någon 
som alltså… Det blir ett bekymmer rent ut sagt här… Hur gör vi nu? Det kanske har gått.... 
Det kan ju vara en som beter sig väldigt illa och fult mot en annan, men det kanske är ett par 
gånger om året, annars är det lite små tjafs. - Intervju 4 
 

I en del intervjuer framkommer det resonemang som visar på att problemskapande kan variera 

i storlek, att det inte alltid måste vara något stort som händer. Intervjupersonerna anser därför 

att de möter olika typer av problemskapande beteende i stort sett varje dag i sitt arbete - 

Intervju 5. 

 

I likhet med ovanstående citat nämner även intervjupersonen nedan att problemskapande 

beteende ofta förekommer och menar på att det inte bara är människor med AST som kan få 

ett problemskapande beteende. 

 
Oj oj oj, ehm. Ett problemskapande beteende, det kan ju… nästan vem som helst ha även utan 
diagnos. Så då kan man ju säga att det förekommer rätt ofta. Men är vi ute efter kopplat bara 
till diagnosen? Ja, jag vet inte riktigt hur ofta jag ska säga att det är, men det är ju ändå rätt 
vanligt att vi har någon här med problematiken. - Intervju 2 
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Intervjupersonerna framför att problemskapande beteende kan uppstå i olika omfattningar och 

i olika perioder. 

 

6.2.2 Hur personalen mår i situationer med problemskapande beteende 

För att få en inblick i hur personalen påverkas av situationer där problemskapande beteende 

uppstår fick de svara på en fråga som handlade om just deras mående i dessa situationer. De 

flesta uppger att situationerna oftast inte påverkar dem så mycket, men att det ibland kan vara 

jobbigt och bidra till att de går och tänker mycket på vad som har hänt.  

 
Det kan vara lite stressande ibland beroende på vad det är. Det gäller ju att hålla sig lugn och 
neutral så gott det går och sedan får man prata av sig i gruppen sedan efteråt är det bästa. Sen 
är det inte alltid det funkar heller, det beror ju på, man kan ju ha en dålig dag själv och då blir 
det ju mer problematiskt. Men då försöker vi byta person som går och pratar med den som har 
problemet då om det går om det inte är en akut situation just då. Vi jobbar ju oftast två så då 
går det ju att bytas av, då kan man ta en time out och säga att vi återkommer med svar om en 
stund om det är någon fråga eller så som de har retat upp sig på. - Intervju 1 
 

Ovanstående citat belyser vikten i att ha en fungerande personalgrupp som man prata om 

händelsen med, medan nedanstående citat illustrerar hur betydelsefullt det kan vara att ha en 

chef som känner till problematiken som kan uppstå på en gruppbostad. Dessa citat skiljer sig 

åt då de har olika fokus gällande vem eller vilka man kan vända sig till efter en krissituation, 

men det som sammankopplar dem är att de båda tydliggör hur viktigt det är att ha någon att 

vända sig till efter en sådan situation. 

 
Det kan påverka gruppen rätt mycket. Ehm, jag vet sist när vi hade en brukare här med det 
problemet så var det vissa i personalgruppen som upplevde att de kanske inte hade den rätta 
kompetensen, kände sig handfallna eller kände att de inte hade rätt verktyg. Ehm, men det var 
nog enskilda personer. Men det påverkar när en brukare med starka känslor och utbrott och 
beteende, det är klart det gör, på ett eller annat sätt. Jag tänker att det är väldigt lätt att man tar 
på sig och tar med det hem. Men det som är bra är att vi har en chef som känner till den 
problematiken så, så hon erbjuder handledning, vi har även alltid en annan person här 
*namnet* som man kan gå till för råd och stöd, men även diskutera hur det påverkar en själv. 
Så jag känner att vi har god kunskap för att förebygga att det händer och att man kan få hjälp 
när det händer, för det är klart att det händer ibland också. - Intervju 2 
 

En annan respondent förklarar att denne inte upplever situationen som särskilt jobbig, utan att 

hen istället blir frustrerad och arg över situationen. Intervjupersonen beskriver sig själv som 

“iskall” i dessa lägen. Den enda gången hen har känt rädsla i en sådan situation var när en 

brukare försökte strypa personen i fråga med en sjal. 
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Nej, jag blir arg. Jag blir arg så att jag bara *aarrgghh*, jag blir så här… Inte så att jag blir, 
hur ska jag säga, dum… utan jag blir så iskall och jag tror att det krävs i den situationen. Då 
tänker man så här “jag måste lösa DETTA, det andra, det är i periferin, vi tar det sen”, men 
när jag inser att det är hot för mitt eget liv, då säger jag åt brukaren att “du stannar där och jag 
går ut här, hej”. Men jag är aldrig rädd, jag fungerar lite konstigt, jag tänker att “det här ska 
jag göra, man får bli skraj sen”. Men jag har alltid varit sån, “jag ska göra det här, det här är 
mitt jobb”. Det är EN gång under dessa år som jag har jobbat med detta som jag kände rädsla, 
för då trodde jag att jag skulle få direkt hjälp. Vi var och spelade kubb uppe i en 
inomhuslokal, vi är många, det är jättemånga personal… Vi sitter vid bordet och jag och min 
dam i rullstol kommer sent och av dumhet, eller ja, näe, jag kan inte klandra mig för det, att 
jag frågade just honom, han sätter ner vid bordet, det är fullt och hon måste ju in, hon måste ju 
ha plats för rullstolen “Du, kan du bara flytta dig lite så jag får in rullstolen?”, en helt normal 
fråga… Under fem sekunder är han uppe på sina ben, jag hade en sån här på mig *visar sin 
sjal* och han tar tag så *visar att hon blir strypt med sjalen* och börjar dra… Den gången blev 
jag rädd. Det är enda gången jag har blivit rädd för då, eller jag blev inte rädd förrän jag insåg 
att, jag tänkte bara så här “det är ju så många här, de hjälper mig”, men ingen gjorde det. Då 
blev jag rädd. - Intervju 6 
 

Sammantaget framför personalen att de överlag mår bra på sitt arbete men att vissa situationer 

påverkar dem mer negativt än andra och att det finns stunder då de upplever att de inte mår 

bra i arbetet. Flera respondenter menar att de har ett bra stöd från kollegor och chefer, medan 

en respondent framför enligt citatet ovan en situation där hon upplevde bristande stöd från 

kollegor. 

 

6.2.3 Hur brukaren mår i situationer med problemskapande beteende 

En viktig aspekt gällande personalens upplevelser av problemskapande beteende är även hur 

de upplever att brukaren mår efter att en krissituation har inträffat. Intervjupersonerna fick 

svara på en fråga som handlade om deras upplevelser av brukarnas mående i dessa situationer. 

Majoriteten, fem av sex informanter, uppgav att brukarna uppvisar ångest över sitt beteende. 

 

Fem respondenter beskriver att brukarna ofta är ångerfulla efter att krissituation har skett och 

två av dessa intervjupersoner nämner även att brukarna vanligen uppvisar att de också skäms 

över sitt beteende.  
 

Öhm, jag kan ta ett exempel här med en brukare som har lite svårt att… ja men hålla sig till 
sanningen. Han vrider gärna lite på det och häromdagen berättade han något för mig som jag 
sedan förstod var en lögn. Och efter det, senare på kvällen, så drabbas han av en ångestattack, 
och då pratar jag om svettningar, vimsig “blablabla”, alltså, han går upp i riktig affekt där, för 
det var så stort för honom. - Intervju 6 
 
 

Nedanstående citat framhäver, precis som citatet ovan, att brukaren oftast är ångerfull över 

sitt beteende. Det som skiljer intervjupersonernas svar åt är att respondenten i nedanstående 
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citat även nämner att brukaren kan skämmas över beteendet och därför brukar vilja be om 

ursäkt till personalen enligt citatet: ”När hela situationen har lugnat ner sig brukar brukaren 

nästan alltid få ångest över sitt beteende och skämmas över hur denne har bemött personal 

och vilja be om ursäkt.”- Intervju 2. 

