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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur chefer för olika gruppboenden inom LSS med 

utåtagerande brukare arbetar för att göra arbetsmiljön säker och hur stödet för medarbetarna såg ut.  

Mer specifikt ville vi ta reda på vilka svårigheter det kunde finnas med att uppfylla säkerheten i 

praktiken. Vårt antagande var att säkerhetsarbetet kunde vara utmanande då brukarna har rätt att leva 

ett fritt liv på boendet samtidigt som de anställda har rätt till en säker arbetsmiljö. Vår uppsats bygger 

på en kvalitativ metod där vi utförde sju semistrukturerade intervjuer med chefer för LSS-boenden.  

Resultatet visade att samtliga informanter hade ett omfattande säkerhetsarbete men att det skilde 

sig åt beroende på hur många brukare de hade som var utåtagerande. Säkerhetsarbetet omfattade 

exempelvis riskförebyggande arbete, handlingsplaner och utbildningar av olika slag för personalen.  

Vårt antagande om att säkerhetsarbetet kunde vara svårt att genomföra stämde delvis. Ingen av 

cheferna upplevde det som särskilt svårt men att det kunde vara en utmaning när lagarna för brukarna 

och medarbetarna krockade. Medan vårt resultat växte fram så kunde vi se att implementeringsteorin 

var relevant för vår uppsats och att det i den främst var behovsinventeringsfasen inkluderat det 

förebyggande arbetet som ingick i chefernas säkerhetsarbete.  

Våra diskussioner handlade om att det var positivt att cheferna hade ett omfattande säkerhetsarbete 

men vår upplevelse var att de förminskade medarbetarnas utmaningar med att arbeta i en riskfylld 

miljö.  
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1.Inledning  

Vi var två medarbetare som jobbade på boendet den dagen och hade ansvar för de fem brukare som 

bodde där. En av brukarna, en äldre man kom ut till det gemensamma utrymmet och blev provocerad då 

en av medarbetarna kommenterade något. Plötsligt blev han vansinnig och tog tag i en stol som han 

kastade rakt mot oss personal i rummet. Vi försökte försvara oss men situationen blev mer och mer 

hotfull och tillslut var vi tvungna att ringa polisen och vi kunde andas ut först när de kom (K. Rudbeck, 

personlig kommunikation, 1 mars 2019).  

 

Det här är en av många händelser som en av oss har varit med om i sitt tidigare arbete på olika LSS-

boenden där det fanns risk att utsättas för hot och våld. Det var genom hennes erfarenheter som vi blev 

intresserade av att undersöka hur chefer och övriga ansvariga inom funktionshinderomsorgen arbetar 

för att motverka och stötta anställda på gruppbostäder där brukarna är utåtagerande vilket ofta kan 

innefatta hot och våld.  

Begreppet hot innefattar att någon uttrycker att den andra personen exempelvis kan komma att 

utsättas för fysiskt våld eller skadegörelse. Andra exempel på hot kan vara sexuella anspelningar, 

aggressiva gester, nedsättande kommentarer eller personangrepp av olika slag. Bristande respekt mot 

en annan person kan också uppfattas som hot. På en arbetsplats kan de anställda uppleva ständig stress 

om de riskerar att vara med om något farligt eller hotfullt på arbetsplatsen vilket leder till inre oro och 

spänningar (Akademikerförbundet (SSR), 2017). Begreppet våld kan beskrivas som en aggressiv 

handling som orsakar fysisk och psykisk skada på en annan person. Det kan till exempel vara att bita, 

riva, knuffa, nypa, klösa, sparka eller hålla fast någon. Grövre våld kan vara att överfalla någon eller 

använda vapen vilket kan leda till allvarliga skador (SSR, 2017).    

Enligt ”Kommunalarbetaren” (Hjort, 2018) så ökar hotet och våldet inom funktionshinderomsorgen 

och år 2017 gjordes 403 anmälningar till Arbetsmiljöverket vilket är en ökning med 57 procent på fem 

år. Att blir utsatt för just hot och våld är vanligare när man arbetar med funktionsnedsatta än om man 

jobbar med andra målgrupper. Att bli hotad med kniv, få ett slag över revbenen, att någon tar 

strypgrepp eller att få sitt öra avbitet är arbetsskador som kan ingå i en vårdares vardag och det är även 

exempel på anmälningar gjorda till Arbetsmiljöverket. Hjort (2018) skriver vidare att det dock endast 

är en viss del av alla incidenter som anmäls vilket bland annat kan bero på att medarbetarnas 

toleransnivå blir högre allt eftersom de blir vana med att utsättas för våld. Således normaliseras våldet 

vilket resulterar i att bara de allvarligaste händelserna anmäls. Det är arbetsgivarens ansvar att klargöra 

för medarbetarna att de måste rapportera incidenter och att arbeta förebyggande för att minimera 

risker. Arbetsmiljöverket har gjort utredningar på ett större antal anmälningar som inkommit om hot 

och våld och dessa visar på att de orsakats av brister i arbetsgivarens arbete där riskbedömningarna 

varit undermåliga. Arbetsmiljöverket (AV, 2019) hävdar att med ett förebyggande arbete så går det att 

skapa en arbetsplats där personalen känner sig trygg även där hot och våld är ett stort problem. Där 

ansvariga har ett genomarbetat säkerhetsarbete och väl uttänkta rutiner kan hot och våldssituationer till 

stor grad undvikas. 
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1.1 Problemformulering 

Vetskapen om att riskera att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen kan leda till oro och psykisk 

belastning för medarbetarna (Arbetarskyddsstyrelsen, (AFS 1993:2). 

