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Abstract  
Author: Diliana Ulianova & Emma Sten 
Title: Threats and violence at work – A qualitative study about the managers work to 

manage and prevent the problem. 

Supervisor: Anders Lundberg 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

Purpose: the aim with this study was to examine how managers in healthcare services, 

focusing on people with functional variants, work with threats and violence that users 

exercise against caretakers. 

Method: Study was conducted through qualitative interviews based on the theoretical 

framework; hermeneutics. To collect empirical data seven managers in personal 

assistance and LSS housing in southern Sweden were interviewed. 

Theory: The results shows that the managers need discretion to handle threat and 

violence that occur within their operations. The discretion is partly controlled by the 

conditions that exist in the organization and the managers therefore deem that they need 

to look at all aspects of the situation. 

Results: The result shows that there are different variants of threats and violence in the 

managers operations and that the severity level differs. Further emerges that the 

managers perception of the incidents is for example based on their knowledge of the 

functional variant that the users have or on the caretakers treatment towards them. The 

result also shows that the managers are responsible for creating routines, guidelines, 

action plans and investigating incidents. Furthermore, they are responsible for ensuring 

that employees can handle situations that arise. It appears in the result that the 

caretakers are responsible for following routines, guidelines and action plans that have 

been established and for reporting incidents that occur to their manager. However, 

reporting is not always done for various reasons. When incidents have been reported to 

the managers the result shows that the managers assessments differ.  This means that the 

statistics on reports could be misleading. Circumstances that the respondents believe 

can make preventative work more difficult are, among other things, lack of time, 

finances, knowledge, unclear directives from the work environment authority and large 

staff turnover. 
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Förord  
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss under arbetet med 

uppsatsen. Vi vill även tacka alla chefer som genom intervjuer delade med sig av sina 

erfarenheter och reflektioner, utan er hade det inte var möjligt att genomföra studien. Vi 

vill även tacka vår handledare, Anders Lundberg, som väglett oss genom 

skrivprocessen.  Till sist vill vi också passa på att tacka varandra för ett gott samarbete. 



  
 

 

Innehåll 

Inledning _____________________________________________________________ 1 
1.1 Problemformulering _______________________________________________ 2 
1.2 Syfte ___________________________________________________________ 3 

1.3 Frågeställningar __________________________________________________ 3 

2 Tidigare forskning ____________________________________________________ 3 
2.1 Vad är hot och våld? _______________________________________________ 4 
2.2 Orsaker _________________________________________________________ 4 
2.3 Strategier ________________________________________________________ 5 

2.4 Chefens roll _____________________________________________________ 5 

2.5 Förebyggande insatser _____________________________________________ 5 
2.5.1 Bedöma riskerna ______________________________________________ 5 

2.5.2 Att hantera risker ______________________________________________ 6 

2.5.3 Utbildning ___________________________________________________ 7 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning _________________________________ 8 

3 Metod ______________________________________________________________ 8 
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats __________________________________________ 8 
3.2 Vetenskaplig forskning _____________________________________________ 9 

3.3 Kvalitativ forskning med intervjuer ___________________________________ 9 
3.4 Urval __________________________________________________________ 10 

3.5 Förförståelse ____________________________________________________ 10 
3.6 Kvalitetskriterier _________________________________________________ 11 

3.6.1 Validitet i kvalitativ forskning ___________________________________ 12 

3.6.2 Reliabilitet i kvalitativ forskning _________________________________ 12 

3.7 Insamling av material _____________________________________________ 12 
3.8 Bearbetning och analys ____________________________________________ 13 

3.9 Forskningsetiska överväganden  ____________________________________ 13 

3.10 Arbetsfördelning ________________________________________________ 14 

4 Teoretiskt perspektiv _________________________________________________ 14 
Chefen som en gräsrotsbyråkrat ________________________________________ 14 

4.1.1 Handlingsutrymme ___________________________________________ 15 

4.1.2 Komplexiteten i uppdraget______________________________________ 16 

4.2 Systemteori _____________________________________________________ 17 

4.2.1 Utveckling av systemet_________________________________________ 17 

4.2.2 Gränser mellan systemen och omvärlden __________________________ 18 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 19 
5.1 Kontext ________________________________________________________ 19 

5.2 Hot och våld ____________________________________________________ 20 
5.2.1 Orsaker ____________________________________________________ 20 

5.3 Hantering ______________________________________________________ 22 
5.3.1 Strategier ___________________________________________________ 22 

5.3.2 Konsekvenser ________________________________________________ 23 



  
 

 

5.3.3 Dokumentation och handlingsplaner _____________________________ 25 

5.3.4 Säkerhet ____________________________________________________ 27 

5.4 Förebyggande arbete______________________________________________ 28 

5.4.1 Svårigheter att arbeta förebyggande ______________________________ 28 

5.4.2 Komplexitet i uppdraget _______________________________________ 29 

5.4.3 Utbildning __________________________________________________ 30 

5.5 Sammanfattning _________________________________________________ 31 

6 Diskussion __________________________________________________________ 32 

6.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 32 
6.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 35 

6.3 Vidare forskning _________________________________________________ 36 

Referenser ___________________________________________________________ 37 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1- Informationsbrev ______________________________________________ I 
Bilaga 2 – Intervjuguide _______________________________________________ II 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

1 

Inledning 
Den plats där hot och våld förekommer mer än i något annat sammanhang är enligt 

forskning på arbetet (Leijon & Svensson, 2013). Särskilt utsatta är arbetsplatser där de 

som behöver hjälp står i beroendeförhållanden till andra människor. Det kan till 

exempel vara inom LSS-boenden (Arbetsmiljöverket, 2018) och inom personlig 

assistans (Wikman, Rickfors, 2017). Andra yrkeskategorier där riskerna för att utsättas 

för hot och våld är större än genomsnittet är bland annat inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänsten samt inom skolan (Brå, 2015). 

Mellan år 2012 och 2016 anmäldes 11 423 arbetsolyckor med sjukfrånvaro som 

orsakats av hot och våld varav 51 procent av anmälningarna gjordes inom yrkesgruppen 

vård och omsorg (Arbetsmiljöverket, 2017). Ökningen av anmälningar kan ha ett 

samband med att fokus på våld i samhället som helhet har blivit större men det kan även 

bero på att det skett förändringar i arbetsmiljön (Estrada m.fl., 2010). Enligt 

Brottsförebyggande rådets rapport ökar risken att utsättas för hot och våld vid stress, 

hög arbetsbelastning, bristande arbetsmiljö som exempelvis bristfälliga riktlinjer och 

utbildningar (Brå, 2015). Wikman (2012) menar att stress och en hög arbetsbelastning 

medför att cheferna inte alltid hinner vidta de försiktighetsåtgärder som behövs. Både 

Estrada m.fl. (2010) och Wikman (2012) menar att strukturella, organisatoriska och 

situationsspecifika omständigheter påverkar och ökar riskerna för förekomsten av hot 

och våld på arbetsplatsen. Enligt Hallberg (2011) visar undersökningar att det i sin tur 

kan leda till både psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser för såväl samhället, 

arbetsplatsen och för den enskilde. Vidare visar studier också att det kan vara svårt att 

rekrytera och behålla personal på de arbetsplatser där hot och våld frekvent förekommer 

(Hallberg, 2011). Detta synliggörs även i Brottsförebyggande rådet som påvisar att det 

är vanligt att arbetstagare som blivit utsatta för hot och våld oftare byter arbetsplats 

(Brå, 2015). 

I arbetsmiljölagen finns det allmänna krav som gäller för miljön på arbetet. Syftet med 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är att förebygga olycksfall samt ohälsa på arbetsplatsen. 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (1993:2) är det arbetsgivaren som 

ansvarar för förebyggande insatser. I 2 § i författningssamlingen framkommer det att 

arbetsgivaren är skyldig att utreda risker för hot och våld samt att vidta åtgärder. Vidare 

står det i 3 § att arbetet ska ordnas så att riskerna för hot och våld förebyggs. Utöver 

lagstiftningen och författningssamlingar finns det flera olika faktorer som inverkar på 
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hanteringen av arbetsmiljön, som till exempel organisationens visioner, kultur, normer, 

historia och ideal (Wikman, Rickfors, 2017). 

1.1 Problemformulering  

Personer som företräder arbetsgivaren, det vill säga cheferna, har ofta i sitt uppdrag att 

ansvara för arbetsmiljöuppgifter (Akademikerförbundet SSR, 2015). Skyldigheterna att 

utreda risker för hot och våld innebär att utredningen och bedömningen av risker på 

arbetsplatsen ska göras, av chefen och skyddsombudet, både som helhet men också för 

varje enskild arbetssituation. Förhållanden som har konstaterats medför en risk ska 

hanteras med särskild säkerhetsrustning (Hallberg, 2011). Arbetsmiljöansvaret är dock 

enbart en del av chefens uppdrag då denne även ska hantera förväntningarna från 

organisationen, medarbetare och kollegor. Dessutom ska chefen också upprätthålla 

kvalité i verksamheten genom en hållbar ekonomi. För att klara av uppdraget och 

undvika överbelastning fordras ofta långsiktiga strategier (Härenstam, 2006), 

befogenhet, kunskap och resurser (Akademikerförbundet SSR, 2015). Cheferna bör 

därtill också ha goda relationer i organisationen, stöd, handlingsutrymme och 

handlingskraft som baserar på tydliga och tillräckliga behörigheter i relation till dennes 

ansvarsområde (Härenstam, 2006). Ytterligare något som cheferna inom socialt arbete 

ansvarar över är att utveckla verksamheterna, dock är det vanligt att ansvaret över 

utvecklingsfrågor hamnar på chefer högre upp i organisationen men att införandet av 

idéerna ligger på chefen som är närmast verksamheten. Det kan göra att deras 

befogenheter och förutsättningar att hantera utvecklingsfrågor är inskränkta (Larsson, 

2008). Forskning visar också att chefer inom socialt arbete under de senaste åren har fått 

arbeta utifrån mer skärpta krav på kvalité och service, detta samtidigt som tillgångarna 

dras in (Sullivan, 2016).  

Vad gäller hot och våld på arbetsplatser är större delen av befintlig forskning riktad mot 

riskfaktorer och omfattning av förekomst (Wikman m.fl., 2010). Chefernas hantering av 

problemet, åtgärder, både direkta reaktioner på våldet men även långsiktiga 

förebyggande strategier tycks vara begränsat. Begränsningen kan ses som en 

kunskapslucka och kan därför vara skäl till att forska vidare inom ämnet. 

Problemområdet är dessutom betydelsefull för socialt arbete då hot och våld på 

arbetsplatser enligt undersökningarna är ett växande problem (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Med utgångspunkt i detta kommer denna studie riktas på arbetsplatser inom vård och 

omsorgsverksamheter, såsom personlig assistans och LSS-boenden, eftersom mer än 
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hälften av alla anmälningar enligt Arbetsmiljöverket kommer därifrån 

(Arbetsmiljöverket, 2017). I Arbetsmiljöverkets författningssamling (1993:2) 

poängteras att det är chefen som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön vad gäller 

förebyggande insatser mot hot och våld. Det blir också utgångsläget i denna uppsats 

som kommer belysa hur chefer hanterar hot och våld som brukare utövar samt vilka 

förebyggande åtgärder som cheferna vidtar. Cheferna inom vård och omsorg för 

personer med funktionsvariation behöver, utöver de ovannämnda kraven som ställs på 

en chef, även förhålla sig till omsorgstagares självbestämmande. Detta enligt 5 § i lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I denna lag framgår även i 6 § 

att omsorgstagare ska ha rätt till goda levnadsvillkor (1993:38). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer inom vård och omsorgsverksamheter, 

med inriktning omsorg om personer med funktionsvariation, arbetar med hot och våld 

som brukare utövar mot personal. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur hanterar chefer hot och våld som brukare utövar mot personalen?  

- Hur arbetar chefer för att förebygga uppkomst av hot och våld som brukare 

utövar mot personalen? 

- Hur upplever cheferna sitt handlingsutrymme gällande hanteringen av hot och 

våld?  

 

 

2 Tidigare forskning 
Hot och våld inom vård och omsorg har inom svensk och internationell forskning 

belysts ur olika synvinklar. Somliga undersökningar har riktats mot att åskådliggöra 

orsaken till hot och våld samt vilka konsekvenser det för med sig. Medan andra studier 

har avsett att undersöka vem det är som utövar våld och varför. Problematiken har även 

undersökts ur ett organisatoriskt perspektiv där den har framställts som 

arbetsmiljöproblem (Viitasara, 2000). Nedan kommer tidigare forskning presenteras 

med rubrikerna; Vad är hot och våld, orsaker till hot och våld, strategier för att hantera 

hot och våld, chefens roll samt förebyggande insatser. 