 

Den sjätte respondenten menade istället att brukaren ofta uppvisar att denne behöver 

personalens stöd och att personalen då tar itu med händelsen antingen senare samma dag eller 

dagen därpå genom att prata med brukaren om det som har hänt. 

 
Oftast så behöver brukaren bara vårt stöd och vår närvaro. Brukaren brukar skämmas över sitt 
beteende och efter en sådan här situation brukar brukaren behöva känna att personalen 
fortfarande tycker om denne. Vi brukar därför finnas lättillgängligt för brukaren. Dagen efter 
eller lite senare samma dag brukar vi även ta upp och prata kring det som har hänt, varför det 
hände och på så vis försöka hjälpa brukaren att ventilera lite. - Intervju 3 
 

Sammanfattningsvis förmedlar respondenterna att de upplever brukaren som ångerfull och 

skamsen efter en situation där problemskapande beteende har uttryckts. 

 

6.3 Tema 3 - Strategier vid problemskapande beteende  

Det sista temat handlar om personalens arbetssätt för att undvika att problemskapande 

beteende uppstår samt hur de arbetar när en krissituation inträffar. Det som genomsyrar alla 

respondenters svar är att på ett eller annat sätt “backa” från brukaren när denne hamnar i 

affekt. En del vill benämna det som lågaffektivt bemötande medan andra menar att de arbetar 

kravanpassat eller att relationen brukare och personal emellan är viktig.  

 

6.3.1 Arbetssätt för att undvika problemskapande beteende 

För att få insyn i hur personalen arbetar för att undvika att problemskapande beteende ska 

uppstå, blev de tillfrågade hur deras arbetssätt ser ut. Två intervjupersoner påpekar att de 

arbetar utifrån lågaffektivt bemötande och två andra beskriver att de arbetar kravanpassat. 

Ytterligare två respondenter förklarar att de arbetar mycket med handlingsplaner och 

arbetsbeskrivningar. Vidare beskriver en informant vikten av att ha en relation med brukaren. 
 

Vi försöker ju arbeta lågaffektivt, att, jamen att backa istället för att forcera. Möta på ett mjukt 
sätt, tänka på vad vi själva sprider för affekter. Med ett lugn, på ett sätt som inte är hotfullt. 
Hellre förminska sig själv än att tona upp liksom. Och det är ju, i den handledning vi har fått 
av *namnet* har vi handletts just i den lågaffektiva metoden. Ett exempel kan vara att en 
brukare skriker och gapar inne på sitt rum och bara kastar saker. På ett lågaffektivt sätt kanske 
man då knackar och ropar genom dörren, “är det okej att jag kommer in? Eller behöver du 
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vara ensam en stund?”, medans den andra metoden istället kanske skulle ha varit att slänga 
upp dörren, rusa in flera personal och med en styrka i rösten tillrättavisa. Det lågaffektiva blir 
ju på många sätt istället tvärtom. - Intervju 2 
 

En annan respondent talar om psykologen Bo Hejlskov och hans lågaffektiva strategi. 

 
De senaste åren har vi nu fått gå på, du känner säkert till namnet, Bo Hejlskov och jag måste 
säga att jag tycker att hans tankar om det här med lågaffektivt bemötande fungerar väldigt bra 
på de flesta ställen. Men här fungerar den väldigt bra och vi använder den metoden mycket, 
eh, att man har det tänket, ja men vet du vad? Då går jag ut lite så kommer jag tillbaka sen så 
kanske du har hunnit tänka något varv till eller lugnat ner dig lite. Men det beror så klart på 
situationen. - Intervju 6 
 

Ytterligare två intervjupersoner menar att de arbetar på ett kravanpassat sätt, att kraven inte 

får vara för höga då det kan utlösa problemskapande beteenden hos brukarna. De förklarar att 

deras arbetssätt går ut på att anpassa kraven och därmed även “följa” brukaren och erbjuda 

denne olika valmöjligheter. 

 

När man lär känna brukaren så vet man ungefär hur personen är innan ett oönskat beteende 
uppstår. Vi i personalen brukar därför anpassa de krav vi ställer på brukaren efter hur vi 
upplever att denne mår. Vissa dagar kanske vi kan pusha lite extra för att få upp personen ur 
sängen, andra dagar kan vi inte pusha alls. Det gäller även att vara bestämd men hjälpsam, 
lugn och följsam. Personen behöver tryggheten i att vi inte ändrar oss hela tiden, men behöver 
även få känna sig lyssnad på och bekräftad. Vi brukar därför erbjuda brukaren olika 
valmöjligheter. Exempelvis kan man fråga “ ska vi diska ihop eller vill du diska ensam idag?”. 
På så vis visar vi att brukaren själv ska diska, men vi finns här för att hjälpa till om denne 
behöver. En dag som personen mår dåligt kan man istället säga. “jag kan hjälpa dig med 
disken idag, men du kanske kan komma och hålla mig sällskap?”. - Intervju 3 
 
 

En annan informant bekräftar ovanstående citat med att arbeta kravanpassat. De skiljer sig 

dock åt då det i nedanstående citat förklaras att de “följer” sina brukare: 

 
Vi har gjort en kravanpassning av hela verksamheten. Vi blandar inte alla brukare precis som 
jag talade om. Vi, över lång tid har vi ju ett evidensbaserat arbete där vi har gått in för att se 
vad som passar brukarna. Vi jobbar ju så, väldigt, det finns inte nått att man brukar göra såhär, 
eller att man ska göra såhär, utan vi följer ju helt och hållet våra brukare och är väldigt bra på 
att läsa av och det är väl det, vi pratar mycket om det. - Intervju 5 
 
 

Nedan beskriver ytterligare två respondenter hur handlingsplaner och arbetsbeskrivningar 

hjälper dem i deras arbete och hur dessa kan hjälpa att förhindra att ett problemskapande 

beteende uppstår. Vidare förklarar de även hur ens eget humör kan påverka de boende samt 

vikten av struktur och tydlighet i deras arbetssätt.  
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Vi har handlingsplaner runt nästan alla. Vi har dragit igång ett arbete så vi ska få  runt alla nu. 
Men två vet jag vi är klara med nu i alla fall. Där står det i deras metodpärmar hur man ska 
förhålla sig när det händer något. Den har vi utarbetat i samråd med den boende, så de vet 
också att när det här händer så kommer personalen, ja antingen säga till att du får gå upp om 
det nu är någonting verbalt och om de är här nere. sen beror det ju på vad det är för något 
också, det är ju det som är.. Men vi har handlingsplaner till det i alla fall till dem där det har 
hänt oftast. Och när det händer situationer som inte finns nedskrivna, ja, då får man ju 
använda sin, improvisera. Det är likadant, man har ju ändå sin erfarenhet och har mött olika 
brukare så då får man försöka lista ut och tänka sunt förnuft, behålla lugnet och inte brusa upp. 
Det är oftast det som är det bästa, att försöka vara lugn. Drar man igång själv så påverkar man 
oftast att man drar igång mer själv. Eller att man får vara väldigt bestämd fast lugn då, “ nu är 
det såhär” så brukar det lugna sig, oftast. Det är mer när det är hot eller våld, då är det ju 
svårare kanske. - Intervju 1 
 

Ovanstående citat tydliggör att ens eget humör behöver vara stabilt för att inte bidra eller 

påverka det problemskapande beteendet. En annan respondent menar istället att de arbetar 

utifrån struktur och tydlighet och då även med genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar. 