 

Ett särskilt problem är när angriparen är en vårdtagare som är psykiskt sjuk, senildement eller 

utvecklingsstörd och inte fullt ut kan svara för sina handlingar. Sådant våld och hot kan vara 
oprovocerat och ibland helt oavsiktligt. Detta förekommer i psykiatrisk och geriatrisk vård, socialvård 

och omsorgsverksamhet (AFS, 1993:2, kommentarer till 1§). 
 

I LSS (SFS 1993:387), 5 § fastställs att funktionshindrade personer har rätt att leva ett fritt liv på ett 

särskilt boende. Under större delar av 1900-talet var funktionshindrade hänvisade att bo på 

institutioner, vårdhem, anstalter eller sjukhem men år 1997 beslutades det att de inte skulle bo på det 

sättet längre (Socialutskottets betänkande, 1997/98:). Enligt ”Läkartidningen” (Grunevald, 2013) så är 

metoderna som man idag använder för att stävja utåtagerande beteende humana jämfört med dåtidens 

då brukarna tvingades att använda tvångströjor och låsbara kängor.  

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande så att våld och hot på arbetsplatsen i så hög 

grad som möjligt undviks. Detta innefattar att kartlägga- och förutse risker samt att upprätta rutiner för 

arbetet. Samtliga medarbetare ska ha kunskap om dessa rutiner och förses med relevant utbildning. 

Exempelvis ska de även kunna tillkalla snabb hjälp vid en hotfull situation. På arbetsplatser där våld 

och hot kan förekomma ska personalen även få kontinuerlig handledning och support. Utformning av 

lokalerna ska vara anpassade så att risker minimeras (AFS, 1993:2, 2-7 §). 

Med hänsyn till att utåtagerande brukare och personal bor respektive arbetar tillsammans så tror vi 

att verksamhetsansvariga har en svår uppgift att säkerställa arbetstagarnas arbetsmiljö. Vi antar även 

att det är en svår kombination att samtidigt följa Arbetsmiljölagen (som värnar om medarbetarnas 

rättigheter), Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter samt LSS-lagen (rättigheter för brukarna) vilka 

många gånger krockar. Detta antagande stärks av Arbetsmiljöverket (AV, 2018) som menar att:  

 

Det kan uppstå problem för en arbetsgivare att avgöra om brukare ska få sina behov tillgodosedda 

precis som de önskar eller om arbetstagarens arbetsmiljö ska prioriteras om deras intressen krockar. Det 

är då viktigt att veta att socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade - LSS och 

arbetsmiljölagen är jämbördiga och gäller parallellt utan att någon av dem har företräde framför den 

andra. Det gäller därför för arbetsgivaren att hitta lösningar som tar hänsyn till både arbetstagare och 

brukare. 
 

Problemområdet för vår uppsats är att det kan vara svårt för cheferna att fullt ut göra arbetsmiljön 

säker på grund av att rättigheterna för medarbetare och brukare krockar. Detta då det både är ett 

hem för utåtagerande personer och samtidigt en arbetsplats.  
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1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ansvariga chefer för olika LSS-boenden med utåtagerande 

brukare arbetar för en säker arbetsmiljö för sina medarbetare. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur arbetar cheferna för att göra arbetsmiljön säker?  

2. Hur ser stödet för medarbetarna ut där det förekommer hot och våld? 

2.Vilka utmaningar/svårigheter identifierar cheferna med att uppfylla säkerhetskraven i praktiken? 
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2. Bakgrund 

Socialstyrelsen (2015) menar att historiskt sett så har människor med funktionshinder ofta befunnit sig 

utanför samhället och blivit diskriminerade. Segregationen och institutionstänkandet har uppstått ur 

idén att man skulle skydda samhället från personer med funktionshinder och tvärtom.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), SFS 1993:387) trädde i kraft år 1994 

med målet att funktionshindrade ska kunna bo och leva likt alla andra. Denna målgrupp har numera 

rätt till ett särskilt boende (LSS, SFS 1993:387), 9:9 §. Dessa former av bostäder kallas ofta LSS-

bostäder och är den benämning vi har använt oss av i uppsatsen. Ett LSS-boende är en bostad som har 

anpassats till personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och ska fungera som ett 

privat hem. Boendet är oftast en gruppbostad (ett samlat boende där brukarna har var sin lägenhet samt 

allmänna utrymmen). Det kan även vara i form av ett servicehus (påminner om ett hyreshus med 

lägenheter där brukaren får hemhjälp) eller en anpassad bostad (ergonomiskt utformad för brukarna). 