 



  
 

 4 

2.1 Vad är hot och våld? 

I en studie genomförd i Sverige av Isaksson, Åström och Graneheim (2008) framgår det 

att personalen har olika uppfattning om våld. Det blir också tydlig att betraktelsesättet 

tycks vara högst personligt eftersom de redogör för olika tolkningar om vad begreppet 

inbegriper. Graden av tolerans skiljer sig dessutom åt beroende på vilka erfarenheter 

och attityder som den anställde har. Somliga beskriver att våld uteslutande handlar om 

något som lämnar blåmärken medan andra menar att våld kan vara när omsorgstagare är 

otrevliga. Om personalen upplever att våldet uppsåtligt inte riktas mot dem framgår det 

att de är mindre villiga att betrakta det som våld medan andra anser att våld inte kan 

ursäktas. Vidare synliggörs att personalen godtar våld, trots att det är ganska allvarligt, 

om de bedömer eller vet att omsorgstagaren är förvirrad, har psykiska sjukdomar, 

hjärnskador eller har en demenssjukdom (Isaksson m.fl., 2008). 

  

Att det råder skiljaktigheter i uppfattningen om vad våld är kan öka risken att 

våldsamma handlingar antingen bli underrapporterade eller överrapporterade (Isaksson 

m.fl., 2008). Det medför enligt Wikman (2012) att både offerundersökningar och 

statistik över anmälningar speglar förändringar i föreställningen om vad våld är. Det kan 

därför tolkas som att statistiken inte direkt återger omfattningen av våldshändelser utan 

snarare synliggör samhällets rådande betraktelsesätt. Om en handling inte uppfattas som 

våld innebär det följaktligen att den inte heller kommer synliggöras i statistiken över 

polisanmälningar, offerundersökningar eller arbetsskadeanmälningar. 

2.2 Orsaker  

I en studie av Isaksson m.fl. (2011) framgår det att våldssituationerna framförallt 

uppstod i samband med att personalen hjälpte brukaren vid vardagliga göromål. 

Omsorgstagare som behövde mer hjälp för att klara sina vardagliga sysslor hade större 

benägenhet att utöva våld. Många av dem som använde våld bedömdes ha svårt att 

förstå verbal kommunikation. Enligt en annan studie genomförd av Granehiem, 

Hörnsten och Isaksson (2012) hade många omsorgstagare som utövade våld dessutom i 

större utsträckning nedsatt syn, hörsel, svårigheter att gå, äta och problem med 

inkontinens. Det framgår vidare att grunden till våld anses vara mångsidig då 

personalen menar att företeelsen inträffade i interaktion mellan omsorgstagaren och 

personalen. Orsaken till att våld uppstod menade deltagarna i studien dels kunde bero på 

att brukaren har förändrats på grund av funktionsvariation eller sjukdom. De menade 

även att personalens agerande samt att miljön kunde påverka att incidenter uppstod. 
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2.3 Strategier  

Enligt Isaksson m.fl. (2011) hanteras våldsamma beteende både direkt och indirekt.  

Den huvudsakliga direkt hanteringen bestod bland annat av att distrahera vårdtagaren, 

medicinering, isolering eller fasthållning. Likaså framkommer det i en annan studie att 

det är viktigt att lära känna omsorgstagarna då ett aggressivt beteende kan förhindras 

om personalen kan tolka omsorgstagarens signaler (Ostaszkiewicz m.fl., 2015). 

Indirekta insatser skedde enligt Isaksson m.fl., (2011) efter att det fysiska våldet hade 

inträffat. Insatserna bestod av att personalen i arbetsgruppen diskuterade händelsen samt 

samrådde om läkarundersökning eller rapportering eventuellt behövdes. Vidare kunde 

indirekta insatser enligt deltagarna i Duxbury m.fl. (2013) studie bestå av att inte säga 

emot och argumentera med omsorgstagare vid en konfliktsituation. Vid situationer då 

inget av det ovannämnda strategierna fungerade för att förhindra det aggressiva 

beteendet beskrev personalen att de lämnade över uppgifterna till en annan kollega. 

Konfrontation och gränssättning beskrev deltagarna i Isakssons m.fl. (2012) studie som 

den sista utvägen. Det innebar att personalen fortsatte sina uppgifter trots att 

omsorgstagaren hade ett aggressivt beteende. 

 

2.4 Chefens roll 

En studie som avsåg att undersöka förändringar i chefsrollen pekar på att kraven som 

chefer i det offentliga samhällsarbetet ställs inför har ökat (Wolmesjö, 2005). Det 

synliggörs även i en annan studie som riktas mot att undersöka chefsrollens utveckling 

samt kompetenser som fordras för att nå olika mål inom socialt arbete. I studien 

framkommer det att många av cheferna som intervjuades har svårt att definiera vad som 

inbegriper i deras chefsroll (Wolmesjö, Gollungberg, 2011). Detta kan förstås utifrån 

Sullivans (2016) studie där det åskådliggörs att cheferna inom socialt arbete behöver 

hantera många olika saker samtidigt. Detta dels för att de ska kunna leva upp till 

förväntningarna som ställs på dem men också för att problemen som de hanterar i deras 

verksamheter har blivit allt mer komplexa.  

 

2.5 Förebyggande insatser 
2.5.1 Bedöma riskerna  

Arnetz och Arnetz (2000) genomförde en studie i Sverige som utvärderade ett praktiskt 

interventionsprogram som avsåg att hjälpa personal att hantera våld på arbetsplatsen. 

Arbetsplatserna delades slumpmässigt in i interventionsgruppen samt kontrollgruppen. 
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För att lättare registrera våldshändelser fick båda grupperna använda en checklista som 

fokuserar på viktiga aspekter av den våldsamma händelsen. Skillnaden mellan 

grupperna var att interventionsgrupperna följde ett feedbackprogram där 

omständigheten kring incidenter som registrerats även regelbundet diskuterades med 

personal på arbetsplatsen. Detta utifrån skriftliga riktlinjer om registrerade 

våldshändelser. Vid slutet av studien visade resultatet att personalen som deltagit i 

interventionsgruppen rapporterade 50 procent mer våldsamma incidenter än 

kontrollgruppen. Jämfört med kontrollgruppen rapporterade interventionsgruppen även 

bättre medvetenhet gällande risksituationer för våld, hur potentiella farliga situationer 

kunde undvikas samt hur man hanterar aggressiva omsorgstagare (Arnetz m.fl., 2000). 

2.5.2 Att hantera risker 

Magnavita (2014) genomför en studie i England som visade att förebyggande insatser 

som chefen vidtar mot hot och våld resulterar i att personalen i större utsträckning blir 

medveten om problemet och att de även kan hantera våldsamma situationer bättre. 

Förebyggande insatser kunde till exempel vara att erbjuda personalen utbildning i hot 

och våld och minska stress på arbetsplatsen. Det menar författaren kan hjälpa 

personalen att känna sig säker och uppleva en kontroll, vilket leder till att personalen 

behåller en god psykiska hälsa.  I en annan studie gjord i Australien av Grenyer m.fl. 

(2004) analyserades ett våldsförebyggandeprogram som riktades mot att minska 

aggression och våld på arbetsplatser. Resultatet i studien visar att träningen medförde att 

deltagarna ökat sin kunskap om varför våldssituationer kan uppstå och att deras 

självförtroende för att hantera situationer ökat. Vidare hade de även förändrat sin 

uppfattning, till det bättre, gällande att arbeta med personer som hade ett våldsamt 

beteende. I annan en studie gjord i Schweiz av Abderhalden m.fl. (2004) undersöktes 

om det innan en hot och våldssituation går att finna ett mönster i brukarnas beteende. I 

studien utgick forskarna ifrån närvaron och frånvaron av sex beteende eller tillstånd som 

ofta iakttagits före en våldsam händelse, vilket var allt ifrån förvirring, irritation till 

verbala hot. Resultatet av undersökningen visade att flera av omsorgstagarna som blev 

våldsamma tidigare hade uppvisat tre eller flera beteenden som undersöktes 

(Abderhalden m.fl., 2004). Likaså menade sjuksköterskor som deltog i Ostaszkiewicz 

m.fl. (2015) studie att det går att urskilja olika faktorer som kan framkalla ett aggressivt 

beteende hos omsorgstagarna såsom främmande miljö, språksvårigheter samt intimt 

behov av hjälp från personalen. 
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2.5.3 Utbildning 

Ansvaret att ge personalen rätt verktyg, förutsättningar och för att utveckla 

verksamheten ligger oftast på chefen som står verksamheten närmast. De ansvarar också 

för att ge tydliga arbetsbeskrivningar och stötta personaler i olika situationer som 

uppstår (Sullivan, 2016). I en studie som avsåg att undersöka chefers möjligheter att 

utveckla verksamheterna framgår det att samtliga chefer ansåg att stödet från deras 

överordnade chefer är viktigt. Detta då de menar att om deras överordnade chef inte är 

lyhörd för problem och behov som uppstår i verksamheterna blir det svårt för dem att 

arbeta för att utveckla verksamheterna. Vidare framhåller cheferna att det är viktigt att 

politiker och överordnade chef är tydliga med vilka ramar och regler som gäller 

(Larssons, 2008). Likaså menar Wikman (2012) att organisationers reaktioner vid kriser 

ofta har stor betydelse för att antingen utveckla eller förhindra våldsamma händelser.  

Howards (2001) genomförde en studie där organisationers förfarande för att förebygga 

våld på arbetsplatsen undersöktes. I studien framgår att 337 av 423 tillfrågade 

organisationer inte hade upplevt våld på arbetsplatserna och att de därför inte fann det 

nödvändigt arbeta förebyggande. Av resterande 86 svarade 37 att de hade en formell 

policy som gäller nolltolerans för våld, hot och mobbing på arbetsplatserna.  Författarna 

menar att om organisationen inte kan erbjuda en god arbetsmiljö är det högst troligt att 

kompetent personal lämnar organisationen. Vidare framgår det i studien att 

organisationers satsningar på utbildning för chefer och anställda är en förebyggande 

insats som tycks fungera bra för att hantera hot och våld (Howard, 2001).  

 

I Nachreiner m.fl. (2005) studie riktas istället fokus på effekten av att träna 

våldsförebyggande för att minska yrkesrelaterat våld. I resultatet framkom att effekten 

av utbildningen var tydligast direkt efter utbildningen för att sedan avta desto längre tid 

som passerade. Författarnas slutsats är att utbildningar bör underhållas och förnyas med 

jämna mellanrum för att förebygga uppkomst av våld. I en annan studie av Badger och 

Mullan (2004) framgick att ju längre utbildning personalen hade fått desto mindre 

händelse med våldsamt inslag var dem inblandade i. Enligt forskarna tyder detta på att 

personal som känner trygghet i våldsamma situationer hanterar dem på ett bättre sätt. 

Författarna menar dock att personalen måste bli medvetna om sitt ansvar för att de ska 

kunna varna och informera chefen om att de har behov av utbildning. 
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Det framgår i tidigare forskning att personalen har olika uppfattning om begreppet våld, 

detta då olika tolkningar om vad begreppet inbegriper redogörs. Betraktelsesättet tycks 

också vara högst personligt då graden av tolerans skiljer sig åt beroende på vilken 

erfarenheter och attityder omsorgspersonalen har. Dessutom framgår det att problemet 

blir mer invecklat när brukaren har en försämrad förmåga att kontrollera och reglera sitt 

uppträdande då de inte kan svara för sina handlande. Det framkommer att om chefen 

vidtar förebyggande åtgärder leder det till att personalen i större utsträckning blir 

medveten om problemet och att de även kan hantera våldsamma situationer bättre. 

Forskning visar dock att kraven som ställs på chefer i det offentliga samhällsarbetet 

ökar och att cheferna inom socialt arbete behöver hantera många olika saker samtidigt. 

Chefers möjlighet att utveckla verksamheterna tycks också vara kopplad till stödet från 

deras överordnade chefer samt att det finns tydliga ramar och regler. Likaså visar 

undersökningar inom organisationer att medvetenheten och uppfattningen kring 

förekomsten av hot och våld har betydelse för utvecklingen av förebyggande arbete. 

Vidare framkom i tidigare forskning att ändring i rutiner för anmälningar, samhällets 

syn på hot och våld samt benägenheten att anmäla har betydelse för hur mycket hot och 

våld som rapporteras.  