 
Vi arbetar mycket med struktur och tydlighet. Och att vi jobbar med arbetsbeskrivning, hur 
man jobbar när det kommer in vikarier och så så de vet hur de ska vara när de kommer in till 
den här personen, om det är några speciella önskemål att det ska vara på ett visst sätt, att man 
ska vara tyst kanske, eller att man ska knacka på dörren, eller att man ska ringa på dörren. Det 
är viktiga saker så. Eh, så mycket runt den här genomförandeplanen då som personen själv har 
varit med och upprättat och sen då arbetsbeskrivning, och sen då är det något special, för vissa 
är ju väldigt känsliga... - Intervju 4 
 

En respondent menar även att relationen personal och brukare emellan är essentiell för att 

problemskapande beteende inte ska uppstå. Intervjupersonen tydliggör att man med en 

relation har en grund att stå på och att denna grund är en viktig del i huruvida det 

problemskapande beteendet utlöses eller inte.  

 
Vi arbetar väldigt mycket med humor här, för man behöver bygga upp en relation med sina 
boenden, för har du den relationen så finns det något att stå på. När det kommer till det där… 
Problembeteendet, så har du ju det att stå på. Dels det här med att man känner till brukaren, 
men också det här “jag tycker om dig” och då kanske det inte är så lätt att sätta den där 
smockan. Det tror jag är väldigt viktigt. Ett annat arbetsverktyg som jag tycker är superviktigt 
är förtroendet. Kan du inte hålla något som du har sagt, nej men strunta i att säga det då. Det 
är ingen idé, för då rubbar man förtroendet för brukaren och det kan ju sen utlösa ett 
problembeteende. - Intervju 6 
 

Sammantaget framför respondenterna att de arbetar lågaffektivt, kravanpassat och utifrån 

struktur och tydlighet. 
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6.3.2 Arbetssätt vid krissituationer 

Ytterligare en central fråga är hur personalen arbetar i de situationer då problemskapande 

beteenden uppstår. Även om de arbetar förebyggande på olika sätt, som de förklarade i det 

tidigare avsnittet, kan det hända att brukare uppvisar problemskapande beteende. 

 

Två informanter påpekar att det är viktigt att ta tag i situationen när den uppstår och att man 

som personal får hantera situationen på det sätt som känns mest lämpligt med tanke på 

omständigheterna. 

 
Ja, alltså vi jobbar väldigt mycket där och då. NU, NU. När det uppstår så får man hantera det 
bäst man kan. “Sen” går inte. Det har många gånger hänt att det händer någonting, och kan 
man inte ta det NU så “har det inte hänt”, “jag har väl inte…” och det här har ju att göra med 
autismspektrat. Vi försöker alltid vara där och då. - Intervju 6 
 

Intervjupersonen nedan nämner samma sak, att man i dessa stunder arbetar på det sätt man 

anser vara mest adekvat utifrån rådande omständigheter.  

 
Jag läser av situationen och utifrån det så gör jag det som jag anser är lämpligast just då. Och 
av det så lär jag ju mig också om det var lämpligt eller inte genom en utvärdering med mig 
själv, blev det bra nu, kunde jag ha gjort något annat. Jag tror att det är viktigt att man alltid 
har en dialog med sig själv också om man nu ska utvecklas och vill det. - Intervju 5 
 

Vidare förklarar andra respondenter vikten av att backa och ta ett steg tillbaka samt även låta 

brukaren få vara lite ifred. 

 
Mm, just då backar vi ju och tittar på vad vi kan göra, vi börjar lite om igen, vad skulle vi ha 
gjort annorlunda för att det inte skulle bli så här, och sen så försöker ju, som sagt, vi har 
ganska många som egentligen inte vill släppa in några nya och det är jobbigt för dem, men det 
är ju ohållbart. Därför jobbar vi ju med det mycket och hur man… hellre att man tar ett steg 
tillbaka, för det kanske inte är det viktigaste att det som står i arbetsbeskrivningen, att man 
känner av det, att idag kanske den här personen mest vill prata en stund och lära känna och så 
här. - Intervju 4 
 
 

Till skillnad från citatet ovan nämner informanten i citatet nedan att brukaren ofta kan be 

personalen om att få vara lämnad ifred. Dock arbetar de på liknande sätt efter krissituationen, 

att de går till brukaren för att stämma med denne att allt är okej. 

 
Brukaren ber oss ofta om att få vara ifred. Vi går då och knackar på emellanåt för att se så att 
allt är okej. Vi brukar berätta för brukaren att vi upplever att denne behöver oss och att vi 
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därför kommer att knacka på var tionde minut. Vi försöker bemöta brukaren på ett lugnt sätt 
och vara följsamma men även visa på struktur och kontinuitet. - Intervju 3 
 

En annan intervjuperson beskriver hur man som personal ibland får agera “detektiv” för att på 

så sätt kunna ta reda på vad det var som utlöste det problemskapande beteendet. 

 

Ehm, det gäller ju att vara detektiv och försöka ta reda på varför det uppstår. Ja, gå tillbaka, 
långt tillbaka för att se vad det är för förändringar som har hänt. Om det är någonting som kan 
visa att någonting inte är som det har varit innan. Om vi säger att ett problemskapande 
beteende har ändrat karaktär eller har blivit mer eller mindre och så vidare för att man tittar 
liksom på vad som kan ha hänt tidigare. Ofta är det ju så också att någonting kan ju hänt för, 
det kan ju vara en vecka sedan, men utloppet för det kommer nu. Så jag försöker nog ta reda 
på vad är det som gör, vad är det för förändring som gör att det här har blivit eller förändrats 
eller blivit mer eller så aktuellt. - Intervju 5 
 

Något som är återkommande i alla intervjusvar är att personalen i krissituationer ofta får agera 

detektiver på ett eller annat sätt för att hitta den mest lämpliga lösningen i stunden. 

 

6.4 Vinjettstudie - tillhörande Tema 1 och 3 

De svar och den diskussion som informanterna har delgett i samband med vinjetten har 

bidragit till data som både går under tema 1 och 3, alltså inställning till de beteedenattribut 

som uppvisas vid problemskapande beteende samt vilka strategier de använder sig av när 

problemskapande beteende uppstår. Vi har valt ut de delar som vi anser ligger till grund för 

vår analys för att sedan bidra till att vi har kunnat besvara våra frågeställningar. Nedan 

presenteras den vinjett som informanterna fick ta ställning till i intervjusituationen: 

 

Pelle är 30 år, har en AST-diagnos och genom den även en perceptionsstörning. Pelle bor på 

en gruppbostad tillsammans med tre andra boende. Varje gång personalen säger till Pelle 

“Nu går vi och duschar” så går Pelle upp i affekt och skriker att han inte vill duscha. När 

personalen försöker motivera Pelle till att gå in duschen så leder hans affekt till att han slår 

huvudet i väggen och vevar armarna omkring sig mot personalen. Pelles lägenhet har inte 

tillgång till badkar. 

 

Pelle behöver duscha regelbundet. Hur skulle ni hjälpa personalen i denna situation? Hur 

skulle ni göra? 
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Intervjupersonerna fick ovanstående vinjett att reflektera över och komma med svar gällande 

hur de hade hanterat situationen om Pelle hade bott på deras gruppbostad. Svaren som 

respondenterna gav är snarlika varandra och flera av dem delade liknande åsikter kring hur 

man kan gå tillväga för att undvika Pelles problemskapande beteende samt vad det 

problemskapande beteendet kan bero på. 