Personer som bor på LSS-boenden ska få hjälp av personal med att klara sitt vardagliga liv 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Socialstyrelsen (2015) menar att det är vanligt förekommande med utåtagerande beteende bland 

brukare som bor på LSS-boenden. Beteendet kan vara en signal på att en person inte får sina behov 

tillgodosedda vilket kan visa sig i form av aggression gentemot omgivningen eller självskadebeteende. 

När beteendet uppstår så kan det vara ett tecken på att individen upplever att hen inte har förmågan att 

uppfylla kraven från omgivningen och att personen då saknar ett sätt som hen kan kommunicera på 

vilket leder till frustration.  

En metod som man använder sig av när man arbetar med utåtagerande brukare är lågaffektivt 

bemötande (Low Arousal Approach) som utvecklades i England i mitten av 1990-talet och har på 

senare tid även börjat användas i Sverige. Metoden är en typ av förhållningssätt som används vid 

problemskapande beteenden och situationer. Detta innebär att man håller sin egen känslointensitet låg 

och att man utstrålar lugn för att undvika att situationen blir än mer uppjagad. Personer som är oroliga 

och lätt går upp i affekt är ofta lättpåverkade för stress och krav. Därför måste omgivningen anpassa 

och förhålla sig till detta samt sänka kraven på personen för att undvika sammanbrott (Socialstyrelsen 

(2015).  

      Autism och Aspergerförbundet (2019) menar att vi framför allt kommunicerar med vårt 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Endast en liten del av vår kommunikation är verbal. Därför är det 

viktigt att man som personal är medveten om vilka signaler kroppsspråket sänder ut för att undvika att 

tillföra högre känslointensitet till situationen.  

 

2.1 Chefens ansvar 

Enligt AFS (1993:2) så är det chefens ansvar att se till att hot och våld på arbetsplatsen förebyggs så 

långt som möjligt. Chefen är huvudansvarig för arbetsmiljön och måste enligt lagen vidta åtgärder som 

behövs för att förebygga att personalen inte ska utsättas för ohälsa eller arbetsskada (AV, 2019).   
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Arbetsmiljölagens (AML, SFS 1993:387) 1:1 § syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Från början var Arbetsmiljölagens huvudsyfte enbart att 

förbättra den fysiska arbetsmiljön men från år 1977 så omfattar lagen även arbetstagarnas psykosociala 

arbetsmiljö. Idag reglerar lagen diverse faktorer på en arbetsplats som kan påverka de anställdas 

mående såsom ergonomi, ljudnivåer, luftkvalitet, riskfyllda kemikalier, arbetsmängd, arbetsinnehåll 

och möjlighet till återhämtning. De sociala behoven ingår också i arbetsmiljön och anställda ska få 

möjlighet till utbildning, kunskap och gemenskap med arbetskamraterna (AV, 2019). AML (SFS 

1993:387) 3:1a § säger även att “arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö”  och att “arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva ett på lämpligt sätt organiserad 

arbetsmiljöverksamhet (AML, SFS 1993:387 ,6:1§).    

Lange (2002) menar att systematiskt arbetsmiljöarbete kan liknas vid ett redskap som används av 

chefer och medarbetare för att förbättra arbetsmiljön. Härigenom kan arbetsmiljön avsevärt förbättras 

vilket i sin tur leder till många fördelar såsom minskad stress bland personalen samt lägre 

personalomsättning.  

 

Förebyggande arbete 

Arbetsmiljöupplysningen (AMU, 2019) menar att det skall finnas särskilda säkerhetsrutiner på 

arbetsplatsen där det finns risk för hot och våld vilka alla arbetstagare ska känna till. För att förhindra 

olycksfall och ohälsa på arbetet är det viktigt att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Det består 

av tre delar: undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder samt uppföljning av dessa.  

Riskbedömningar ska göras för att bedöma sannolikheten för att olycksfall eller ohälsa inte skall 

uppkomma i arbetsmiljön samt vilka följder dessa skulle kunna leda till. Det är viktigt att 

riskbedömningarna uppdateras kontinuerligt. Arbetsgivaren och arbetstagarna skall tillsammans 

kontrollera och gå igenom riskerna på arbetsplatsen. En prioritering ska göras av vilka risker som är 

viktigast att åtgärda först. Ett åtgärdsprogram kan bestå av säkerhetsrutiner, anpassning av lokaler, 

information, utbildning eller åtgärder efter inträffade händelser. Arbetstagarna ska få tillräckligt med 

utbildning, information, handledning och stöd så att arbetet kan utföras säkerhetsmässigt. Ett 

utbildningsprogram kan behövas ta fram för komplettering av säkerheten på arbetsplatsen. När man är 

nyanställd är det viktigt att alla eventuella risker tas upp vid en introduktion så att man får information 

om vad arbetet innebär (AMU, 2019). 

Arbetsgivarens uppgift är att se till att det finns larmutrustning vid behov samt rutiner kring hur 

larmen ska användas. Övningar ska ske gällande säkerhetsrutiner och larm ska underhållas och 

kontrolleras regelbundet. Om en arbetsuppgift innebär stor risk för hot och våld får den inte utföras 

ensam (AMU, 2019).    