 

3 Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik är enligt Thurén (2007) humanistiskt inriktad och är ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Målsättningen i hermeneutiken är att förstå, till skillnad från positivism 

som söker ett lagbundet samband. I denna uppsats har hermeneutiken använts då syftet 

varit att uppnå förståelse av chefernas upplevelser och inte att hitta lagbundna samband 

i deras erfarenheter. För att uppnå förståelse, med utgångspunkt i hermeneutiken, 

behöver forskaren sätta sig in i andra människors upplevelser och erfarenheter 

(Thomassen, 2007). Något som i uppsatsen skett genom intervjuer då respondenterna 

har fått möjlighet, att med egna ord, beskriva och uttrycka deras upplevelser och 

erfarenheter. Enligt Thomassen (2007) sätter människor sig in i andras erfarenheter 

utifrån forskarens egna förförståelse men också utifrån de gemensamma sammanhang 

som forskaren har med respondenterna (Thomassen, 2007). Det innebär att det inte bara 

är det som respondenterna uttrycker som utgör materialet i studien utan även forskarnas 

tolkning av bearbetning av underlaget kan ha en inverkan. Något som författarna i 
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denna uppsatts har haft i åtanke både under insamling av materialet men även vid 

tematiseringen och analyseringen av resultatet. 

 

3.2 Vetenskaplig forskning 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns två forskningsstrategier; kvalitativ och 

kvantitativ metod. Det som avgör vilken metod som används i en studie är syftet med 

undersökningen. Kvalitativa metoder är de metoder som bygger på analyser av texter, 

observationer och intervjuer och inte de metoder som bygger på statistik och verktyg 

(Ahrne, Svensson, 2015). Eftersom syfte med studien är att uppnå kunskap och 

förståelse och inte att mäta resultatet med siffror har den kvalitativa metoden använts. 

Avsikten med studien är dessutom att belysa chefernas sätt att hantera och förebygga 

hot och våld, vilket gör att fenomenet hade varit svårt att mäta med en kvantitativ 

metod.  

 

3.3 Kvalitativ forskning med intervjuer 

Med utgångspunkt i den hermeneutiska ansatsen och den kvalitativa metoden där syftet 

är att uppnå kunskap och förståelse har intervjuer använts under datainsamlingen. Detta 

då målet är att få förståelse för chefernas upplevelser. För att uppnå studiens syfte har 

material samlats in genom kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

ändamålet med den kvalitativa intervjun att uppfatta situationen utifrån respondentens 

perspektiv. Det har även varit syftet i denna studien då fokus har riktats på att få en 

förståelse utifrån respondenterna. Enligt Patel och Davidsson (2011) har kvalitativa 

intervjuer nästan alltid en låg grad av struktur, vilket ger deltagarna möjlighet att svara 

med egna ord. Något studiens deltagare därav fått möjlighet till. Ahrne och Svensson 

(2015) benämner intervjuer med låg grad av struktur som semistrukturerade. Denna 

intervjuform utgår ifrån olika teman som ska beröras, som inte nödvändigtvis behöver 

komma i samma ordning. Denna form av intervju ger möjlighet att gå utanför 

intervjuguiden, vilket har varit anledningen till att den används i studien. Detta eftersom 

författarna har haft som avsikt att under intervjuerna få möjlighet att ställa följdfrågor. 

Ytterligare en anledning till att semistrukturerade intervjuer har valts är för att det 

annars kan vara lätt att intervjuguiden formas utifrån författarnas förförståelse och att 

viktig och relevant information inte kan fångas upp under intervjuerna. 
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3.4 Urval  

I studien har ett så kallat tvåstegsurval använts. Ett tvåstegsurval innebär att författarna 

först gör ett urval av exempelvis organisation och därefter mer specifikt väljer ut vilka 

individer som ska intervjuas (Ahrne och Svensson, 2015). Detta har för denna studie 

inneburit att chefer inom personlig assistans och LSS-boende i första hand har valts ut 

som grupp och därefter har cheferna valts ut slumpmässigt. Anledningen till att just 

dessa chefer valts är att deras verksamhet sker inom LSS-lagens ramar och att 

problematiken med brukare som utövar våld i verksamheterna är vanlig (Wikman, 

Rickfors, 2017 & Arbetsmiljöverket, 2018). Kontakten med respondenterna har tagits 

via telefon. Totalt har sju respondenter intervjuats vid personliga möten i miljöer som 

respondenterna själva har valt ut. Enligt Ahrne och Svensson (2015) brukar sex till åtta 

respondenter ur en särskild grupp vara tillräckligt för att uppnå trovärdiga resultat och 

olika perspektiv i resultatet. Inom kvalitativa intervjuer är målet dessutom att uppnå en 

mättnad i materialet. Det innebär att svaren återkommer och helt ny information inte 

längre tillförs. Det har även varit fallet i de genomförda intervjuerna då författarna vid 

transkriberingen utläste att respondenterna besvarade frågorna på ett snarlikt sätt. I 

sökandet av respondenter har såväl manliga som kvinnliga respondenter i olika åldrar 

kontaktats eftersom studiens mål inte varit att rikta studien på en kön eller 

ålderskategori. De respondenter som intervjuats har därav varit både kvinnor och män 

inom olika organisationer i södra Sverige. Respondenterna har varierande erfarenhet 

inom privat och offentlig sektor och har arbetet olika länge inom verksamheter som styr 

av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Två av respondenterna är 

utbildade socionomer varav en är undersköterska i botten. Två av respondenterna är 

personalvetare varav en av dem är undersköterska i grunden. En respondent är 

specialpedagog, en annan beteendevetare och en tredje specialistutbildad sjuksköterska.  

 

3.5 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) formas vårt sätt att uppfatta verkligheten av vår förförståelse, 

vilket ofta sker omedvetet. Verkligheten uppfattas inte endast igenom våra sinnen utan 

det sker också genom hur vi tolkar det vi uppfattar. Det finns riktig förförståelse som 

kallas för förkunskap och bristande förförståelses som kallas för fördom. En bra metod 

för att bemästra fördomar och komma fram till en bättre förförståelse är den 

hermeneutiska cirkeln (Thurén, 2007). Enligt Patel och Davidsson (2001) innebär den 

hermeneutiska cirkeln att forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån den kunskap 



  
 

 11 

som forskaren redan besitter. Något som även studiens forskare har gjort under 

skrivprocessen då en dialog om den egna förförståelsen har förts mellan författarna 

genom arbetets gång. Thurén (2007) menar att det inte skulle kunna gå att förstå något 

utan den egna förförståelsen och att det därför inte är något negativt att ha en 

förförståelse. 

 

Vår förförståelse består av både teoretisk litteratur och forskning som vi har läst under 

studiens gång men även av yrkeserfarenhet. En av oss har till exempel arbetat inom ett 

LSS-boende och inom socialtjänstens öppenvårdsenhet för vuxna med 

missbruksproblematik. Den andre har arbetat inom ett äldreboende samt inom 

socialtjänsten som biståndshandläggare. Som det tidigare nämnts i både studiens 

bakgrund samt i tidigare forskning förekommer hot och våld i högre utsträckning inom 

samtliga ovannämnda verksamheter. När det kommer till våra egna erfarenheter har 

båda varit utsatta för hot och våld inom vård och omsorgsverksamheter såsom LSS-

boende och äldreboende. En av oss har känt att riskerna har varit mer påtagliga och 

uttalat inom socialtjänsten, vilket troligen också har format sättet att tänka kring 

säkerhet och utförandet av arbetet. För att få en samlad bild av vår förförståelse har vi 

samtalat kring upplevelser och lärdomar, både innan och under hela skrivprocessen. 

Detta eftersom erfarenheterna med stor sannolikhet har påverkat hur vi har förstått 

komplexiteten i företeelsen. Samtidigt har studien också bidragit med ny kunskap då 

utgångspunkten för studien är chefers erfarenheter och tankar kring ämnet, vilket är 

något nytt för oss båda. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

Det finns i forskning två traditionella begrepp för att mäta tillförlitligheten; reliabilitet 

och validitet (Brinkmann, Kvale, 2014). Larsson m.fl. (2005) menar dock att inom 

kvalitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet förknippade med vissa 

svårigheter då forskaren både är mätinstrumentet och den som tolkar materialet. Vilket 

även är fallet i denna uppsats. Reliabiliteten blir svår att fastställa eftersom den 

kvalitativa forskningen inte bygger på någon mätning utan snarare vill beskriva aspekter 

av ett fenomen. På samma sätt blir också validiteten svår att mäta. Med utgångspunkt i 

att det är en kvalitativ studie som genomförts kommer begreppen nedan att redogöras ur 

ett kvalitativt perspektiv.  

 



  
 

 12 

3.6.1 Validitet i kvalitativ forskning 

I kvalitativa undersökningar avgörs validiteten utifrån forskarens teoretiska tolkning av 

materialet samt förmågan att ifrågasätta och kontrollera materialet. Med detta menas att 

forskaren bör eftersträva omfattande material och sedan analysera det på ett relevant sätt 

(Larsson m fl., 2005) För att uppnå validiteten i studien har intervjufrågorna varit öppen 

och utrymme för följdfrågor har funnits då intervjun har varit semistrukturerad. 

Frågorna har dessutom haft som avsikt att fånga in det som avses undersökas genom att 

intervjuguiden har utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar. För att den kvalitativa 

studien ska ha god validitet bör även läsarna, genom analyser och beskrivningar, få en 

tydlig bild av det som studerats (Larsson m fl., 2005), varpå precision fortgående har 

arbetats med under uppsatsens gång.  

 

3.6.2 Reliabilitet i kvalitativ forskning 

I kvalitativ forskning kan reliabiliteteten avgöras med hjälp av resultatens fasthetsgrad. 

För att undersöka resultatens fasthetsgrad kan författarna under intervjuerna ställa 

liknande frågor under samma tema för att se om svaren blir desamma eller liknar 

varandra (Larsson m.fl., 2005). Under samtliga intervjuer med respondenterna har 

intervjuguiden använts som mall och följdfrågor som liknar frågorna i intervjuguiden 

har ställts under samma tema, detta för att utforska om respondenterna ger liknande 

svar, trots att frågan ställs på ett annat sätt. För att mäta reliabiliteten går det också att 

kategorisera data flera gånger för att undersöka om de olika kategoriseringarna ger 

liknande resultat (Larsson m.fl., 2005). Med hänsyn till tidsbegränsningen har dock inte 

denna del av kvalitetsgranskning varit möjlig att genomföra.  

 

3.7  Insamling av material  

Artikelsökning genomfördes i databasen Social Science Premium Collection, Google 

Scholar, SwePub och DiVA där avgränsningar som bland annat subject terms och peer-

viewed har använts. Användbara studier har också påträffats genom att söka efter 

artiklar som funnits med i utvalda artiklars referenslistor.  Arbetsmiljöverket hemsida, 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (1993:2) samt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) har använts i studiens bakgrund för att belysa lagar som 

styr cheferna i deras arbete. 
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3.8  Bearbetning och analys 

Enligt Larsson (2005) är kvalitativ analys utmanande. Detta eftersom det inte finns 

detaljerade instruktioner på hur analysen ska genomföras. Bearbetningen och analysen 

av det insamlade materialet påbörjades därav genom att ljudinspelningarna av 

intervjuerna transkriberades till text. Något som enligt Larsson (2005) är viktigt 

eftersom skribenterna då får en grundlig bas av material som utgångspunkt till den 

kvalitativa analysen. Transkriberingen av intervjuerna påbörjades och slutfördes 

antingen samma dag eller dagen efter som intervjuerna genomfördes. När alla 

intervjuerna var transkriberade raderades det inspelade materialet och texterna skrevs ut 

och lästes igenom flera gånger. Detta för att vi dels skulle lära oss materialet men också 

för att identifiering av olika teman i texterna skulle bli möjligt.  Enligt Larsson (2005) är 

det viktigt att hitta en strategi för att identifiera och kategorisera den data som 

framkommit i undersökningen. Strategin i kategoriseringen som användes i denna 

studien var att klippa ut intervjutexterna och placera dem under respektive tema. Denna 

indelning möjliggjorde att genom tolkningar och utbyte av tankegångar hitta mönster i 

det insamlade materialet. I analysen användes teorierna handlingsutrymme och 

systemteori för att finna tolkningar av förståelse för materialet. 