 

6.4.1 Perceptionsstörning - tema 1 – inställning till beteendeattribut 

Samtliga intervjupersoner resonerar kring Pelles perceptionsstörning och huruvida den 

möjligen kan bidra till att det problemskapande beteendet utlöses. Intervjupersonerna nämner 

olika sorters perceptionsstörningar, så som bland annat att vattenstrålarna smärtar, att vattnet 

känns kallt eller varmt eller att det är ljuset i badrummet är för starkt. 

 
Det kan ju vara att han upplever att vattenstrålarna smärtar, eller ljudet av en dusch, eller ljuset 
i badrummet. Jag tänker nog, eh, att, det viktiga är att ta reda på vad som är problemet i hela 
duschsituationen. - Intervju 3 
 

I både ovanstående och nedanstående citat visar respondenterna på att det kan vara Pelles 

perceptionsstörning som ligger till grund för hans beteende och båda intervjupersoner 

tydliggör att man därför kan behöva gå igenom med Pelle vad det är som är svårt i just denna 

situation. 

 

Det fanns ju inget badkar, men att man, då måste man nästan gå igenom det med honom hur 
det känns, det varma vattnet kanske känns kallt, eller tvärtom, jag vet inte, dofterna i 
duschen... - Intervju 4 
 

Även nedanstående citat bekräftar de två ovanstående. Dessutom presenterar informanten 

flera olika tänkbara anledningar till Pelles beteende. 

 
Till exempel står det att han har en perceptionsstörning, det kan ju vara till exempel att 
lamporna är för starka, att duschdraperierna prasslar, att temperaturen är kall eller varm, att 
vattnet gör ont när han duschar på kroppen, det kan vara att duschtvålen luktar, det kan vara 
att du använder ett rengöringsmedel i toaletten som luktar när du kommer in, det kan vara att 
personalen tar på sig ett förkläde som kanske är avskräckande, det kan vara handskarna, det 
kan vara hur mycket som helst! - Intervju 5 
 

Sammanfattningsvis lägger personalen i sina svar vikt vid att Pelle har en perceptionsstörning 

och kan exempelvis påverkas av ljus eller ljud.  
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6.4.2 Ordval - tema 3 – strategier vid problemskapande beteende 

Respondenternas svar gällande ordval och hur man pratar med Pelle är återkommande i alla 

intervjuer. I likhet med citatet nedan nämner alla intervjupersoner att det är viktigt att tänka på 

hur man pratar med Pelle och vilken ton man använder när man pratar med honom. 

 
Sen behöver man kanske tänka på HUR man säger saker och ting, det kanske inte är lämpligt 
att använda “nu” utan liksom då säga till honom i förväg så han får lite tid. Sen kanske man 
inte ska säga “vi” heller för vi båda ska ju inte duscha och beroende då på hur Pelle är så 
kanske han vill försöka klara av att göra saker själv med lite stöd då från mig som personal, så 
då kanske man ska försöka uttrycka sig som att Pelle ska duscha men att jag finns här som 
stöd och kanske fråga var han vill att jag befinner mig. - Intervju 3 
 

6.4.3 Tid att förbereda sig- tema 3 - strategier vid problemskapande beteende 

Fyra respondenter beskriver vikten av att förbereda Pelle för en dusch. De förklarar att 

tydlighet och struktur är en viktig faktor så att Pelle är förberedd på att han ska duscha. Vidare 

tar de upp huruvida ett schema kan vara till hjälp för att skapa struktur och tydlighet och att 

schemat också ska medföra att Pelle är förberedd på att han ska duscha vissa dagar enligt 

citatet: ”Ja, alltså min första reflektion på det här, det är att man inte bara kan göra, man kan 

inte bara anfalla så “nu går vi och duschar”, för här behövs det ju en förberedelse.” - Intervju 

6. 

 

Både informanten ovan och nedan tydliggör vikten i att låta Pelle förbereda sig inför 

duschsituationen. Citatet nedan belyser även olika tillvägagångssätt för hur personalen skulle 

kunna göra för att förbereda honom mentalt inför duschen. 

 
Vet han om innan, har han en bild uppe på duschen? Har han något dagschema, veckoschema? 
Jag vet inte hur Pelle… Men jag tror att det är viktigt att… Att det är en tydlighet och struktur 
även här så han vet att de här dagarna duschar man och det är klart att det… Beroende på lite 
hur mycket Pelle själv… Så gäller det ju att få med honom på tåget, att då duschar vi de här 
dagarna. Det kan ju vara en liten påminnelse på morgonen redan vad det är för dag och att det 
är dusch och att man har en tid som man ska duscha och kanske ha en timstock att så länge 
rinner vattnet och efter det kan du ta tvål och tvåla in dig och sen sätter man på igen och sätter 
på timstocken. - Intervju 4 
 

Det som är genomgående i alla vinjettsvar är att personalen anser att de behöver förbereda 

Pelle inför hans duschsituation för att minska risken att Pelle ska hamna i ett 

problemskapande beteende. Informanterna nämner även vikten av struktur och tydlighet som 

en betydande del i arbetet. 
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6.4.4 Prova sig fram - tema 3 - strategier vid problemskapande beteende 

Likt citatet nedan nämner samtliga respondenter att man får prova sig fram för att på så sätt se 

vad det är som fungerar för Pelle i hans duschsituation. Genom att prova sig fram, menar 

personalen, kan man sålla ut vad det möjligen kan vara som utlöser det problemskapande 

beteendet, vilket illustreras i detta citat: ” Man får ju testa hela tiden, försöka komma på vad 

det är som gör att han dunkar huvudet i väggen för det är ju inte trevligt.” - Intervju 1. 

 

Citatet nedan bekräftar citatet ovan i att prova sig fram. Däremot belyser nedanstående 

informant även att det kan underlätta att veta vad Pelle gillar i andra sammanhang och försöka 

kombinera det med duschsituationen för att få Pelle att uppskatta duschen. 

 
Man kanske kan byta duschmunstycke, jag skulle ju prova mig fram, det är ju det man får gör. 
Det får ju ta den tid det tar, man måste ju komma fram till vad det är som stör. Så skulle jag 
göra. Och prata med personalgruppen om det. Här vill det ju till att man verkligen vet vad 
som, man kan också använda sig av vad personal antagligen i gruppen har ju en aning om vad 
Pelle gillar och inte gillar. Man kanske kan locka med någonting som han gillar, han kanske 
tycker om när det är mörkt, då kanske man kan släcka och tända lite ljus istället, alltså man 
kanske kan använda sig av någonting som är positivt för Pelle i andra fall och använda sig av 
det när man går in. så Kan man också göra. Sedan vet man inte, det kanske var en jobbig 
situation när Pelle var liten, han kanske blev tvångsduschad, det vet vi ingenting om. De får 
prova sig fram i vad som kan hjälpa och försöka komma fram till vad han gillar i vanliga fall 
och försöka prova. - Intervju 5 
 
 

Respondenterna beskriver att de i en sådan här situation skulle prova sig fram på olika sätt för 

att hitta en lösning som passar Pelle. 

 

6.4.5 Ordna ett badkar - tema 3 - strategier vid problemskapande beteende  

Återkommande reflektioner hos intervjupersonerna är att de menar att man får hjälpas åt i 

personalgruppen för att ordna ett badkar till Pelle. Flera respondenter tyckte att detta problem 

kunde anses vara så stort att en lösning kan vara att ordna ett badkar till honom. 
 

Man kanske skulle testa att gå någonstans där det finns ett badkar och se hur han reagerar 
också, sedan vet man inte, det kan ju vara personkemi, det kanske är någon annan som ska 
hjälpa honom i duschen, det kan ju slå väldigt olika det där. Men annars får man beställa ett 
badkar. - Intervju 1 

 

Informanten nedan bekräftar att om ett badkar kan lösa Pelles duschsituation, så får de se till 

att fixa så att Pelle får ett badkar, enligt citatet: ”Gillar han då badkar så får man ju fixa ett 
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badkar då tänker jag, eller hur? Om han nu tycker att det är duschstrålarna som känns 

obehagliga så får man ju fixa ett badkar.” - Intervju 4. 