    AFS (1993:2) menar att det finns anledning att tro att många händelser av hot och våld på 

arbetsplatsen inte anmäls. Detta kan i sin tur innebära att personalens fysiska symptom på stress och 

psykisk ohälsa inte kan härledas till något och kopplas samman med situationer som inträffat. Alla 
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människor reagerar olika i en våldssituation, vissa med stressreaktion och chock medan andra inte 

reagerar alls. Vilken reaktionen blir kan påverkas av om man varit beredd på en kommande händelse 

eller om man har upplever hot och våld på arbetsplatsen tidigare. För många människor är vetskapen 

om att kunna utsättas för hot och våld en orsak till psykisk stress. Mycket av lidandet kan mildras 

genom förebyggande åtgärder, fungerande rutiner och att den som råkat ut för hot och våld blir väl 

omhändertagen. Arbetsgivaren skall ge stöd och hjälp med att bearbeta upplevelsen samt förebygga 

psykiska och fysiska skador vilket även gör att man är bättre förberedd om en ny situation uppstår.  

 

Uppföljande åtgärder 

Rutiner för att rapportera och följa upp tillbud ska finnas då en hot- och våldssituation ska 

dokumenteras och utredas. Allvarligare tillbud eller händelser som uppstår skall alltid anmälas till 

Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och polisen. Arbetsgivaren skall dessutom göra en polisanmälan 

efter samråd med den som blivit drabbad och med skyddsombudet. För den som blivit utsatt för hot 

kan det finnas ett motstånd mot att göra en polisanmälan. Arbetstagaren kanske inte uppfattar 

situationen som allvarlig eller känner att anmälan ändå inte kommer att leda till åtal (AFS 1993:2).   

 

Efterföljande åtgärder 

Arbetsmiljöverket (AFS 1993:2) menar att när en arbetstagare varit med om en allvarlig situation är 

det viktigt att arbetsgivaren meddelar övriga kollegor vad som har inträffat för att undvika rykten och 

oro. Den som har blivit utsatt för hot och våld bör få hjälp och stöd omgående efter händelsen och 

arbetsgivaren skall se till att erbjuda professionell hjälp såsom att få tala med en psykolog vid behovet. 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1999:7) ska det finnas krisstöd att få och chefen skall ha kunskaper för 

att kunna planera och erbjuda arbetstagaren detta. Företagshälsovården är ett exempel på krisstöd. 

Chefen skall även följa upp hur personen mår efter en viss tid för att se om det kvarstår ytterligare 

behov av hjälp.                       
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3. Metod 

3.1 Metodval  

Vi funderade på om en kvalitativ alternativt kvantitativ metod skulle vara bäst lämpad att besvara våra 

frågeställningar. Eftersom vi ville få en personlig bild av informanternas erfarenheter och åsikter så 

beslutade vi oss för att göra en kvalitativ studie. Vi ville undersöka vilka svårigheter cheferna kan ha 

när det kommer till att utföra säkerhetsarbetet och vi föreställde oss att svaren kunde bli personliga och 

innehålla olika nyanser och infallsvinklar beroende på vem vi pratade med. Syftet med vår studie var 

just att beskriva situationen snarare än att förklara kausala samband. Bryman (2009, s.77) menar att:  

 
Kvalitativ forskning baseras på att förstå hur personer ser på olika skeenden, värderingar, händelser och 

handlingar. Den kvalitativa förhållningssättet ger en inblick i hur personerna som man intervjuar tolkar 

och uppfattar den kontext som de befinner sig i. Den kvantitativa studien har en experimentell och 

strukturerad karaktär medan i den kvalitativa studien används till exempel ostrukturerade intervjuer.  

 

Uppsatsen har en explorativ form på så sätt att den avser att gå djupare in på ett ämne som vi från 

början inte hade så stor kunskap om. Jacobsen (2017, s.46) förklarar att “vid explorativa 

problemställningar måste vi välja en metod som får fram många nyanser, något som vanligen kräver 

att man koncentrerar sig på ett fåtal enheter. Sådana metoder lämpar sig för insamling av det vi kallar 

kvalitativa och öppna data”.  

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då vi ville kunna ställa följdfrågor och ändra 

ordningsföljden på frågorna under tiden som samtalet utvecklades. Avsikten var att kunna få ut mer- 

och personligare information än om de varit helt strukturerade. Genom att låta informanterna kunna 

lägga till saker utanför intervjuguiden så skulle vi också kunna få en hänvisning om vad de tyckte var 

viktigt att nämna (Bryman, 2015).  

 

3.2 Forskningsansats 

Studien har en abduktiv forskningsansats där vi sökt förklaringar ur teorier och egna erfarenheter och 

samtidigt skapat oss ny kunskap under tidens gång som gett upphov till nya frågor (Jacobsen, 2017).  

När vi gjorde våra intervjuer så kunde vi se att det vi läst om i teorin, tidigare forskning och övriga 

källor till viss del stämde in (deduktion) men vi fick även många nya insikter (induktion).  