 

3.9 Forskningsetiska överväganden  
Enligt vetenskapsrådet (2017) finns det etiska principer som ska följas när forskning 

genomförs, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att avsikten med studien ska vara klarlagd 

för deltagarna. Samtyckeskravet avser att deltagarna själva har rätt att besluta över sin 

delaktighet. Konfidentialitetskravet medför att det insamlade materialet från deltagarna 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Nyttjandekravet 

innebär att material som samlas in under studien endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff). För att uppfylla informationskravet 

har ett informationsbrev lämnats ut till deltagarna innan intervjuerna där studiens syfte 

framgått. Deltagarna har dessutom muntligen informerats om att de har rätt att avstå 

från att delta, att de när som kan avbryta intervjun och att de kan ta tillbaka sin 

medverkan om de vill. För att uppfylla konfidentialitetskravet har intervjuerna som 

spelats in på mobiltelefoner förvarats hos skribenterna som genomfört studien. 

Telefonerna har även skyddats med lösenord och materialet har transkriberats snarast. 
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Det inspelade materialet har därefter raderats. För att uppnå sista kriteriet som är 

nyttjandekravet har materialet enbart används till denna studie. 

 

3.10  Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har skribenterna gemensamt formulerat både syfte och 

frågeställningar och båda har varit aktiva och skrivit i samtliga delar av arbetet. Under 

skrivprocessen har skribenterna suttit tillsammans och skrivit olika delar i arbetet. Båda 

har dock läst varandras texter och fört en dialog gällande förbättringsmöjligheter. Det 

har dessutom möjliggjort att en dialog och diskussion har förts om arbetet under hela 

skrivprocessen. Under intervjuerna har båda skribenterna deltagit med undantag från en 

intervju då en av författarna, på grund av sjukdom, inte kunde närvara. Vid intervjuerna 

har en av skribenterna haft en ledande roll och den andre har tagit anteckningar och 

ställt följdfrågor. Vid transkriberingen av materialet har ljudinspelningarna fördelats 

mellan skribenterna. En författare har transkriberat tre ljudinspelningar och den andra 

har transkriberat fyra, dock har fördelningen gjorts utifrån längden på intervjuerna vilket 

har inneburit att det har blivit jämt fördelat. Skribenterna har efter transkriberingen läst 

samtliga intervjuer flera gånger för att lära sig materialet.  

 

4 Teoretiskt perspektiv 
Syftet med studien är att undersöka hur chefer inom vård och omsorgsverksamheter, 

med inriktning omsorg om personer med funktionsvariation, arbetar med hot och våld 

som brukare utövar mot personal. För att analysera resultatet utifrån syftet kommer 

Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater samt Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) redogörelse av handlingsutrymme användas. Detta eftersom cheferna behöver ett 

handlingsutrymme för att klara av sitt uppdrag (Härenstam, 2006). och en av 

frågeställningarna handlar om hur cheferna upplever sitt handlingsutrymme. För att få 

en helhetsbild av chefers hantering av hot och våld samt deras förebyggande arbete 

kommer även systemteori att användas.  

 

Chefen som en gräsrotsbyråkrat 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) innebär socialt arbete, förutom att 

inneha en titel såsom vårdare, socialsekreterare och chef, också att vara representant för 

organisationen. Många som arbetar inom socialt arbete har den direkta kontakten med 

personerna som söker deras hjälp. Enligt Lipsky (2010) kan positionerna beskrivas som 
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street-level bureaucracy som på svenska översätts till bland annat; gräsrotsbyråkrater. 

Begreppet syftar till den position yrkesverksamma står i när de som representant för en 

myndighet möter personerna som behöver deras hjälp (Svensson m.fl., 2008). Det är 

också den del i definition av gräsrotsbyråkrater som är svårast att koppla till chefer 

eftersom chefer ofta inte har den direkta kontakten med omsorgstagarna. De har istället 

den direkta kontakten med medarbetarna. Det medför att teorin blir problematisk att 

använda i denna studie om utgångspunkten enbart är den position yrkesverksamma står 

i förhållande till de som söker deras hjälp. Lipsky (2010) menar å andra sidan att även 

dem som i sina verksamheter ansvarar över gräsrotsbyråkrater, såsom chefer, kan 

ingripas i definitionen av en gräsrotsbyråkrat. Detta då chefer ansvarar för att vägleda 

gräsrotsbyråkraterna, det vill säga medarbetarna, att agera rätt för att uppnå 

verksamhetens mål. Likaså menar Sohlberg (2013) att teoretiska begrepp ger 

tolkningsfrihet, vilket innebär att begreppet gräsrotsbyråkrat även kan omfatta chefer. 

Vidare menar Lipsky (2010) att en gräsrotsbyråkrat har en beslutsfattande position. 

Gräsrotsbyråkrater som har den direkta kontakten med allmänheten väljer denna 

position utifrån att de har som ambition att hjälpa individen genom deras mandat att 

fatta beslut. När det kommer till chefer som gräsrotsbyråkrater kan det istället innebära 

att besluten som de fattar avse att underlätta för medarbetare och omsorgstagare. Det 

som emellertid kan bli problematiskt i teorin med utgångspunkt i syftet i denna studie är 

att chefen också behöver förhålla sig till beslut fattade uppifrån och därigenom också 

underlätta för sin ledning (Lindgren, 2007). Lipsky (2010) beskriver dock att även 

gräsrotsbyråkrater verkställer åtgärder utifrån lagar och politik. Detta gör att cheferna 

trots problematiken fortfarande kan ingripas i definitionen. Chefernas mandat att fatta 

beslut utgörs både av handlingsutrymme som bygger på en egen professionell 

bedömning men också av begränsningar i agerandet då en gräsrotsbyråkrat måste 

förhålla sig till hierarki, lagar och politik. 

 

4.1.1 Handlingsutrymme 

Enligt Svensson m.fl. (2008) medför friheten som gräsrotsbyråkraterna får genom 

handlingsutrymmet också ansvar som avser att välja och hantera agerandet. Detta 

speglas också i chefers arbete då chefens ansvar är brett (Sullvian, 2016). 

Handlingsutrymmet kan på så sätt ses som möjligheten att utifrån organisationens 

uppdrag och dess utrymme välja agerande. Det går att handla både aktivt genom att göra 

något men också mindre aktivt genom att underlåta sig att göra något (Svensson m.fl, 

2008). Utifrån detta kan chefer välja hur de vill tolka ramarna de rör sig inom och 
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antingen vidga eller begränsa sitt handlingsutrymme. Vidare menar Evans och Harris 

(2004) att handlingsutrymmet bör tolkas i dess kontext och att handlandet kan variera 

beroende på vem det används gentemot, såsom personal, brukare eller ledning. Enligt 

Svensson m.fl. (2008) innebär handlingsutrymme dock inte enbart möjligheten att välja 

agerande utan valet kräver också en viss kompetens att bedöma rimlighet. Det är på så 

sätt den professionella hållningen och kunskapen som påverkar handlingarnas 

meningsfullhet och rimlighet. Handlingsutrymmet skapas i ett samspel mellan 

profession och organisation. Något som blir tydligt kopplat till chefer då det är 

organisationens uppdrag som bestämmer utrymmets storlek. Författarna menar även att 

hur handlingsutrymmet utnyttjas beror på rådande traditioner, professionalitet, samspel 

och personlighet.   

 

4.1.2 Komplexiteten i uppdraget 

Gräsrotsbyråkrater måste handla med fingertoppskänsla eftersom de arbetar i situationer 

som ofta kräver att de svarar mot mänskliga dimensioner. Det gäller även chefer som, 

trots att de inte står i direkt kontakt med brukare, ändå arbetar med mänskliga 

dimensioner i kontakt med medarbetarna. Enligt Lipsky (2010) behöver 

gräsrotsbyråkrater ha förmågan att handla flexibelt i unika situationer för att kunna 

bemöta människor utifrån deras egen situation. Svensson m.fl. (2008) menar att 

flexibiliteten bör bygga på reflektionerna kring kunskap om såväl levnadsvillkor, 

livssituationer, lagstiftning, samhällets organisering, metoder, tekniker, insatser, resultat 

och effekter. Handlingsutrymmet kan på så sätt ses som summan av ansvar, rutiner och 

bedömningar snarare än reglerna eller avsaknaden av dem. (Svensson m.fl. 2008). Med 

chefer som gräsrotsbyråkrater synliggörs detta bland annat genom att de ansvarar för att 

upprätta rutiner och att de är flexibla när de göra bedömningar i olika situationer som 

uppstår. Svensson m.fl.  (2008) menar såldes att både organisationen och organisering 

kan påverka handlingsutrymmet. Chefer som har huvudansvaret kan påverka både i 

uppåtgående och nedåtgående led för att uppnå samspel mellan organisationen och 

gräsrotsbyråkraterna i form av medarbetarna (Lipsky, 2010). En organisation formas 

dels av vilka principer och aspekter som organisationen väljer att satsa på men också av 

vad som för tillfället anses vara bäst. Detta innebär att det rätta kan variera över tid och 

rum (Svensson m.fl., 2008). 
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4.2 Systemteori 

En systemsyn i organisationer har sedan slutet av 1900-talet blivit allt vanligare 

(Hansson, 2004). Enligt Öquist (2014) medför ett systemteoretisksynsätt att hitta 

förklaringar i interaktionen mellan delarna snarare än delarna själva (Öquist, 2014). 

Svedberg (2016) skildrar att systemteorins utgångspunkt är processer, relationer och 

strukturer i organisationer samt organisationernas förhållande till omgivande 

sammanslutning. Olika system påverkar varandra och individer som ingår i systemen 

kan även skapa nya system, eftersom det är möjligt att ingå i flera system samtidigt. 

Systemen består av flera delar och varje del eller situation i en del av ett system berättar 

något om systemet som helhet. Med utgångspunkt i studien skulle detta kunna skildras 

genom att hot och våld som brukare utövar inte enbart betraktas som en avskild 

händelse utan ses i kontexten av olika faktorer, såsom personalens bemötande, miljö 

och sjukdomsbilden, det vill säga en helhet. Svedberg (2016) menar att det inte är det 

individuella agerandet som förklarar att vissa situationer skapas i en organisation utan 

författaren anser att agerandet är ett uttryck för drag och motdrag i ett pågående 

samspel. 

 

4.2.1 Utveckling av systemet 

Enligt författaren Öquist (2014) inbegriper varje system ett samspel i form av 

kommunikation där allt handlande i varje interaktion består av ett budskap. Intern 

kommunikation, det vill säga information, är enligt systemteorin det som håller 

systemet samman och gör att den blir mer omfattande. System, företag och 

organisationer har behov av lika stora förändringar som omvärlden för att expandera 

och överleva. Att stödja sig på tidigare kunskaper medför att det finns för lite vana att 

möta nya, främmande och oberäkneliga händelser. Att isolera sig från omvärlden utan 

att skapa ogynnsamma följder är omöjligt enligt ett systemteoretiskt tänk. Ofta är 

organisationer konstruerade enligt ”stuprörsmodellen” där överföringen av information 

går upp och ner genom systemet. Det får till följd att det finns lite utrymme för kontakt 

åt sidan, vilket leder till mycket informationsförlust. Detta då informationsutbytet kan 

återges felaktigt eller missuppfattas på vägen upp och ner, vilket ofta utfaller i låg 

idérikedom eller strängt regelföljande. Beslut fattas oftast i respektive sektor i 

organisationer som är uppbyggda enligt ”stuprörmodellen” och enbart avvikelser 

redogörs för chefer högre upp. Kommunikationen i sådana konstellationer blir lätt 

stängande och repeterande, vilket hindrar tillväxt och förnyelse. Systemet behöver 

utmanas och förändras för att bryta omedgörliga inre modeller, vilket inom systemteorin 
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kallas för ”positiv oro” och att ”kalibrera om”. Utgångspunkten i systemteori är att nytt 

lärande enbart kan skapas genom ”frisk data” som förses till systemet. Det handlar om 

att rubba balansen något och att utmana allt som är inbundet. På så sätt öppnas systemet 

upp för nya lärdomar och frambringar nya handlingsalternativ. Hur ett problem 

betraktas har också stor betydelse då hanteringen och lösningen på problemet utgår ifrån 

betraktelsesättet. Författaren Öquist (2014) menar att om en olaglig handling bedöms 

som ett utlopp för ett medfött anlag blir en eventuell lösning att låsa in personen som 

begår brott för att skydda omgivningen. Skulle däremot handling betraktas utifrån att 

det istället handlar om brist på sunda sociala nätverk, arbete och bostad hade en lösning 

varit att försöka förbättra förutsättningarna för att uppnå dessa (Öquist, 2014). 