 

7.0 Analys och diskussion 
Denna studie avses belysa personalens inställningar till de beteendeattribut som uppvisas vid 

problemskapande beteende, deras upplevelser av problemskapande beteende samt hur de 

arbetar kring de problemskapande beteenden som finns på deras gruppbostäder. Följande 

forskningsfrågor ska besvaras: 

 

• Vad har personalen för inställning till de beteendeattribut som personer med AST 

uppvisar vid problemskapande beteende?  

• Vad har personalen för upplevelser av problemskapande beteende i samband med 

AST? 

• Vilka strategier använder sig personal på gruppbostäder i relation till 

problemskapande beteenden hos brukare med AST? 

 

Backman (2008) förklarar att analysfasen betyder att data får ”en ändamålsenlig och 

tolkningsbar form så att observationsutfallet… kan relateras till den ursprungliga 

problemställningen” (ibid, s. 31). Som intervjuare gör vi en tolkning av de originella 

intervjuerna och har utifrån dem gjort en sammanställning av de delar av intervjun som är 

relevanta för studien. Som läsare är det därför viktigt att ha en medvetenhet om att analysen är 

grundad på våra tolkningar och att du som läsare därför är bunden till vårt urval. Olika läsare 

kommer sannolikt att tolka texten olika och därmed även ge varierande beskrivningar. Vår 

analys av det empiriska materialet kommer att göras utifrån de ovannämnda 

forskningsfrågorna, tidigare forskning samt vår teoretiska ansats som även genomsyrar hela 

denna studie. Forskningsfrågorna kommer att utformas som rubriker och därmed teman i detta 

avsnitt för att ge struktur åt läsaren.  

 

7.1 Personalens inställningar till beteendeattribut  
7.1.1 Beskrivning av problemskapande beteende 

Här framträder en del olika fokus men också en genomgående samsyn avseende tanken om att 

brukaren äger problemet men att det är omgivningen som vanligtvis triggar igång beteendet. 

Informanterna menar att de inte triggar igång beteendet medvetet utan att det snarare kan 
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handla om sådana saker som är “vanliga” för andra människor, men att dessa saker kan 

komma att utlösa ett problemskapande beteende hos brukaren. Samtliga respondenter anser 

även att problemet inte enbart är problemskapande för den enskilda individen utan att det 

även blir ett problem för omgivningen, alltså för både andra boende och personalen. Flera av 

de intervjuade gav bildliga beskrivningar av brukare som kastar tallrikar och bestick samt har 

försökt strypa en personal. Ytterligare beskrivningar av problemskapande beteende var 

verbala saker som brukare kunde säga till personal, såsom att personalen exempelvis är dum i 

huvudet. Vår tolkning är att vissa respondenter i sina svar antyder att brukaren äger problemet 

och att det därför är individens bekymmer. Detta kan vi se i vissa svar där respondenten 

menar att hen inte gjorde något fel som triggade igång brukaren och dennes beteende. 

Informanten menade dock en specifik händelse när hen sade detta i intervjusituationen, och 

inte i det stora hela. Utifrån respondenternas svar under vinjetten ser vi dock att samtliga 

respondenter för en dialog angående hur Pelle kan uppfatta duschsituationen i relation till sin 

perceptionsstörning. En del kommer med förslag på hur de exempelvis kan undvika att Pelle 

behöver utsättas för ljuset i badrummet. Detta visar på andra tendenser, att personalen kan 

hjälpa Pelle att undvika ett problemskapande beteende. Vår tolkning av detta är att vid dessa 

tillfällen anser personalen att de gör vad de kan för Pelle, de försöker hitta lösningar och 

strategier för att han ska må bra och att de inte ska trigga igång hans problemskapande 

beteende. Men när de är i andra situationer där de redan upplever att de gör allt för att Pelle 

ska må bra och trots det så utför Pelle ändå ett problemskapande beteende, så ser vi tendenser 

som pekar på att det kan vara så att personalen upplever att problemet ligger hos Pelle, och 

inte att det är personalen själva som triggar igång problemet.  

 

Weigel m.fl. (2006) presenterar beteendeattribut i sin attributionsteori. Vi kan se tydliga 

kopplingar till denna teori, att hur våra intervjupersoner beskriver problemskapande beteende 

kan ha att göra med hur de sedan hanterar situationen. Författarna menar att de som antyder 

att det är brukaren som äger problemet tenderar att bli mindre hjälpsam i situationer där 

problemskapande beteende uppstår. Samtliga informanter förklarar att de alltid försöker 

hjälpa brukaren i största mån när denne hamnar i affekt. Dock kan hjälpsamheten variera. En 

del respondenter förklarar att de gärna går och tittar till brukaren med jämna mellanrum efter 

att ett problemskapande beteende har uppstått, medan andra menar att det bästa är att låta dem 

vara ifred tills de har lugnat ned sig. Självfallet beror detta på hur brukaren själv är som 

person och vad denne föredrar, men enligt vår tolkning och enligt attributionsteorin kan det 

innebära att de intervjupersoner som menar att det är bättre att låta dem vara ifred visar på 
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tendenser att de är mindre hjälpsamma då de anser att det är brukaren som har problemet. 

Vidare kan vi dra tydliga paralleller mellan det Weigel m.fl. (2006) beskriver som 

emotionella responser och kontroll. Exempelvis kan de verbala nedlåtande uttrycken som sägs 

av brukare till personal innebära skada för personalen. Personalen skulle kunna ta åt sig av 

detta och kanske på grund av det bli mindre hjälpsamma gentemot brukaren. Detta innebär att 

personalen möjligen skulle uttrycka emotionella responser gentemot brukaren genom att vara 

mindre hjälpsam. Författarna talar även om kontroll över situationer. Vi har reflekterat över 

huruvida personal möjligen lägger över ansvar på brukaren i de situationer de anser att 

brukaren äger problemet och själv har triggat igång sitt problemskapande beteende. Vår tanke 

är att personalen gör detta för att känna kontroll över en situation som de egentligen inte har 

kontroll över, då de upplever att de redan har gjort ”allt” för att undvika ett problemskapande 

beteende. 

 

Sammantaget tyder intervjupersonernas svar på att majoriteten anser att brukaren äger 

problemet men att det är omgivningen som oftast på ett eller annat sätt triggar igång 

beteendet. Beteendet är beroende av omgivningen, det vill säga både personal och andra 

boenden samt även den miljö de befinner sig i. Detta bekräftar Hejlskov Jörgensen (2009) i 

sin strategi om lågaffektivt bemötande. Han menar på att omgivningen har skapat en 

otillräckligt anpassad struktur om problemskapande beteende uppstår (ibid, s. 87). De 

respondenter som i vissa fall anser att brukaren står för sina egna beteendeattribut och att det 

inte är personalen som har påverkat och triggat fram beteendet, kan möjligen visa på 

tendenser av att vara mindre hjälpsamma gentemot brukaren och exempelvis låta brukaren 

själv komma till personalen efter en krissituation. Detta kan visa på att vissa respondenter 

anser att brukaren får ta på sig ansvaret och därmed själv ta initiativ att komma till 

personalen. 