 

Praktisk kunskap utvecklas både genom det induktiva (man observerar eller erfar något) och det 

deduktiva (man ser om empiri stöder antaganden eller inte). Vid en pragmatisk, abduktiv ansats söker 

man efter sannolika beskrivningar och förklaringar. Abduktion är alltså en kontinuerlig växelverkan 

mellan teori och empiri, där ingen av de två kan sägas ha förtur. Snarare betraktas forskning som en 

ständigt pågående process där resultat leder till nya funderingar, vilka i sin tur leder till nya frågor som 

återigen måste undersökas” (Jacobsen, 2017, s. 26-27).  
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3.3 Förförståelse 

Vi har haft olika förförståelse. Karolina hade från början stor kunskap om hur hela LSS-verksamheten 

fungerar samt vilka begrepp och termer som kan förekomma. Det var även genom hennes upplevelser 

som vi fick idén till vår uppsats och kunde skapa en problemformulering. Hanna däremot hade ingen 

erfarenhet från LSS. Vi tror att det har varit en fördel i kontakten med cheferna att Karolina har arbetat 

inom branschen eftersom hon har pratat samma “språk” och kunnat ställa frågor baserat på sina 

förkunskaper. Och andra sidan har det varit positivt att Hanna har kommit utifrån och kunnat bidra 

med nya tankar och infallsvinklar. Bryman (2009 s. 77) menar att “i en undersökning så ska forskaren 

försöka att se saker med informantens ögon, kunna vara empatisk och gärna förstå språket inom den 

värld den andra personen verkar inom”. Samtidigt menar Jacobsen (2017, sid. 88) att om man är 

väldigt bekant med den miljö man studerar så kan man “bli blind” för vissa saker och därmed bli 

mindre kritisk.   

Vi har växlat fram och tillbaka mellan förförståelse, nya kunskaper, teori och praktik vilket Thurén 

(2009) beskriver som en hermeneutisk cirkel där ny information ger en nyanserad förförståelse och gör 

att man kan se ytterligare detaljer.  

 

3.4 Urval 

Vi ansåg att de som bäst kunde besvara våra frågeställningar var chefer/ansvariga för olika 

gruppbostäder så vi gjorde ett målinriktat urval. Bryman (2011) menar att vid ett målinriktat urval så 

väljer man ut personer som är lämpliga att intervjua på grund av deras specifika kunskap i ämnet och 

som kan bidra med förståelse för det fenomen man vill studera. Eftersom vi vill studera hot och våld 

på LSS-boenden så var vi noga med att säkerställa att det bodde utåtagerande brukare på de boenden 

vilka cheferna var ansvariga för. Vi valde personer som arbetar i Stockholmsområdet eftersom vi ville 

ha möjlighet att kunna träffa dem personligen. Vår ambition var att intervjua åtta till tio informanter 

vilket vi tyckte var ett rimligt antal med tanke på ramen för uppsatsen samt med åtanke till att 

intervjuer är tidskrävande både när det kommer till att praktiskt utföra dem samt att bearbeta 

materialet. Det slutade med att vi fick tag i sju chefer att intervjua vilka jobbade både inom privat och 

kommunal sektor. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi tog de personer som vi hittade 

på nätet och som tackade ja till en intervju (Bryman, 2015).  

 

3.5 Avgränsningar 

Inom ramen för C-uppsatsens omfattning så var vi tvungna att göra vissa begränsningar av de teman 

som vi såg skulle kunna vara relevanta att studera när det kommer till hot och våld på arbetsplatsen. Vi 

ser dock möjligheten att kunna studera dessa teman vidare i en magisteruppsats eller liknande studie.  
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Utgångspunkten vid starten för uppsatsen var att skriva om brukares våld gentemot personalen på 

LSS-boenden. Vi valde mellan att undersöka ämnet ur medarbetarnas respektive chefernas perspektiv. 

Vi kände igen oss i Brymans text (2009, s.77) där han skriver att: 

 

Det kan ofta bli ett problem för forskaren att veta genom vems ögon han eller hon förmodas se genom. 

Etnografer som studerar skolan måste vara öppna för de olika synsätt och uppfattningar som lärare, 

föräldrar och elever står för. Man kan också förvänta sig att det finns skillnader i synsätt inom dessa 

grupper.   

 

Vi beslutade oss för att endast intervjua chefer för att studera hur de arbetar för att förebygga hot och 

våld på arbetsplatsen samt vilket ansvar de har. Således berör uppsatsen inte medarbetarnas eller 

brukarnas upplevelser trots att dessa målgrupper spelar en stor roll för sammanhanget. Valet att inrikta 

oss på chefer gjorde vi eftersom vi hittade en bra kunskapsbakgrund i form av diverse material 

gällande riktlinjer för säkerheten på boenden och vi tyckte att det kunde vara intressant att se hur dessa 

appliceras i praktiken.  

Med tanke på uppsatsens tidsmässiga ramar så hade vi inte möjlighet att välja ut intervjupersoner 

efter specifika kriterier såsom att de ska ha arbetat där en viss tid, ha en specifik utbildning eller ha 

en  spridning på kvinnor respektive män.  