 

4.2.2 Gränser mellan systemen och omvärlden 

Enligt systemteori är det betydelsefullt att både lägga märke till gränsen mellan olika 

delsystem men även gränsen mellan system och omgivningen. Detta då svårighet i 

organisationer ofta uppkommer när gränserna blir diffusa eller när man slirar mellan 

systemnivåer som bör hållas separerade. Särskilt tydligt blir svårigheten att upprätta 

åtskillnader mellan nivåerna för mellancheferna i vård och omsorgsarbete, detta 

eftersom cheferna både ska vara trogna mot de överordnade men även lojala gentemot 

sina medarbetare. Att cheferna i dessa lägen försöker finna upplysning och stöd i form 

av konversationer med andra mellanchefer kan vara en utväg. Medvetenheten om 

gränserna är dock inte ett hinder för cheferna att röra sig bland sina medarbetare på alla 

nivåer utifrån ett systemteoretiskt tänk. Det kan snarare bidra till att chefen får en 

uppfattning om den generella sinnesstämningen på arbetsplatsen, en bild av hur arbetet 

flyter på samt hur medarbetarna tänker och resonerar. Detta kan även tillämpas 

systematisk av cheferna genom att de med jämna mellanrum går en rundvandring och 

varje gång de får chansen att göra detta är uppmärksam på tecken som är viktigt för 

uppdraget (Öquist, 2014). 

 

Med utgångspunkt i det ovannämnda kan en chef inom omsorg med inriktning på 

funktionsvariation ses som en gräsrotsbyråkrat där dennes handlingsutrymme styrs dels 

utifrån organisationens uppdrag, lagar, regler och traditioner men även utifrån deras 

reflektioner. I tidigare forskning framgår det dessutom att cheferna tycks ha flera olika 

förväntningar på sig, dels från bland annat organisationen men också ifrån medarbetare. 

Med handlingsutrymme som teori kan en förståelse för hur chefer hanterar 

förväntningarna skapas. Något som i analysen även kan leda till förståelse för chefernas 
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arbete. I analysen kan handlingsutrymmet även användas för att synliggöra chefens 

hantering av hot och våld samt deras förebyggande arbete utifrån organisationens 

uppdrag och rådande lagar och regler. Systemteori kan utifrån det ovanstående användas 

i analysen för att visa att alla delar påverkar varandra vilket innebär att chefens 

hantering av hot och våld påverkas av kontexten. Systemteorin kan även användas för 

att synliggöra eventuella begränsningar som chefer har i sitt handlingsutrymme.  

 

5 Resultat och analys 

För att skapa teman utifrån materialet användes olika färger i tematiseringen av 

materialet, där respektive färg representerade en enskild respondent. Färgerna har också 

använts i redovisningen av resultatet, detta dels för att undvika förvirring för vår del 

men också för att läsaren lättare ska kunna skilja respondenterna åt. Färgerna som 

använts är; vit, röd, lila, grön, orange, rosa, och gul. Resultatet och analysen redovisas 

genom fyra teman; kontext, hot och våld, hantering samt förebyggande arbete. Under 

varje tema finns det underrubriker som är; orsaker, strategier, konsekvenser, 

dokumentation och handlingsplaner, säkerhet, svårigheter att arbeta förbyggande, 

komplexitet i uppdraget och utbildning. Citat i resultatet är skriven med kursiverad stil, 

somliga ord är ändrade från talspråk till skriftspråk och upprepning av ord är borttaget.  

5.1 Kontext 

Av respondenterna som har deltagit i studien arbetar tre inom LSS-boende. 

Respondenterna berättar att det finns olika former av LSS-boenden och att de arbetar 

både mot gruppboende och serviceboenden. De beskriver att gruppboende är boende där 

det finns personal dygnet runt medan servicebostäder är lägenheter som är belägna i ett 

hus med tillgänglig personalgrupp. Fyra av respondenterna arbetar istället inom 

personlig assistans och berättar att deras personal har sin arbetsplats i brukarens hem. 

Både cheferna inom LSS-boende och cheferna inom personlig assistans berättar att de 

dagligen fattar beslut gällande ekonomi, personal samt arbetsmiljö men att de till stor 

del sker på ett geografiskt avstånd från verksamheterna. Detta dels då LSS-boenden och 

brukare som har personlig assistans är geografisk utspridda men också för att cheferna 

utgår från ett kontor som inte är beläget i brukares egna boende eller inom LSS-

boenden. Samtliga skildrar dock att de vid behov eller vid personalmöten har möjlighet 
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att besöka brukare och medarbetare, likaså att de har möjlighet att ta emot dem som 

besökare. 

 

5.2 Hot och våld 

Enligt respondenterna förekommer olika varianter av hot och våld inom deras 

verksamheter. Några exempel är; verbala hot, att brukare skriker könsord, kastar något, 

drar i håret, rivs, nyper, puttar, jagar, skallar, brottar ner, tränger in personalen i ett hörn 

samt slår dem i magen. Allvarlighetsgraden kan variera enligt respondenterna då det 

dels kan bero på vilka förmågor och fysiska styrkor som brukaren har att skada men 

även förändras utifrån personalens uppfattning, kunskap och erfarenheter.  

 […]det beror på hur medarbetarna bedömer den. Jag kan inte 

analysera deras känslor eller upplevelser […]. Ett litet blåmärke kan 

också vara allvarligt utifrån medarbetarens upplevelser och hur 

många gånger det har skett tidigare (grön).  

 
5.2.1 Orsaker 

Respondenterna menar att det kan finnas flera orsaker till att brukare utövar hot och 

våld. Orsakerna kan både vara kopplade till brukaren men också till personalstyrkan och 

rutiner som finns i verksamheten. Resonemangen visar att det inte enbart är det 

individuella agerandet som förklarar att vissa situationer skapas i en organisation 

(Svedberg, 2016). Orsaker förenade med brukaren menar de kan vara sjukdomsbilden, 

som ofta består av flera olika diagnoser samtidigt, ”dåliga perioder” eller att brukaren 

har svårighet att uttrycka sig verbalt. Respondent rosa tror även att mer vårdnära 

situationer kan leda till hot och våld uppstår. Grunder som är kopplade till personalen 

anser cheferna kan vara att de har svårt att läsa av tidiga tecken och att de ställer krav 

som inte överensstämmer med brukarens viljor och resurser. Majoriteten framför att 

personalens bemötande kan vara ytterligare en orsak. Respondenten röd anser att det 

organisatoriskt också kan handla om bristfällig överlämning av ärenden då nödvändig 

information om brukaren inte medföljer.  

 

Vidare menar respondenten orange att de har uppmärksammat att riskerna ökar under 

semesterperioden, då ordinarie personal inte är på plats. Respondent röd reflekterar 

också över att orsaken ibland kan komma långt efteråt och betonar vikten av att 

personalen är uppmärksam, medan rosa menar en orsak kan uppstå vid gränssättning. 

Likaså visar tidigare forskning att grunden till våld kan vara mångsidig då företeelsen 
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inträffade i interaktion mellan omsorgstagaren och personalen (Graneheim m.fl., 2012). 

Agerandet kan då ses som ett uttryck för drag och motdrag i ett pågående samspel 

(Svedberg, 2016). Enligt Öquist (2014) kan förklaringar hittas i interaktionen mellan 

delarna snarare än i delarna själva.  Hot och våldsincidenter skulle med utgångspunkt i 

det ovannämnda kunna tolkas som ett samspel mellan brukarna, personalen och 

omgivningen. Fokus flyttas därmed från brukaren och beteendet till helheten i 

situationen och kontexten. 

[…] Det kan vara autism och någon annan psykisk ohälsa […] då blir 

det så komplicerat för då är det ju inte bara hot och våldssituationen 

utan så mycket annat som man ska ta hänsyn till i deras diagnos eller 

tillstånd (gul). 

Vi jobbar ju jättemycket med delaktighet och självbestämmande men 

ibland har vi en verklighet att förhålla oss till där man inte kan få 

precis allt man vill hela tiden (rosa).  

 

Majoriteten av respondenterna hävdar att brukarna oftast inte har som syfte att skada när 

de utövar hot och våld. Det anser att det snarare handlar om en frustration över 

situationen samt att brukarna inte förstår eller har förmåga att se konsekvenser till följd 

av sin sjukdomsbild. Detta kan betraktas utifrån systemteori där våldet som brukaren 

utövar ses som en del i systemet och varje del eller situation i systemet berättar något 

om systemet som helhet (Svedberg, 2016). Varje system ingriper även ett samspel i 

form av kommunikation där allt handlande i varje interaktion består av ett budskap 

(Öquist, 2014). Utifrån respondenternas svar kan det ses som att budskapet i den 

våldsamma handlingen är att brukarna inte mår bra. Öquist (2014) menar också att 

beroende på hur problemet avgränsas så varierar även lösningen på problemet. Det 

innebär att lösningen kan bli annorlunda om våldet inte betraktas som avsiktligt. 

Respondent lila poängterar också att brukarna, såsom alla andra, har rätt att visa känslor 

som ilska och besvikelse i sitt eget hem men att problematiken uppstår när det går ut 

över personalen. Vidare menar vit att brukarna finns inom verksamheterna av en 

anledning. Resonemangen som respondenterna för kan kopplas till Öquist (2014) som 

menar att betraktelsen av ett problem har stor betydelse för hanteringen. Likaså behöver 

chefer som gräsrotsbyråkrater handla med fingertoppskänsla eftersom de arbetar i 

situationer som ofta kräver att de svarar mot mänskliga dimensioner (Lipsky, 2010), och 

deras flexibilitet bör bland annat bygga på kunskap om levnadsvillkor och 

livssituationer (Svensson m.fl., 2008). 
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De gör inte det illa menat, detta när det förekommer hot och våld. Det 

är ju deras diagnos och de är ju en person bakom diagnosen. […] när 

de beter sig så mår de också lika dåligt (röd).  

LSS handlar ju inte om att behandla utan det handlar ju om att de ska 

få så god livskvalité som möjligt (vit). 

 

5.3 Hantering 
5.3.1 Strategier  

Alla respondenterna menar att det är viktigt att inte provocera brukaren när denne 

utövar hot och våld och flera menar att det är personalens ansvar att läsa av situationen. 

Majoriteten nämner lågaffektivt bemötande som innebär att inte konfronterar utan att 

istället fokuserar på att sätta andra brukare och sig själv i säkerhet. Ytterligare en aspekt 

som är betydelsefullt menar grön är kontinuitet för att minska oro bland brukarna samt 

för att möjliggöra att personalen och brukaren lär känna varandra. Respondenterna röd 

och rosa menar att tydlighet, struktur och bra rutiner som följs av personalen är viktigt. 

Respondent lila påpekar även att det är betydelsefullt att personalen är lyhörd för 

brukarnas behov och vit menar att det gäller att arbeta mellan hot och våldssituationerna 

eftersom brukarna inte alltid är våldsamma. Enligt Lipsky (2010) har gräsrotsbyråkrater 

mandat att fatta beslut inom organisationen. Vilket kan kopplas till tankegången som vit 

lyfter då denne menar att chefens ansvar att hitta personal som är lugn, trygg och passar 

in verksamheten.  Det är något som även bekräftas i tidigare forskning som tyder på att 

personal som känner trygghet i våldsamma situationer hanterar dem bättre (Badger & 

Mullan, 2004). Respondenten gul säger att det inte går att hindra brukares hot och våld 

benägenhet men menar att det kan bli lättare att hantera situationen med lågaffektivt 

bemötande. Respondentens uttalande motsäger att agerandet kan ses som ett uttryck för 

drag och motdrag i ett pågående samspel (Svedberg, 2016). Detta då respondenten 

istället framställer att det inte går att påverka interaktionen utan enbart går att hantera 

situationen annorlunda. 

Vi måste ju alltid ta den här avvägningen va när vi ser att någon 

annan hamnar i skottlinjen eller att de själva börjar skada sig själva. 

Då måste man ju agera och då är det här med att personalen måste ju 

själva fundera på vad kan jag göra nu (vit).   

Saken är att de flesta bland våra omsorgstagare går ju faktiskt inte att 

göra så mycket åt. Vi kan ju inte lindra deras hot och våld 

benägenhet. Man kan ju jobba för att lättare kunna skapa en situation 

som kanske lugnar med lågaffektivt bemötande […] (gul). 
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Gräsrotsbyråkraternas det vill säga medarbetarnas och chefernas mandat utgörs både av 

handlingsutrymme som bygger på en egen professionell bedömning men också av vissa 

begränsningar i agerandet såsom hierarki, lagar och politik (Lipsky, 2010). Respondent 

röd berättar exempelvis att deras verksamheter utformas utifrån lagar och att de därför 

inte får begränsa brukarna. Vilket även vit framhåller när denne säger att brukarna inte 

är inlåsta utan får röra sig fritt i samhället. Respondenten röd understryker dock att om 

det är fara för livet har de lagstöd som ger dem möjlighet att hålla fast brukaren för att 

förhindra livshotande situationer. Svensson m.fl. (2008) menar att handlingsutrymmet 

anpassas efter kunskap och rådande traditioner. Något som synliggörs då respondenten 

vit reflekterar över att det förr i tiden var vanligare att personalen tog tag i brukaren och 

försökte hålla fast dem tills de lugnat sig men att de i dag istället arbetar med 

lågaffektiva bemötande. Detta åskådliggör också att en organisation dels formas av 

vilka principer och aspekter som organisationen väljer att satsa på men likaså av vad 

som för tillfället anses vara bäst (Svensson m.fl., 2008). Det tyder även på att system 

och organisationer har behov av lika stora förändringar som omvärlden för att 

expandera och överleva (Öquist, 2014).  