 

7.2 Personalens upplevelser av problemskapande beteende  
7.2.1 Personalens mående vid krissituationer 

I tidigare forskning av Benderix (2007) och Lundström (2006) visar resultatet på att bland 

annat personalen och andra personer i personer med ASTs närhet påverkas negativt av det 

problemskapande beteendet. Det visar sig exempelvis genom psykisk ohälsa och en rädsla för 

beteendets opålitlighet (ibid). Resultatet i vår studie har visat på att våra respondenter oftast 

inte anser att det påverkar deras mående. Dock uppger de flesta att vissa situationer kan vara 

jobbigare än andra. Exempelvis uppger två informanter att de kan uppleva det extra jobbigt 
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när det problemskapande beteendet innebär självskador eller hot om och försök att ta livet av 

sig.  

 

I studier av Benderix (2007) och Lundström (2006) visar resultat att personalen som möter 

problemskapande beteende upplever att de saknar stöd från sina chefer i hur de ska hantera 

beteendet. Forskarna förklarar att personalen dessutom upplever att de saknar adekvat 

utbildning för hantering av problemskapande beteenden hos brukare (ibid). Dessa resultat 

bekräftas i vår studie. En av respondenterna beskriver hur arbetsgruppen vid ett tillfälle 

ifrågasatt sin egen kompetens i samband med ett problemskapande beteende på boendet. En 

annan beskriver att det är kompetensen som gör denne självsäker i sitt arbete och även bidrar 

till att hen inte mår dåligt i dessa situationer. Flera respondenter presenterar även vikten av 

stöd i sin personalgrupp, handledningar och chefer. Vår tolkning av detta är att det är tydligt 

att desto mer stöd personalen har, desto mer kunskap och utbildning personalen får i 

problemskapande beteende, desto säkrare blir de i situationerna och desto bättre mår dem i 

dessa situationer. 

 

Tryggheten som respondenterna uttrycker i samband med deras utbildning och deras kunskap 

tänker vi går att koppla till det lågaffektiva bemötandet. Flera respondenter uttrycker att de 

använder sig av denna teori på ett eller flera vis. Vi tänker att strategin kan skapa en trygghet 

genom att personalen får kunskap i hur de kan agera i dessa situationer. Vi tänker alltså att 

strategierna hjälper personalen genom att de får utgångspunkter att utgå ifrån när de möter ett 

problemskapande beteende, att personalen har en mall att luta sig mot vid dessa situationer. 

Utan strategier kan det tänkas finnas många vägar att gå när de möter problemskapande 

beteende; Ska man gå fram? Ska man inte gå fram? ska jag göra si eller ska jag göra så? Vi 

tänker att strategier minskar mängden information som personalen tvingas hantera under 

dessa pressade situationer. De kommer givetvis alltid att behöva ta beslut i hur de ska hantera 

situationen, men en strategi hjälper dem helt enkelt att reducera informationen och således 

minskar pressen på personalen då de möter dessa beteenden.  
 

Sammanfattningsvis visar det intervjumaterial vi har fått ta del av alltså en koppling mellan 

hur utbildning, stöd från ledning och kollegor påverkar personalens mående i situationer som 

rör problemskapande beteende. Samtliga respondenter framför att de finner stöd och trygghet 

hos kollegor, chefer eller genom sin egen kunskap och utbildning, men att de trots det ibland 
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ändå upplever att de ibland kan må dåligt i situationer där ett problemskapande beteende 

aktualiseras.   

 

7.2.2 Brukarens mående vid krissituationer  

Vi anser att ett problemskapande beteende inte är optimalt för någon som berörs av det, 

varken brukare, personal eller anhörig. Dempsey m.fl. (2016) påvisar i sin studie att föräldrar 

till barn med AST uppger att upp till 50 % av de barn med AST har någon typ av 

självskadebeteende (ibid). I vår studie framkom det att fem av sex informanter upplever att 

brukaren efter ett problemskapande beteende upplever ångest och några förmedlar även att 

brukarna skäms över sitt beteende. Utifrån det ser vi att beteendet påverkar även brukaren 

negativt och att de efter en situation med problemskapande beteende inte mår bra. Värt att 

beakta är dock att detta är personalens upplevelser av brukarens mående. Det finns en 

möjlighet att brukaren antingen mår bättre eller sämre än vad personalen tror. Flera 

respondenter framför att de dock känner brukarna väl och på så vis kan känna av deras 

mående. Men med tanke på det Dahlgren (2007, s. 52) beskriver om att personer med AST 

ofta har bristande “theory of mind” och således svårt att förstå sina egna tankar och känslor så 

tänker vi att det skulle kunna innebära att brukaren känner mer än vad de kan visa.  

 

En reflektion vi har funderat kring efter genomförda intervjuer är om anledningen till att 

brukaren skäms är grundat i hur personalen bemöter brukaren efter en krissituation. Vad gör 

personalen som gör att brukaren skäms? I vår studie har några informanter delgivit att de efter 

ett problemskapande beteende pratar med brukaren om situationen som uppstod. Vi ser ett 

samband mellan de som framför att de talar med brukaren och de som säger att brukaren 

skäms. En informant nämner att de inte tar upp händelsen med brukaren efteråt då de i sin 

verksamhet inte kommunicerar på det viset. Respondenten berättar även att denne inte 

upplever att brukaren skäms utan att brukaren istället är lugn och har fått ladda ur sig oron 

eller aggressionen exempelvis. Weigel m.fl. (2006) beskriver att attributionsteorin innebär att 

människor agerar utifrån sin uppfattning om en situation, deras tankar och känslor styr alltså 

hur de hanterar situationen. Utifrån detta tolkar vi att beroende på hur personalen uppfattar att 

brukaren bör må efter ett problemskapande beteende påverkar hur de bemöter brukaren i detta 

skede. Om personalen går in med inställningen att brukaren bör skämmas för sitt beteende är 

det sannolikt att de påverkar brukaren till att göra det, även om det sker omedvetet.  
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Sammanfattningsvis framför fem av sex respondenter att brukaren påverkas negativt av 

beteendet, både genom den faktiska handlingen och av hur de mår efter en situation där ett 

problemskapande beteende har ägt rum. Vår analys av detta är att brukarens mående kan 

påverkas av personalens eventuella föreställningar om hur brukaren bör må efter ett 

problemskapande beteende. 

 

7.3 Personalens strategier vid problemskapande beteende  

7.3.1 Arbetssätt och metoder för att undvika problemskapande beteende 

Ord som “tydlighet”, “struktur” och “ligga steget före” är återkommande i flera intervjuer. 

Det handlar i stora drag om att personalen ska ha kontroll över olika situationer för att 

problemskapande beteende inte ska uppstå. Även här nämns kravanpassat arbete hos flera 

respondenter och att man som personal behöver ha en relation med brukaren för att skapa ett 

förtroende. Ur ett teoretiskt perspektiv kan vi se att dessa begrepp är starkt kopplade till 

lågaffektivt bemötande. Hejlskov Jörgensen (2009) talar om dessa begrepp i sin teori och 

menar att de är grundstenar i det lågaffektiva förhållningssättet (ibid, s. 87-89).  En 

respondent nämner vikten av att hålla sitt eget humör i styr. Detta påvisar även Hejlskov 

Jörgensen (2009) i sina tankar kring ett lågaffektivt förhållningssätt. Han menar att det är 

essentiellt att personalen också kan hålla sina egna känslor i styr då det annars finns risk att 

brukaren kan uppleva samma känslor som personalen. Därför menar författaren att det är 

viktigt att personalen behåller lugnet på både in- och utsida (ibid, s. 182). 