Vi är medvetna om att hot och våld från utåtagerande personer förekommer inom en mängd olika 

yrkesområden till exempel inom HVB-hem och polisväsendet men i vår uppsats så kommer vi att 

enbart inrikta oss mot LSS.  

 

3.6 Studiens genomförande 

Innan vi började med våra intervjuer så inhämtade vi kunskap från relevanta lagar, föreskrifter, böcker 

och artiklar. Vi hade svårigheter med att hitta tidigare forskning om hot och våld på arbetsplatser inom 

LSS vilket gav oss en tanke om att vår studie är viktig då det inte verkar finnas så mycket forskning 

kring detta tema. Den information vi hittat gav oss en kunskapsbas som gjorde att vi kunde komma 

fram till vad vi ville undersöka i vår studie och vi skapade ett syfte, frågeställningar och en 

problemformulering. Därefter förberedde vi en intervjuguide där vi var noga med att göra relevanta 

frågor som skulle täcka det vi ville ha svar på med uppsatsen. De olika frågorna delade vi in under 

följande teman: “presentation av informanterna”, “hot- och våldssituationer”, “förebyggande arbete ”, 

“arbete vid pågående incident”, “efterföljande arbete”, implementering och vidmakthållande av 

metoder, “svårigheter och  utmaningar” och “relation mellan chef och medarbetare”. För att hitta 

intervjupersoner så letade vi på Internet efter chefer för LSS-boenden och när vi ringde upp och 

frågade om en intervju så tog vi reda på att det fanns utåtagerande brukare på deras boenden.  

Vi genomförde totalt sju intervjuer; tre stycken personligen, tre stycken via mejl och en per telefon. 

För att de skulle vilja ställa upp och känna sig bekväma så anpassade vi oss efter deras önskemål om 

hur intervjuerna skulle ske, på vilken tid och på vilken plats. Intervjuerna hade en semistrukturerad 
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karaktär där vi använde oss av den färdiga intervjuguiden men den var flexibel på så sätt att cheferna 

hade möjlighet att utveckla sina resonemang och vi kunde ställa följdfrågor. Informanterna godkände 

att vi spelade in. Intervjuerna fick ta den tid de tog utan tidspress och vi känner att vi hann fråga de 

frågor vi hade för avsikt att ställa. En av oss ställde frågorna och den andra skrev ner hela intervjun på 

datorn under tiden och kunde samtidigt hoppa in med kompletterande frågor. Vår erfarenhet är att det 

är enormt tidskrävande att transkribera texterna i efterhand så därför beslutade vi oss för att skriva ner 

allt på plats. I efterhand lyssnade vi av inspelningarna och lade till där något missats i texten.  

När vi sedan skulle koda materialet så sorterade vi in informationen under samma huvudteman som 

vi hade i intervjuguiden och som vi även delat in resultatet i. Detta för att kunna följa en röd tråd 

genom arbetet. Vi strukturerade materialet ytterligare genom att skapa underkategorier baserat på 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna var i sin tur baserade på syftet och frågeställningarna vilket gjorde 

att vi fick svar på dessa när vi skrev resultatet.  

För att kunna gå vidare med diskussionsanalysen så pratade vi först om vad som varit 

anmärkningsvärt med chefernas svar. Utifrån de mönster vi kunde urskilja så skapade vi fem teman 

där vi reflekterade över vad vi kommit fram till i resultatet i förhållande till vår teori samt tidigare 

forskning och vi lade även in egna reflektioner. Slutligen beskrev vi vilken betydelse vi anser att vår 

studie har för framtida forskning. I slutsatserna redogjorde vi för vad vi kom fram till i vår 

undersökning relaterat till vårt syfte och frågeställningar.   

 

3.7 Kritisk metoddiskussion  

Vi har diskuterat för- och nackdelar med att använda kvalitativ metod och att inhämta material genom 

att göra intervjuer.  

En nackdel är att intervjuer är mycket tidskrävande vilket gör att vi har fått nöja oss med ett mindre 

antal chefer. Den här kompromissen bedömde vi som relevant eftersom vi vill höra chefernas 

personliga åsikter och kunna ha möjlighet att utveckla samtalen. Det transkriberade materialet från 

kvalitativa intervjuer är ofta stort och ostrukturerat vilket gör att det kan vara svårt att få in 

informationen under rätt kategori och filtrera ut de saker som är viktiga. Vid kvalitativa intervjuer så 

kan en undersökningseffekt uppstå vilket innebär att risken finns att vi har tolkat in och dragit 

slutsatser efter hur vi uppfattat och tolkat svaren vilket kanske inte fullt ut överensstämmer med 

informantens åsikt. Under intervjusituationen så kan det vara så att personen inte varit helt bekväm 

och förskönat vissa uppgifter eller inte svarat helt ärligt. Vi är även medvetna om att en annan 

intervjuareffekt kan ha inverkat där samtalets karaktär har påverkats av hur vi som intervjuare agerade 

(Jacobsen, 2017).  