 
5.3.2 Konsekvenser 

Samtliga respondenter menar att när en hotfull situation har inträffat rapporteras det till 

dem genom ett rapporteringssystem. Respondenterna lila, grön och rosa berättar även att 

personalen har möjlighet att kontakta dem direkt via telefon eller mejl. Vid allvarliga 

incidenter berättar respondenterna lila och grön att personalen även kan nå dem efter 

deras arbetstid, detta trots att det finns chefer som har jour när ordinarie chefen är ledig. 

Det skulle kunna visa att handlingsutrymmet kan ses som möjligheten att utifrån 

organisationens uppdrag och dess utrymme välja agerande (Svensson m.fl., 2008). När 

en avvikelse inkommit utreds den enligt samtliga respondenter. Hanteringen därefter, 

anser respondenterna, varierar och de påpekar att det inte finns något specifikt 

tillvägagångssätt utan framför att helheten tas i beaktning. Om personalen har fått 

fysiska skador menar grön att det är viktigt att personalen uppsöker vårdcentral för att 

genomgå en hälsokontroll samt att det görs en arbetsskadeanmälan. Vidare berättar flera 

respondenter att medarbetarna erbjuds stöd genom företagshälsa, att de stöttar varandra i 

arbetsgruppen samt att händelsen tas upp på personalmöten. Respondent orange berättar 

även att de ibland kan vidta direkta åtgärder såsom dubbelbemanning under en viss tid 

när en incident har inträffat. Att chefers agerande varierar kan sammankopplas med 
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Lipskys (2010) teori om att gräsrotsbyråkrater behöver ha förmågan att handla flexibelt 

i unika situationer. Detta för att kunna bemöta människor utifrån deras egen situation. 

Vi försöker ju att feedbacka och ventilera till varandra när det har 

uppstått en situation. Men sen är vi ju olika och vissa liksom rycker 

på axlarna och säger ja ja okej nu jobbar vi vidare och nu tar vi tag i 

detta och nu ser vi till att det inte händer igen. Medan andra liksom 

mår jättedåligt och vill knappt gå till jobbet […] (vit). 

 

Enligt samtliga respondenterna uppmanas personalen att rapportera incidenter till dem 

via tillbudsrapporter. Dock berättar respondenterna orange, gul, lila och vit att 

personalen vänjer sig vid hot och våld, vilket kan medföra att inte alla händelser 

rapporteras. En annan orsak till att rapporteringen inte sker menar gul kan bero på att 

personalen känner att de överdriver. Enligt Lipsky (2010) ansvarar chefen för att 

vägleda gräsrotsbyråkrater, det vill säga medarbetare, att agera rätt för att uppnå 

verksamhetens mål. I respondenternas svar framgår dock att personalen, av olika 

anledningar, inte följer chefernas anvisningar.  

[…] det är kanske i ett ärende där det förekommer mycket där är man 

van. […] att man inte ser det som något allvarligt längre (orange). 

 

Respondenterna berättar att alla incidenter som sker i verksamheterna inte rapporteras 

till arbetsmiljöverket. Detta dels på grund av att personalen inte rapporterar alla 

incidenter i systemet men också på grund av att cheferna ansvarar över att göra en 

utredning och därefter bedöma allvarlighetsgraden. Något som kan visa den modell som 

Öquist (2014) benämner som ”stuprörsmodellen”, där information går upp och ned 

genom systemet varpå utrymmet för kontakt åt sidan är litet och information går 

förlorad. Utifrån synsättet går det att upptäcka att det finns två spärrar i systemet, en 

spärr som uppstår när personalen inte rapporterar till chefen och en spärr som 

uppkommer när chefen först ska utreda och därefter bedöma händelsen.  

 

Öquist (2014) menar att ”stuprörsmodellen” leder till låg idérikedom eller strängt 

regelföljande då enbart avvikelser redogörs för chefer högre upp, något som även 

synliggörs i respondenternas svar. Majoriteten av respondenterna säger att de i regler 

enbart rapportera allvarliga incidenter till arbetsmiljöverket. De redogör dock för olika 

sätt att uppskatta allvarlighetsgraden. Flera menar att allvarliga händelser i regel handlar 

om när det har förekommit allvarligt fysiskt våld medan respondenten rosa berättar att 

denne har varit i kontakt med handläggare på arbetsmiljöverket och då fått direktiv att 
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det är bättre att anmäla än att inte göra det alls. Grön och orange menar att det också är 

viktigt att se till helheten och om händelsen avviker från brukarens normala tillstånd. 

Några beskriver också att det kan vara obehagligt att anmäla sin egen verksamhet och 

att det kan handla om okunskap om vad som egentligen ska vidare till 

arbetsmiljöverket. Detta kan visa att handlingsutrymmet inte enbart innebär möjligheten 

att välja agerande, utan att agerandet kräver en viss kompetens att bedöma rimligheten. 

Det är på så sätt den professionella hållningen och kunskapen som påverkar 

handlingarnas meningsfullhet (Svensson m.fl., 2008). 

Så det kan jag nog säga att någonstans så finns det nog en rädsla, 

även om det inte är bra att säga det. Sen vet inte jag hur mycket 

rädslan har varit styrande i att inte anmäla. För jag tror någonstans 

att den största anledningen till att man inte anmäler det är nog, för 

min del i alla fall, okunskap att veta när är det en anmälan som ska 

gå vidare till arbetsmiljöverket (lila). 

 

Respondenterna orange och vit berättar också att de ofta gör mängdanmälningar istället 

för att anmäla enskilda händelser som avser samma brukare. Till skillnad från 

respondent orange och vit säger respondenten grön att denne göra en anmälan när en 

allvarlig incident har inträffat och att respondenten sedan håller kontakten med 

arbetsmiljöverket för att avgöra om ytterligare anmälningar ska göras. 

När man har mycket hot och våld på arbetsplatsen då är det svårt att 

utreda varje händelse […] utan då får man titta mer på helheten (vit).  

 

5.3.3 Dokumentation och handlingsplaner 

Handlingsutrymmet kan betraktas som summan av ansvar, rutiner och bedömningar 

(Svensson m.fl., 2008). Samtliga respondenter beskriver att det finns övergripande 

rutiner och riktlinjer för hur hot och våld som brukare utövar ska hanteras. Dessa rutiner 

och riktlinjer finns digitalt och är tillgängligt för alla medarbetare. Alla respondenter 

menar att det även finns handlingsplaner på respektive arbetsplats som är utformade 

utifrån brukarens problematik och diagnoser. Detta synliggör systemteorins 

utgångspunkt som bygger på att det finns processer och strukturer i organisationen 

(Svedberg, 2016).  

 […] den här brukaren har både ångestattacker, självskadebeteende 

och sen att brukaren har gett sig på personalen. Så vi har tre olika 

handlingsplaner för det (röd). 
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Vid riskanalyser uppmärksammas enligt respondenterna till exempel utformningen av 

lokalen och förutsättningarna personalen har att dra sig undan, att skydda andra boende 

samt andra risker som finns i lokalen exempelvis lösa eller skadliga föremål. Ytterligare 

en aspekt som tas i beaktning är orsaker som triggar beteendet. Respondenterna menar 

att riskanalyser kan både göras innan, exempelvis skyddsronder, men även efter att en 

incident har inträffat. Enligt respondenterna framställs därefter handlingsplaner som 

både kan avse en särskild brukare men också ämna hela verksamheten. Det kan kopplas 

till att system består av flera delar och varje del i systemet berättar något om systemet 

som helhet då delarna påverkar varandra (Svedberg, 2016). Detta då exempelvis en 

incident kan leda till att en riskanalys görs som i sin tur kan resultera i en handlingsplan. 

 

Samtliga respondenter skildrar att handlingsplanerna uppdateras vid behov och grön 

påpekar att sådana tillfällen kan vara när incidenter har inträffat och tillbudsrapporter 

skrivits. Respondenten lila berättar att om det konstateras att den fysiska arbetsmiljön 

inte är optimal men att det inte går att åtgärda problemet omedelbart, kan en 

handlingsplan upprättas. Detta för att förtydliga hur personalen till exempel ska agera i 

den miljön. Vidare berättar gul att det nyligen har börjat uppkomma hot och våld inom 

verksamheten och att de därför arbetar med att uppdatera gamla handlingsplaner. Att 

stödja sig på tidigare kunskaper innebär att det finns för lite vana att möta nya, 

främmande och oberäkneliga händelser (Öquist, 2014). Det kan därför medföra en risk 

att uppdatera gamla handlingsplaner då det tyder på att det finns för lite vana att möta 

nya och oförutsedda händelser.  

 

Desto längre tid personalen har arbetat med brukaren desto mer detaljerad blir 

handlingsplanen menar respondent lila. När det gäller dokumentationen berättar 

samtliga respondenter att alla avvikelser och tillbud dokumenteras. För att kunna hjälpa 

individen på bästa sätt berättar respondenten lila att alla anställda som träffar brukaren 

inom organisation har tillgång till anteckningarna som rör denne. Det innebär att 

personal som arbetar inom daglig verksamhet ser anteckningar som skrivits av 

personalen som arbetar i brukarens hem och vise varse. Enligt systemteori uppstår oftast 

svårighet i organisationer när gränserna blir diffusa eller när man slirar mellan 

systemnivåer som bör hållas separerade (Öquist, 2014). Respondenten menar dock till 

skillnad från Öquist (2014) att svårighet i organisationer har minskat, genom 
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uppluckring av gränser, då brukarna har gynnats när helhetsperspektivet tagits i 

beaktning. 

 

5.3.4 Säkerhet  

Majoriteten av respondenterna berättar att de har larm i verksamheten som en åtgärd för 

en riskbild. Det finns enligt dem rutiner på hur larmet ska användas samt hur ofta det 

ska testas. Respondent orange berättar att de varken har dubbelbemanning eller larm 

eftersom de har bedömt att eventuella risker kan åtgärdas med stöd av personalen som 

finns i byggnaden bredvid.  En annan åtgärd som nämns är dubbelbemanning, antingen 

under en viss period eller vid vissa tillfällen. Utifrån detta synliggörs att 

handlingsutrymmet ger möjlighet för cheferna att handla både aktivt genom att göra 

något men också mindre aktivt genom att underlåta sig göra något (Svensson m.fl., 

2008). Evans och Harris (2004) menar att utrymmet ger cheferna frihet att tolka ramarna 

de rör sig inom.  

 

Samtliga respondenter menar att en bra introduktion för nya medarbetare är viktig, dels 

för brukarens skull men också för personalens. Detta kan förstås utifrån att individer 

som ingår i system också kan skapa nya system (Svedberg, 2016). Det innebär att 

introduktionen anpassas utifrån behoven som uppstår. Majoriteten av respondenter 

beskriver exempelvis att introduktionerna oftast är långa. Respondenten lila, gul och 

grön säger dock att längden kan variera beroende på vilken erfarenhet och kunskap 

personalen har sedan tidigare. Orange, grön och röd säger också att även brukarens 

behov tas i beaktning då det för dem kan vara påfrestande att lära känna och acceptera 

ny personal. Respondent gul menar att de vid rekrytering skriver att de söker personal 

med erfarenhet av hot och våld. Enligt vit är det också angeläget att vid 

anställningsintervjun förtydliga förekomsten av hot och våld. Respondenten rosa menar 

dock att våldet inte bör förstoras upp när personalen får informationen om riskerna. 

Först kommer man kanske två timmar och bara tar en kopp kaffe och 

kollar läget hur kemin funkar. Nästa gång så kanske du är där i tre 

timmar. Så att det inte är sådär långa introduktioner. Det är korta åt 

gången men över längre tid (röd).  