 

Struktur, tydlighet och kravanpassat arbete är genomgående i majoriteten av 

intervjupersonernas svar. De menar att dessa ska förebygga att problemskapande beteende 

uppstår. Struktur och tydlighet ska skapa en slags trygghet för brukaren, att denne hela tiden 

är medveten om vad det är som ska hända. Hejlskov Jörgensen (2009) hävdar just detta, att 

självkontrollen hos brukaren är lättare att återfå genom sänkta krav (ibid, s. 85). Han menar 

vidare att det är av största vikt att personalen arbetar utifrån struktur på rätt sätt. Struktur ska 

fungera som ett hjälpmedel för brukaren att “uppväga” för bristande förståelse för 

sammanhang. Men struktur får inte användas för att tvinga brukaren till något. Ifall brukaren 

inte kan hantera ett särskilt moment får inte struktur framhärdas. Om tvång är oundvikligt är 

det omgivningen som har skapat en otillräckligt anpassad struktur, menar han (ibid, s. 87). 

Utifrån de svar vi fick i intervjuerna kan vi tolka in att de enbart använder sig av struktur som 

ett verktyg vars funktion är att skapa förutsägbarhet för brukaren. De menar att förutsägbarhet 

skapar trygghet och ett lugn hos brukaren. På samma sätt använder samtliga intervjupersoner 
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genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar för att bidra till tryggheten i största mån. 

McDonnell m.fl. (2008) talar om att det ofta finns väl utformade handlingsplaner på lång sikt, 

men att rutinerna kring hantering av oväntade problemskapande beteenden är bristande. Detta 

kan kopplas till att personalen anger att de har genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar 

som är tänkta att skapa trygghet, men att de inte innefattar hur de ska arbeta när ett oväntat 

problemskapande beteende uppstår hos en brukare. Det är precis detta McDonnell m.fl. 

(2008) hävdar, att det ofta finns planer på lång sikt men inte när något oväntat sker. Detta kan 

resultera i att situationen bli farofylld för både brukaren själv, personalen och övrig 

omgivning så som andra boende.  

 

Sammanfattningsvis arbetar de personer vi har intervjuat förebyggande på många olika sätt. 

Det som dock genomsyrar samtliga svar är att det är viktigt att skapa förutsägbarhet på ett 

eller annat sätt så att brukaren hela tiden har en medvetenhet kring vad som händer. Vårt 

intryck är även här att vi på flera plan kan se tendenser av den lågaffektiva metoden. 

 

7.3.2 Arbetssätt och metoder när problemskapande beteende uppstår 

Det blev för oss tydligt att flera av de intervjuade arbetade utifrån metoden lågaffektivt 

bemötande. Två respondenter nämnde uttryckligen att de använder sig av metoden 

lågaffektivt bemötande och förklarade att de har gått på kurser gällande metoden. De beskrev 

hur de tillämpar den lågaffektiva metoden i praktiken, så som att exempelvis att ta några steg 

tillbaka och inte trigga brukaren eller att inte genomdriva krav om de märker att det kan trigga 

igång ett problemskapande beteende hos brukaren. Att arbeta på detta sätt, menar Hejlskov 

Jörgensen (2009) bör leda till att problemskapande beteende inte utlöses (ibid, s. 186). Vidare 

nämner inte fler informanter den lågaffektiva metoden, men trots det vi kan se tendenser att 

de använder sig av metoden i de fall problemskapande beteende uppstår. Dessa 

intervjupersoner nämner liknande tillvägagångssätt, bland annat att inte ställa för höga krav 

på brukaren. Detta hör också till den lågaffektiva metoden, att arbeta kravanpassat. 

 

Vi kan se märkbara kopplingar till Hejlskov Jörgensens (2009) metod lågaffektivt bemötande. 

Han talar mycket om att hellre backa och ta några steg tillbaka när en brukare befinner sig i en 

affektsituation samt att omgivningen behöver vara tillmötesgående gentemot brukaren och 

därmed anpassa kraven utifrån varje enskild individ. Genom att backa minskar brukarens 

affektintensitet och därmed ges brukaren möjlighet att återfå sin självkontroll. Vidare menar 

författaren att det inte är nödvändigt eller värt att genomdriva ett krav bara för sakens skull, 
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om det kommer innebära att brukaren hamnar i affekt och därmed får ett problemskapande 

beteende (ibid, s. 85). Flera delar av metoden används på flera av de gruppbostäder vi har 

besökt, även om inte alla intervjupersoner nämner den lågaffektiva strategin. Exempel som 

informanterna har gett i sina intervjusvar är bland annat att arbeta utifrån struktur och 

tydlighet för att skapa förutsägbarhet för brukaren som då ska reducera risken att ett 

problemskapande beteende aktualiseras. Vidare nämner flera intervjupersoner att det är 

viktigt att kunna backa i situationer där man märker att brukaren börjar triggas, också för att 

inte riskera att problemskapande beteende utlöses. 

 

Andra intervjupersoner nämner att de ibland inte har någon strategi alls att utgå ifrån om ett 

problemskapande beteende uppstår helt plötsligt. Då menar de att de får improvisera utifrån 

tidigare erfarenheter och anpassa sitt agerande utifrån vad som känns mest lämpligt i den 

befintliga situationen. Här gör vi tolkningen att de inte har tillräckligt med kunskap om de 

strategier som finns och att de rimligtvis behöver mer kunskap i hur man hanterar sådana här 

situationer. Eftersom problemskapande beteende kan komma att vara ett problem för fler 

människor än personen “med” beteendet, anser vi det vara nödvändigt att ha god kunskap om 

hur dessa situationer bör hanteras. Ett exempel är hur informanterna förklarar att de hade gått 

tillväga avseende vinjettstudien. I deras resonemang nämner de ingen särskild strategi, utan 

snarare att improvisera och undersöka. Återkommande svar i vinjetten är att man som 

personal behöver vara “detektiv” och ta reda på vad det är som utlöser Pelles 

problemskapande beteende i hans duschsituation. Visserligen kan denna metod, “detektiv-

metoden”, anses vara tämligen lämplig i denna situation eftersom de sedan kan arbeta 

förebyggande när de vet vad det är som utlöser hans problemskapande beteende. Dock utgår 

de inte från något särskilt förhållningssätt utan menar att man får hantera situationen där och 

då. Denna avsaknad av strategier kan påverka personalen negativt, menar Benderix (2007) 

och Lundström (2006). Forskarna menar att personalen bland annat kan drabbas av psykiska 

problem, utbrändhet och rädsla inför den opålitlighet som beteendet medför. De förklarar 

vidare att personal ofta anser att de saknar relevant utbildning för hantering av 

problemskapande beteenden hos brukare (ibid). Det framkom även i vårt resultat att flera 

respondenter ansåg att de saknade utbildning vad gäller hantering av problemskapande 

beteende. Osäkerheten i hur problemskapande beteenden kan hanteras skapar därför en 

ohållbarhet för både personal och brukare. Detta för att situationen kan komma att bli 

farofylld om strategier inte tillämpas, både gällande personal, brukare och övrig omgivning. 

Till skillnad från Benderix (2007) och Lundströms (2006) forskning så visade vår studie att 
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personalen upplever att de har stöd från både kollegor och chef. Detta gör att de inte känner 

sig lika ensamma i svåra situationer, menar dem. 

 

Sammantaget kan vi se att flera respondenter använder sig av förhållningssättet lågaffektivt 

bemötande, oavsett om de uttryckligen sade det eller inte. De som inte visade på dessa 

tendenser menade istället att de arbetar mycket utifrån hur situationen utspelar sig och att man 

som personal många gånger får improvisera utefter situationen. Detta kan ha att göra med att 

personalen inte vet hur de kan hantera plötsliga problemskapande beteende hos deras brukare. 

Avslutningsvis framkom det i vår studie att personalen anser att de har stöd från både kollegor 

och chef, vilket de ser som en trygghet i de situationer som är svårhanterliga.  

 

8.0 Slutsats och kritisk diskussion 

I detta kapitel presenteras vår slutsats samt en kritisk aspekt på vår studie. Metoddiskussion, 

tillförlitligheten i uppsatsen, vad som hade kunnat göras annorlunda och tips för framtida 

forskning diskuteras i detta avsnitt.  