Med den kvalitativa metoden kunde vi få en personlig och djupgående bild av vad respektive chef 

anser. Eftersom insamlingstekniken för vår empiri är semistrukturerad så blev inte intervjuerna helt 

jämförbara då nya frågor, samtalsämnen och följdfrågor dök upp då intervjupersonen hade möjlighet 
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att utveckla resonemang, komma med nya infallsvinklar och vi själva har möjlighet att ställa 

följdfrågor. Informanten hade och sin sida chans att fråga om det är något hen uppfattade som oklart. 

Dessvärre upplever vi att vissa av dessa fördelar förlorades vid mejl-och telefonintervjuerna. Mötet 

skedde på informantens premisser och som intervjuare har man möjlighet att lyssna till hens egna ord 

samt läsa in kroppsspråket (Jacobsen, 2017).  

En övrig fundering vi har är att svaren skulle kunna skilja sig beroende på om informanterna 

arbetar inom privat eller kommunal sektor.  

 

Generalisering 

Jacobsen (2017) förklarar begreppet överförbarhet (extern giltighet) och menar att detta kan uppnås 

endast då urvalet kan representera andra enheter eller en större population. Eftersom vi endast har 

några få informanter så finns det inte någon möjlighet att generalisera svaren utan vi kommer endast 

att kunna uttala oss om vad dessa specifika personer anser. Bryman (2015) förklarar även att ett 

problem med bekvämlighetsurval, vilket vi har gjort, är att likna vid ett stickprov där vi inte vet vilken 

population dessa personer representerar. Vi föreställer oss även att det kan vara en viss typ av chefer 

som tackar ja till en intervju då de känner sig stolta över säkerhetsarbetet medan de som inte arbetar 

aktivt med detta tackar nej. Därmed vet vi inte om våra intervjupersoner är representativa för chefer 

för LSS-bostäder i allmänhet.  

 

Reabilitet 

Begreppet reliabilitet anger något om huruvida resultatet är tillförlitligt och därmed replikerbart, det 

vill säga att andra likadana undersökningar skulle resultera i samma resultat (Jacobsen, 2015). Vi tror 

att vissa drag i vår studie skulle återkomma även i en annan studie då alla chefer ska följa samma 

föreskrifter men troligtvis skulle resultaten skilja sig avsevärt med tanke på att kvalitativa intervjuer 

kan te sig väldigt individuellt. Vi kan med dessa argument konstatera att vår studie inte är tillförlitlig 

utan snarare kan ses som ett stickprov ur verkligheten.  

 

Validitet 

En undersökning har hög validitet (intern giltighet) om forskaren mäter det som avsågs att mätas/om 

de slutsatser man gjort överensstämmer med verkligheten. Detta avgörs bland annat på om 

informanterna gett oss en uppriktig bild av ämnet, om vi som forskare har tolkat och återgivit 

informationen motsvarande det som informanten menat samt om resultatet i sig avspeglar verkligheten 

(Jacobsen, 2015). Vi har givetvis försökt att göra studien så valid som möjligt men som vi nämnt 

tidigare i texten så är vi reserverade för att det finns faktorer som är svåra att styra. Vi förutsätter 

självklart att informanterna gav oss en verklighetstrogen bild men samtidigt så är detta inget vi kan 

kontrollera. När vi sammanställde resultatet så försökte vi att på bästa sätt återge det som cheferna 

hade sagt utan att tolka in egna saker, men vi reserverar oss för att den mänskliga faktorn spela in. 
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Samtliga informanter har varit öppna för att vi kan återkomma om det är något som är oklart och de 

kommer att vara fria att läsa vår uppsats och ge återkoppling om det är något vi som vi missförstått. 

Detta gör att vi kan minimera feltolkningar i texten. Angående kriteriet för validitet som handlar om 

att resultatet ska återspegla verkligheten så har syftet med vår uppsats inte varit att kunna säga något 

om verkligheten för några andra än just de specifika personer vi intervjuat.  

 

3.8 Forskningsetiska överväganden 

När vi gjorde vår undersökning så tog vi hänsyn till forskningsetiska principer och vi har anpassat de 

etiska aspekterna på det sätt som vi tycker är relevant just för vår studie. Vetenskapsrådet (VR, 2019) 

skriver att: 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta 

alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 
 

Vi försökte att vara så tydliga som möjligt med att beskriva villkoren för intervjun och temat för 

intervjun för att informanten skulle känna sig trygg med att ställa upp och att veta vad de kan förvänta 

sig. Vi tänkte att det även skulle kunna gynna oss att i förväg ge tydlig information då 

intervjupersonen möjligtvis redan i förväg började fundera kring vad de tänker och tycker i ämnet och 

därmed kunde ge mer genomtänkta svar. Vid första kontakten nämnde vi även vilken ny information 

vi kunde tänka oss att undersökningen skulle kunna bidra med för att motivera till att delta. 

Vi tog hänsyn till konfidentialitetskravet eftersom vi redan under telefonsamtalet nämnde att de 

kommer att säkras fullkomlig anonymitet. Det innebär att vi i uppsatsen inte skulle ange informantens 

namn, var hen arbetar eller övriga uppgifter som kan härledas till intervjupersonen vilket vi också 

förtydligade på plats innan vi påbörjade intervjun. VR (2019) skriver att ” uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Vi sparade uppgifter om informanten 

på våra privata datorer respektive inspelningarna på våra låsta mobiler för att säkerställa att inte någon 

skulle komma åt dessa. 