När man introducerar ny personal, att man gör dem medvetna om 

riskerna och vad man gör åt dem. Men att man också inte får glömma 

bort att framställa det bra med personen. […] att det inte blir såna 

här skräckhistorier som hänger med en person tjugo år senare (rosa).  
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5.4 Förebyggande arbete 
5.4.1 Svårigheter att arbeta förebyggande 

Tid, kunskap och ekonomi berättar flera respondenter kan vara hinder för att arbeta 

förebyggande. I Wolmesjö (2005) framkommer det att kraven på chefer ökar i det 

offentliga samhällsarbetet. Vilket också åskådliggörs i Sullivan (2016) studie där 

resultatet tyder på att cheferna inom socialt arbete behöver hantera många olika saker 

samtidigt. Detta dels för att de ska kunna leva upp till förväntningarna som ställs på 

dem men också för att problemen som de hantera i deras verksamheter har blivit allt 

mer komplexa. Lila och grön menar även att svårigheter kan uppstå då de leder på 

distans och framhåller att de har för stor personalomsättning medan vit anser att 

svårigheten enbart uppstår om denne inte anställer rätt personal. Detta kan ses utifrån 

handlingsutrymmet som skapas i ett samspel mellan profession och organisation 

eftersom organisationens uppdrag bestämmer utrymmets storlek (Svensson m.fl., 2008). 

Vad gäller respondenternas tankar kring att leda på distans går den emot Öquist (2014) 

som menar att medvetenheten om gränserna inte är ett hinder för cheferna att röra sig 

bland sina medarbetare på alla nivåer. Detta med utgångspunkt i ett systemteoretiskt 

tänk, då det istället bidrar till att chefen får en uppfattning om den generella 

sinnesstämningen på arbetsplatsen (Öquist, 2014). Respondenternas resonemang skulle 

däremot kunna bygga på att de har långt geografiskt avstånd till medarbetarna, vilket 

försvårar möjligheterna att röra sig på olika nivåer. 

  

Olika system påverkar varandra (Svedberg, 2016), vilket även framkom under 

intervjuerna då några respondenter hävdar att samverkan och samarbete med andra 

verksamheter, såsom vuxenhabilitering, landstinget, skola, anhöriga och god man, kan 

utgöra svårigheter för det förebyggande arbetet. Att samverkan inte fungerar menar 

några respondenter kan leda till att överlämningen av ärenden inte blir bra och att 

personalen måste börja arbeta från grunden för att upprätta en handlingsplan. Något som 

skulle kunna tyda på att det är omöjligt för system att isolera sig från omvärlden utan att 

skapa ogynnsamma följder (Öquist, 2014). Vidare berättar gul att även samarbetet med 

anhöriga ibland kan bidra med svårigheter då anhöriga inte förstår varför personalen gör 

som de gör. Respondent lila framför att det yttersta ansvaret ofta hamnar på personalen 

som arbetar i brukarens hem och att denne upplever att det är svårt att få stödet i tidigt 

skede.  
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Att de tycker att ”men varför jobba såhär?” och ”varför gör vi 

såhär” det kan ju vara knepigt och jobbigt för dem också. Vi kan ju 

inte bara säga att ”jo men din lillebror är så hotfull och vi är så 

stressade av det” det är inte så lätt att säga (gul). 

Jag tycker vi får ta väldigt stort ansvar för individerna och ibland så 

kan man fråga sig hur långt ska det gå? För det krävs väldigt mycket 

för att våra brukare exempelvis ska bli inlagda på LPT […] så det är 

mycket situationer som liksom inte är så allvarliga att man blir inlagd 

på LPT men som är allvarliga för oss, som är en väldigt stor risk för 

oss (lila). 

 
5.4.2 Komplexitet i uppdraget 

Flera respondenter pratar om frustrationen som uppstår när personalen känner att de inte 

kan hjälpa brukarna på rätt sätt. Respondenter grön, lila, vit och gul menar även att de, i 

rollen som chefer, känner sig otillräckliga när de inte vet hur de ska hjälpa brukaren och 

skydda personalen. Något som kan kopplas till att den frihet som gräsrotsbyråkraterna, 

får genom handlingsutrymmet också medför ett ansvar (Svensson m.fl., 2008). Orange 

och vit anser att det är svårt att förutse allt, även om alla risker försöker motverkas, 

vilket ofta leder till att de ligger steget efter. Respondent lila reflekterar över 

personalens förutsättningar och om de har rätt kompetens för att kunna hantera 

problematiken. Detta då respondenten menar att personalens kompetens och uppdrag är 

riktade mot vårdande och pedagogiska uppgifter och att de inte arbetar utifrån samma 

lagstiftning som till exempel poliser och säkerhetsvakter. Vidare reflekterar några 

respondenter även över titeln på medarbetarna och om den borde ändras för att betona 

att det i arbetsuppgifterna ingår att hantera komplexa situationer. Respondent lila menar 

även att det vid allvarliga situationer går att extern placera individer, exempelvis om den 

rätta kompetensen inte finns. Detta beskriver respondenten enbart har hänt vid enstaka 

fall då respondenten skildrar att de i första hand undersöker om det går att omplacera 

individen inom organisationen.  

Men det är ju alltid så att oavsett hur mycket du jobbar förebyggande 

så finns det ju alltid någonting du inte tänkt på (vit). 

Man känner sig maktlös, man står någonstans mellan medarbetare 

som mår dåligt och brukare som mår dåligt. […] Personalen mår 

dåligt för att de blir slagna men sen så har jag ju också brukare som 

använder våld och de mår ju också dåligt […] Det är ju vårt uppdrag 

att finnas där för dem (grön). 
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Samtliga respondenter berättar att frågan uppmärksammas bland deras kollegor och 

chefer, vilket medför att de känner ett stöd. Respondenten grön och lila menar dock att 

det yttersta ansvaret ligger på chefen som ansvarar för verksamheten. De framför att det 

därför kan vara överväldigande att i vissa situationer inte veta hur de ska gå vidare. Likt 

respondenterna framkommer det även i Larssons (2008) studie att cheferna framhåller 

att det är viktigt att politiker och överordnade chef är tydliga med vilka ramar och regler 

som gäller. Det skulle kunna förstås utifrån Öquist (2014) som menar att svårigheter i 

organisationer uppkommer när gränserna blir diffusa eller när det sliras mellan 

systemnivåer som bör hållas separerade. Särskilt tydliga blir svårigheterna med att 

upprätthålla åtskillnader mellan nivåerna för mellanchefer i vård och omsorgsarbeten, 

detta eftersom cheferna både ska vara trogna mot sina överordnade men också lojala 

mot sina medarbetare. Respondenten grön anser att uppdraget kräver ett helhetstänk i 

hela organisationen. Det är också något som blir tydligt i en Larssons (2008) studie där 

chefernas menar att möjlighet att utveckla verksamheterna är förenad med stödet från 

deras överordnade chef. Likaså framkommer det i Howard (2001) studie att 

organisationens uppfattning om förekomsten av hot och våld har betydelse för 

utvecklingen av förebyggande arbete. Det är något som även skildras av respondenterna 

orange och gul som menar att de upplever att hot och våld är ett prioriterat område inom 

deras organisation.  De anser därför att de får igenom många beslut och att de inte 

känner sig begränsade. Utifrån detta synliggörs att chefer som har huvudansvaret både 

kan påverka i uppåtgående och nedåtgående led för att uppnå samspel mellan 

organisationen och gräsrotsbyråkraterna (Lipsky, 2010, s.24). 

 

5.4.3 Utbildning  

Samtliga respondenter berättar att personalen har möjlighet till någon form av 

utbildning. Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med ett gemensamt 

och likvärdigt förhållningssätt. Flera respondenter säger dock att det oftast är ny 

personal som erbjuds utbildningarna. Tidigare forskning visar att utbildningar bör 

underhållas och förnyas med jämna mellanrum för att förebygga uppkomst av våld 

(Nachreiner, 2005). Forskning visar även att utbildningen för både chefer och anställda 

är en förebyggande insats som tycks fungera bra för att hantera hot och våld (Howard, 

2001). Vidare nämner många av respondenterna att lågaffektivt bemötande är en 

utbildning som de erbjuder. Andra utbildningar som nämns är inriktade mot att öka 

kunskapen om olika diagnoser eller att personalen lär sig självförsvar. Längden på 
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utbildningarna som respondenterna nämner är alltifrån en halvdag till tre dagar. Det är 

även olika hur respondenterna använder sig av utbildningarna efteråt. 

 

Några respondenter beskriver att de alltid är med vid nya utbildningarna, vilket medför 

att de kan vara med i diskussionen på till exempel personalmöten eller hänvisa till 

utbildningen efter incidenter. Andra berättar att de försöker vara med när personalen 

utbildas men att det inte alltid är möjligt. Några respondenter har även tillgång till en 

”expertgrupp” som genom handledning kan komma in och stötta kollegor i andra 

verksamheter i organisationen. Även respondent röd, lila och grön berättar att de har 

haft extern handledare för att vägleda och stötta personalen. Enligt Öquist (2014) 

behöver systemet utmanas och omskapas för att bryta omedgörliga inre modeller, vilket 

inom systemteorin kallas för positiv oro/kalibrera om. Utbildningen kan ses som nytt 

lärande då frisk data förser systemet och på så sätt rubbar balansen samt utmanar det 

inbundna (Öquist, 2014). 

Ofta är det ju att man kommer överens om något, ett gemensamt 

förhållningssätt. […] och att vi hittar ett nytt sätt att angripa 

situationen, vi ställer lite mindre krav, backar, så får man se då vad 

det leder till (orange).  

[…] eftersom jag inte har varit så duktig på att följa upp det. Det har 

till och med varit föreläsningar där jag inte har varit med och då blir 

det ännu svårare för mig att verkligen ta ansvaret att följa upp det på 

rätt sätt. (lila). 

 

5.5 Sammanfattning  

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att det förekommer olika varianter av hot 

och våld i respondenternas verksamheter samt att allvarlighetsgraden skiljer sig åt. Det 

blir också tydligt att respondenternas uppfattning av incidenterna till exempel utgår 

ifrån brukarens sjukdomsbild och personalens bemötande. I resultatet framkommer att 

cheferna har ett stort ansvar som innefattas av många olika krav. De ansvarar bland 

annat över att skapa rutiner, riktlinjer, handlingsplaner och utreda incidenter. Vidare 

ansvarar de för att medarbetarna ska ha förutsättningar att kunna hantera situationer som 

uppstår. Personalen ansvarar att följa rutiner, riktlinjer och handlingsplaner som är 

upprättade och att rapportera incidenter som sker till deras chef. Rapporteringen av 

incidenter till chefen tycks dock inte alltid ske av olika anledningar. När en incident väl 

har rapporterats ansvarar chefen för att utreda, göra en bedömning om incidenten 

allvarlighetsgrad och därefter bedöma om den ska anmälas vidare till arbetsmiljöverket. 
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I resultatet framkommer dock att respondenternas bedömningar skiljer sig åt. 

Sammantaget medför det att statistiken över anmälningar skulle kunna vara 

missvisande. Omständigheter som respondenterna menar kan försvåra det förebyggande 

arbetet är bland annat tidsbrist, ekonomi, kunskap, oklara direktiv från arbetsmiljöverket 

samt stor personalomsättning. I resultatet framgår också att överordnade chefers samt 

organisationens prioritering av hot och våld har betydelse för chefers förebyggande 

arbete. 

 

 

6 Diskussion  
Resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån studiens syfte, vilket är att undersöka hur 

chefer inom vård och omsorgsverksamheter, med inriktning omsorg om personer med 

funktionsvariant, arbetar med hot och våld som brukare utövar mot personal.  

Diskussionen kommer att disponeras utefter frågeställningarna; Hur hanterar chefer hot 

och våld som brukare utövar mot personalen? Hur arbetar chefer för att förebygga 

uppkomst av hot och våld som brukare utövar mot personalen samt hur cheferna 

upplever sitt handlingsutrymme gällande hanteringen av hot och våld? Avsnittet 

kommer avslutas med en metoddiskussion och förslag till vidare forskning inom ämnet.   