 

8.1 Centrala slutsatser 

De centrala slutsatser vi kan dra utifrån vårt resultat och som är svar på våra forskningsfrågor 

är att personalens inställningar till de beteendeattribut som personer med AST uppvisar vid 

problemskapande beteende är att brukaren äger problemet och att det många gånger är 

omgivningen som triggar igång detta beteende på ett eller annat sätt. Vidare framkom det i 

majoriteten av intervjuerna att personalen inte anser att de mår dåligt efter en krissituation, 

men att vissa händelser är jobbiga. I de fall där de påstår att de tänker mycket på både 

händelsen och brukaren menar personalen att det är av stor vikt att ha någon, antingen 

personalgrupp eller enhetschef, som de kan vända sig till. Detta upplevde samtliga att de 

hade. Som svar på vår sista forskningsfråga avseende strategier kan vi genomgående se att 

nästintill alla informanter på ett eller annat sätt använder sig av lågaffektivt bemötande i sättet 

de arbetar för att antingen undvika problemskapande beteende eller hur de hanterar 

situationen när problemskapande beteende aktualiseras. Avslutningsvis påpekar de flesta 

intervjupersonerna att de ibland får improvisera när en plötslig krissituation uppstår då de inte 

har några direkta riktlinjer att arbeta utifrån. 

 

8.3 Framtida forskning 
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Genom vår studie har det framkommit att den personal som efter ett problemskapande 

beteende diskuterar situationen i efterhand med brukaren tenderar att uppfatta brukaren som 

ångerfull och att denne skäms för sitt beteende. Vårt förslag gällande framtida forskning är 

därför att det skulle vara intressant att undersöka hur personal pratar med brukaren och hur de 

pratar med brukaren för att inte skuldbelägga dem. Vi anser att detta skulle vara av värde att 

undersöka för att kunna bidra till att minska risken för att brukaren ska känna dessa känslor. 

För att få en djupare analys skulle även sambandet mellan hur personalen hanterar situationen 

efter ett problemskapande beteende och hur brukaren mår i detta att kunna undersökas för att 

stärka forskningen i tillförlitlighet men även genom att kunna visa på tydliga resultat.  
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BILAGOR 

 

Intervjuguide, bilaga 1 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat med detta? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter?  

4. Hur många boenden har ni på gruppbostaden? 

5. Vad har ni för kunskaper kring problemskapande beteende? 

 

Tema 1 - inställning till beteendeattribut 

1. Hur skulle ni beskriva problemskapande beteende? 

2. Hur ter sig problemskapande beteende på er gruppbostad?  

- Vilka typer av problemskapande beteenden? 

 

Tema 2 - upplevelser av problemskapande beteende 

1. Hur ofta upplever ni att problemskapande beteende uppstår på gruppbostaden? 

- Hur många gånger i veckan/månaden? 

2. Hur mår du i situationer där problemskapande beteende förekommer? 

- Hur känner du dig? Känslor? Tankar? Rädslor? Trygg? 

3. Hur upplever ni att brukaren mår efter en situation med beteendet? 

- Skamsen, ledsen, arg, orolig? 

4. Har ni mycket ensamarbete på er gruppbostad? Hur upplever ni att det påverkar 

bemötandet gentemot brukaren? 

 

Tema 3 - strategier vid problemskapande beteende 

1. Hur arbetar ni för att undvika att problemskapande beteende? 

- Exempel: särskilt tonläge, ordval, ge/inte ge utrymme, undvika beröring och 

ögonkontakt, miljö 

2. Hur arbetar ni när problemskapande beteende uppstår? 

- Exempel: rutiner, riskanalys, hot- och våldrutiner, förhållningssätt 

3. Hur bemöter ni den enskilda brukaren som utlöst problemskapande beteende efter en 

krissituation? 

- Går ni fram och pratar med den enskilde? Låter ni det vara? 
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4. Hur bemöter ni krissituationer i efterhand i personalgruppen?  

- Bollar ni idéer med varandra? Framställer ni rutiner för att undvika/hantera 

liknande situationer i framtiden? 

5. Hur upplever ni stöd från enhetschefen? 

- Lyssnar hen på er?  

 

 

Vinjettstudie, bilaga 2 

Pelle är 30 år, har en AST-diagnos och genom den även en perceptionsstörning. Pelle bor på 

en gruppbostad tillsammans med tre andra boenden. Varje gång personalen säger till Pelle 

“Nu går vi och duschar” så går Pelle upp i affekt och skriker att han inte vill duscha. När 

personalen försöker motivera Pelle till att gå in duschen så leder hans affekt till att han slår 

huvudet i väggen och vevar armarna omkring sig mot personalen. Pelles lägenhet har inte 

tillgång till badkar. 

 

Pelle behöver duscha regelbundet. Hur skulle ni hjälpa personalen i denna situation? Hur 

skulle ni göra? 

 

- Vad tror ni att beteendet beror på? Kan det ha med krav att göra? Perceptionsstörning? 

Smärtor? Behöver Pelle mer tid på sig att förbereda sig? Kan det ha att göra med sättet att 

prata med Pelle? Tonläge och ordval?  

 

 

Informationsbrev och samtycke, bilaga 3 

 

Sara Zoric, 073 xx xxx xx, sz222cp@mail.se 

Frida Olsson, 070 xx xxx xx,  frida.jvg@mail.se 

 

Våra namn är Frida Olsson och Sara Zoric och vi studerar socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver för närvarande vår c-uppsats. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur personal på gruppboenden upplever och 

hanterar problemskapande beteenden hos personer inom autismspektrumtillstånd (AST) då 
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problemskapande beteenden kan komma att vara farligt både för brukaren själv och personer i 

dennes närhet. 

 

Intervjun kommer att vara uppbyggd på frågor utifrån tre olika teman. 

·      Hur ni som personal ser på de beteendeattribut som uppvisas vid problemskapande 

beteende. 

·      Vad ni som personal har för upplevelser av problemskapande beteende. 

·      Vilka strategier ni som personal har för att hantera problemskapande beteende hos 

brukare med AST. 

 

Utifrån dessa teman har det utformats en del frågor som vi kommer att ställa till dig genom en 

intervju. Det kommer även att ställas inledande frågor som bland annat berör hur länge du 

arbetat på arbetsplatsen samt din ålder. Vi kommer även presentera en kortare beskrivning av 

en fiktiv situation där ett problemskapande beteende uppstår som du kommer få ta del av och 

beskriva hur du ser på ett potentiellt tillvägagångssätt att hantera beteendet på. Du som 

respondent får välja en plats där intervjun kommer att äga rum. Intervjun beräknas att pågå i 

ungefär en timme. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut av oss författare. 

 

All informations kommer att hanteras utifrån vetenskapsrådets krav på konfidentialitet och 

anonymitet. Detta innebär att det endast är vi som författare av examensarbetet som kommer 

att veta era identiteter och att du har deltagit i studien. Inget material som kan komma att 

avslöja dig och din identitet kommer att publiceras. Resultatet från intervjuerna kommer att 

avidentifieras och inga namn kommer att presenteras. Intervjuerna kommer istället att 

presenteras genom intervju 1, intervju 2 och så vidare. Att delta i studien är frivilligt och du 

kan välja att avbryta din medverkan när du vill. Efter att examensarbetet har blivit godkänt 

kommer texten att publiceras på hemsidan DiVA. 

 

Innan intervjun påbörjas får ni läsa detta samtyckesbrev för att godkänna er medverkan och 

att ni har tagit del av informationen angående studiens innehåll. 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien. 

 

 

 
 