 

6.1 Resultatdiskussion  

Större delen av respondenternas menar att brukarna inte förstår eller har förmåga att se 

konsekvenserna av deras agerande när de utövar våld, att de inte avser att skada och att 

det snarare handlar om en frustration över situationen. En respondent framför också att 

det inte går att hindra brukares hot och våld benägenhet.  Anledningen till detta synsätt 

skulle kunna bero på att brukarna och våldet som de utövar betraktas som en del i 

systemet, detta då system består av flera delar (Svedberg, 2016). Dessutom sker det en 

interaktion mellan systemen som innehåller budskap för att hålla systemen samman 

(Öquist, 2014), vilket också kan ha en inverkan. Om brukaren inte hade betraktats som 

en del i systemet, och det inte hade skett en interaktion mellan delarna och systemet i 

form av dokumentation, sjukdomsinsikt och kunskap om personalens kompetens, hade 

det förmodligen påverkat respondenternas uppfattning. Det hade i sin tur antagligen 

också förändrat deras synsätt på våldet som sker i verksamheterna då den som utövar 

våldet hade varit ”okänd” för dem. Tolkningen av våldet som brukarna utövar kan med 

stor sannolikhet även påverka hur både personalen samt cheferna använder sitt 

handlingsutrymme i frågan om att rapportera och hantera händelsen. 
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I resultatet framkom det att medarbetarna behöver rapportera incidenterna för att 

respondenterna dels ska få kännedom om våldet men också för att de ska ha möjlighet 

att hantera frågan. Hanteringen av incidenterna tycks dock i sin tur variera utifrån 

respondenternas svar, detta då de menar att det inte finns något specifikt 

tillvägagångssätt, utan att de ser till helheten. När det råder skiljaktigheter i 

uppfattningen kring hot och våld framkommer det i en studie att våldsamma handlingar 

ofta blir underrapporterade eller överrapporterade (Isaksson m.fl., 2008). Majoriteten av 

respondenterna menar även att de enbart rapporterar allvarliga incidenter till 

arbetsmiljöverket och redogör för olika sätt att uppskatta allvarlighetsgraden. Det skulle 

kunna bero på att det är respondenterna själva som ansvarar för att gradera händelserna 

som ”allvarlig” och att det inte finns en enhetlig ”mall” för detta. Att det är 

respondenterna själva som ansvarar över att göra en bedömning kan både ha för- och 

nackdelar. Detta eftersom det både kan medföra att hantering av hot och våldsincidenter 

blir bättre och effektivare men också att granskningen inriktas på att se det unika i 

situationen. Å andra sidan kan en annan konsekvens bli att det leder till olika 

bedömningarna, som medför att det råder skiljaktigheter gällande vad som rapporteras 

vidare. Likt Isaksson m.fl., (2008) menar Wikman (2012) att om en handling inte 

uppfattas som våld har det till följd att händelsen heller inte kommer synliggöras i 

statistiken, varpå statistiken kan vara missvisande. Statistiken kan även bli vilseledande 

då respondenterna beskriver att mängdanmälningar görs istället för att rapportera varje 

enskild händelse eller att enbart en anmälning görs. Vidare beskriver några respondenter 

att det kan vara obehagligt att anmäla sin egen verksamhet och menar att det kan bero 

på att de saknar tillräcklig kunskap i vad som egentligen ska anmälas vidare till 

arbetsmiljöverket. Att statistik blir missvisande kan innebära att problematiken som 

förekommer i verksamheterna förminskas och i sin tur inte uppmärksammas i den 

utsträckningen som krävs för att synliggöra och skapa förståelse. Det är också 

anmärkningsvärt att flera respondenter nämner att det finns okunskap och otydlighet 

gällande vad som ska anmälas vidare. Frågan är om orsaken grundar sig i 

respondenternas kunskap och att ”problemet” finns i en del av ”systemet” eller om det 

beror på att det finns en otydlighet från arbetsmiljöverkets sida? 

 

Flera av respondenterna skildrade att det av olika anledningar är svårt att arbeta 

förebyggande. De skildrar dels att mycket av arbetet sker i efterhand, då allt inte går att 
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förutse men också att det anser att det är svårt att veta hur de ska göra för att komma 

vidare. Detta är något som kan vara problematisk då risker kanske inte alltid observeras 

i tid och därmed går att förhindras. I Magnavitas (2014) studie framgår att det 

förebyggande insatser leder till en större medvetenhet och bättre hantering av våldet. 

Respondenterna berättar vidare att brist på tid, kunskap, stora personalomsättningar, 

ekonomi, rätt personal, fungerande samverkan och att ledarskap på distans är några 

orsaker till att det förebyggande arbetet försvåras. På sikt kan det leda till att 

förebyggande arbete begränsas eller inte görs på ”rätt sätt” utifrån begränsningar. Till 

exempel nämnde samtliga respondenter att deras personal har möjlighet till någon form 

av utbildning, vilken tidigare forskning tyder på är bra för såväl personal som chefer är 

för att hantera hot och våld (Howard, 2001). I resultatet framkommer dock att samtliga 

respondenterna inte närvarande under nya utbildningar som personalen genomgår. 

Något som skulle kunna göra att det blir svårt att sedan använda sig av utbildningarna 

då cheferna inte vet vad utbildningen behandlade eller om personalen tagit den till sig. 

Helhetsperspektivet skulle på så sätt kunna gå förlorat. Längden på utbildningar som 

respondenterna nämner erbjuds kan också anses vara relativt korta, vilket också 

forskning visar har betydelse (Badger, Mullan, 2004). Detta skulle kunna leda till att 

effekten från de utbildningar som respondenterna nämner inte kommer fram till fullo.  

 

Samtidigt kan det också vara svårt att erbjuda utbildningar som är långa och kostsamma 

när det finns en osäkerhet i fråga om personalen kommer att stanna kvar i 

verksamheten, detta då somliga respondenter menar att det kan vara svårt att behålla 

personalen när hot och våld förekommer. Detta stödjer även Howards (2001) studie som 

menar att om organisationen inte kan erbjuda en god arbetsmiljö är det högst troligt att 

kompetent personal lämnar organisationen. Det kan leda till oregelbundenhet för både 

brukare och personal vilket i sin tur skulle kunna försämra arbetsmiljön ännu mera. 

Ytterligare något som kan begränsa eller gynna chefers förebyggande arbete och som 

skildras i resultatet är kopplat till överordnade chefer och ledningen i organisationen. 

Detta då några respondenter menar att ekonomin i organisationen kan begränsa deras 

förebyggande arbete medan andra respondenter understryker att ledningarna betraktar 

hot och våld som ett prioriterat område, vilket medför att de inte känner sig begränsade 

utan har större möjlighet att få igenom förslag. Detta är något som också framgår i en 

studie som avsåg att undersöka chefers möjligheter att utveckla verksamheterna där 

samtliga chefer ansåg att stödet från deras överordnade chefer är viktigt (Larssons, 
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2008). Det verkar dock inte enbart vara ledning och lagar som styr handlingsutrymmet 

utan även respondenternas egna agerande. Några av respondenterna använder 

exempelvis sitt handlingsutrymme för att vara tillgängliga även utöver sin arbetstid då 

allvarliga incidenter inträffat. Frågan är vad detta beror på, handlar det om hur 

respondenterna är som person eller om hur organisationen är strukturerad? 

 

6.2 Metoddiskussion  

I denna studie har en kvalitativ metod använts och en hermeneutisk utgångspunkt 

antagits. Detta eftersom målet med studien har varit att uppnå förståelse för chefers 

hantering och förebyggande arbete med hot och våld samt deras upplevelse av 

handlingsutrymmet. Nackdelen med att använda en hermeneutisk utgångspunkt som 

bygger på förståelse har dock varit att det går att tolka det som respondenterna säger på 

ett felaktigt sätt. För att undvika detta har båda skribenterna gått igenom materialet 

noggrant, trots detta kvarstår risken. Till studien har semistrukturerade intervjuer valts 

som insamlingsmetod av materialet. En osäkerhet med arbetssättet är att skribenterna 

kan ha ställt olika frågor till skilda respondenter de gånger då de gått utanför 

intervjuguiden, detta trots att många följdfrågor redan innan var bestämda. Vidare kan 

det medfört att skribenterna har fokuserat på olika aspekter i de skilda intervjuerna. 

Ytterliggaren en nackdel är att även frågorna kan ha riktats till önskvärda svar. En 

styrka med semistrukturerade intervjumetoden är dock att den lämnat utrymme för 

fördjupning i relevanta aspekter i svaren. Vad gäller bearbetningen av det insamlade 

materialet kan en aspekt vara att materialet tematiseras olika beroende på vem som gör 

det. Det är dock en aspekt som är svårt att undvika. 

 

Vidare har kontakten med respondenterna som deltagit i studien till en början tagits över 

telefon. Detta kan ha fått dem att känna sig mer pressade att ställa upp och delta i 

studien i jämförelse med vad exempelvis ett mejl hade gjort. Ytterligare en aspekt är att 

respondenterna som kontaktats och intervjuats är enbart några få i södra Sverige, vilket 

gör det svårt att dra slutsatsen att resultatet är representativt för hela landet. Dessutom 

skulle andra chefer i samma geografiska avgränsning kunna arbeta annorlunda varpå det 

är svårt att säga att resultatet är generellt giltigt även i södra Sverige. En ytterligare 

problematik gällande intervjuerna skulle kunna vara att respondenterna är i 

beroendeställning till sin arbetsplats som kan ha orsakat att deras svar har påverkats. 

Denna problematik skulle kunna gälla både för kommunanställda och privatanställda 

chefer.  
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6.3 Vidare forskning  

Utifrån resultatet, som tyder på att chefer som har stöd i organisationen lättare kan 

arbeta förebyggande, vore det intressant att undersöka vilket stöd chefer egentligen har. 

Det vore också intressant att undersöka vilka riktlinjer som finns inom organisationen 

för att hantera hot och våld samt vilka förutsättningar chefer har för att klara av sitt 

uppdrag. Ytterligare något som kan forskas vidare inom är när arbetsmiljöverket 

bedömer att en händelse ska rapporteras och hur de kan arbeta med att tydliggöra dessa 

kriterier för chefer. Sist men inte minst vore också intressant att djupare undersöka om 

tolkningen av hot och våld påverkar hur chefer och medarbetare i praktiken hanterar 

problematiken.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Hej!             

Vi är två socionomstudenter som just nu läser sjätte terminen på socionomprogrammet 

(210hp) vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi kontaktar dig med anledning av den C-

uppsats som vi planerar att skriva. Studien avser att undersöka hur chefer inom omsorg 

funktionsnedsättning arbetar med hot och våld som omsorgstagare utövar mot 

personalen. För att uppnå vårt syfte vore det därför intressant att få möjligheten att 

intervjua chefer som ansvarar för verksamheter inom omsorg funktionsnedsättning. 

 

Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer som ta cirka en timme. Av 

praktiska skäl kommer intervjuerna spelas in.  Vid genomförandet av undersökningen 

tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som i korthet innebär att; dina 

svar kommer att hanteras konfidentiellt, det vill säga ingen obehörig kommer att få 

tillgång till dem. I studien kommer dina svar även att anonymiseras för att det inte ska 

gå att koppla ihop svaren med just dig och organisationen du arbetar inom kommer inte 

att skrivas ut. Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta 

intervjun och din medverkan i undersökningen. Du har också rätt att avstå från att 

besvara enskilda frågor. 

 

 

Mailadresser:  Diliana Ulianova: ***@student.lnu.se  

Emma Sten:  ***@student.lnu.se   

 

Telefonnummer:  Diliana Ulianova: **** 

  Emma Sten:  **** 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Tema 1 – Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv, dina arbetslivs erfarenheter och arbetsuppgifter? 

• Hur ser organisationen du arbetar inom ut i stora drag och vilken plats har du i 

den? 

• Vad har du för förkunskaper gällande hot och våld, kan du ge exempel? 

 

Tema 2 – Omfattning och hantering  

• I vilken omfattning förekommer det hot och våld inom ditt ansvarsområde/dina 

ansvarsområden och skiljer sig allvarlighetsgraden åt? 

 

• Vill du beskriva vilken typ av hot och våld som rapporteras mest till dig av dina 

medarbetare? 

 

• Hur tänker du kring introduktion och bemanningen på arbetsplatser där det 

förekommer hot och våld? 

 

• Kan du ge exempel på vilken slags stöd du erbjuder medarbetare som arbetar 

inom verksamheter där det förekommer hot och våld?  

 

• Uppmärksammas hot och våld som förekommer inom verksamheterna bland 

dina kollegor samt bland din chef/dina chefer? 

 

Tema 3-Riktlinjer och rutiner 

• Kan du ge exempel på hur ni utreder riskerna för uppkomst av hot och våld på 

arbetsplatsen? 

 

• Vilka rutiner och riktlinjer finns det inom verksamheten för hanteringen av hot 

och våld? 

 

• Hur arbetar du kring säkerhet när det förekommer hot och våld? 
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• Vad blir konsekvenserna när hot och våld ha inträffat? 

 

Tema 5 – Möjligheter och hinder 

 

• Finns det några hinder/något du saknar för att du ska kunna arbeta förebyggande 

med hot och våld inom dina ansvarsområden? 

 

 

• Finns det faktorer som underlättar arbetet med hot och våld? 

 

 

 

Tema 6 – Övrigt  

• Finns det något du skulle vilja lägga till, gällande ämnet, som du anser är 

relevant för denna undersökning? 

 

 

 

 

 