För att vidare uppfylla informationskravet så mejlade vi informanterna ett informationsbrev där vi 

uppgav kontaktuppgifter till oss och vår handledare, vilken skola vi går på, att det är en C-uppsats vi 

samlar in underlag till samt syftet med vår studie. Vi nämnde att de skulle ha rätt att ta del av 

materialet innan vi lämnade in det till examinatorn och att de var välkomna att höra av sig om det är 

något vi missuppfattat. I brevet var vi tydliga med att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde dra sig ur, både i förväg och under själva intervjun. Samtyckeskravet innebär att: 
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Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke och att de som 

medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Om 

informanten säger att hen vill avbryta sin medverkan, om det så är mitt under intervjun så kommer vi att 

respektera det och omedelbart avsluta intervjun utan invändningar. I sitt beslut att delta eller avbryta sin 

medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare 

eller uppgiftslämnare. 
 

Ytterligare information som vi bedömde var viktig för informanten att veta var att vi inte skulle 

sprida uppgifterna om dem till någon utomstående part eller använda materialet till något annat än vår 

C-uppsats. Nyttjandekravet innebär att  ”uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (VR, 2019).  

Innan vi påbörjade intervjun så frågade vi om vi fick spela in intervjun på våra mobiler.  
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4. Teori 

4.1 Val av teori 

Vi valde implementeringsteorin utifrån vårat resultat vilket pekade på att säkerhetsarbetet i hög grad 

innefattar implementering. Vi kunde se att chefernas säkerhetsarbete omfattas av att implementera och 

introducera nya och befintliga metoder, arbetssätt och rutiner på arbetsplatsen. Vidare kunde vi se i 

resultatet att oväntade situationer ofta kan uppkomma med målgruppen inom LSS vilket kräver att 

man regelbundet måste omvärdera det nuvarande arbetssättet och göra implementering. Under 

intervjuerna så berättade informanterna att när man arbetar med brukare så är det viktigt att alla arbetar 

likadant då brukarna ofta är i ett stort behov av rutiner vilket vi kände igen från 

implementeringsteorins användningsfas.  

 

4.2 Implementeringsteorin 

Implementeringsteorin (”Core Implementation Components”) togs fram av Fixsen, Blase, 

Naoom och Wallace (2009). Syftet var att redogöra för hur implementering av metoder och rutiner på 

arbetsplatsen kan ske i olika faser samt hur dessa kan vidmakthållas på det sätt det är tänkt.  

Nilsen (2010) menar att implementering betyder att genomföra, införa, applicera, utföra eller att 

sätta i verket. Man kan säga att det handlar om att sätta idéer och planer som man har i konkret 

handling.  

”Implementering förstås inom innovationsforskning som ansträngningar som görs efter att ett beslut 

tagits om införande av en innovation” (Nilsen, 2010, s. 52).  

Löfgren (2012) menar att två metoder som man använder inom implementeringsteorin är uppifrån-

och-ner (top-down) och nerifrån-och-upp (bottom-up) perspektiven. Uppifrån och ner metoden handlar 

om förhållanden mellan ledningen och underordnade där de högre fattar beslut som de undre ska 

genomföra. Dessa metoder har haft stor inverkan på implementeringsforskningen. Dock finns det 

kritik riktad mot uppifrån och ner metoden när det gäller ansvarsfördelningen i beslutsprocessen. Då 

ledningen bestämt vad som skall införas anser man att processen är klar och ansvaret ligger då på det 

underordnade att det skall genomföras.  

Socialstyrelsen (2012) menar att forskning i stor omfattning har skett inom områden såsom hälso- 

och sjukvård, socialt arbete samt brottsförebyggande verksamheter för att ta fram kunskaper om hur 

man kan lyckas med implementering. Implementering är ofta en utdragen process och det kan ta tid 

innan en ny metod är integrerad som en naturlig del av det ordinarie arbetet.  

Socialstyrelsen (2012) förklarar att implementeringsprocessen sker enligt fyra steg vilka är: 

behovsinventering, installation, användning och vidmakthållande. 

Behovsinventering innebär att man börjar med att göra en kartläggning över vilken 

förbättringspotential som finns samt vilka metoder och övriga förändringar som behöver göras. Här är 

det viktigt att noggrant inventera de specifika behoven och sedan inrikta sig på hur dessa på bästa sätt 
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kan tillfredsställas. Det är viktigt att man tydligt uttalar, identifierar och specificerar de aktuella 

behoven för att implementeringen skall lyckas. Behoven ska gärna preciseras så att alla i 

organisationen kan förstå dem. Om behoven är oklara, diffusa eller oformulerade så är risken att man 

tillgodoser dem med metoder som är orelevanta. En annan risk är att förändringen känns omotiverad 

för medarbetarna då de undrar varför man ska förändra något som är bra eller där behoven inte 

förefaller vara speciellt stora. Ett vanligt misstag i implementeringsprocessen är att införa en metod 

som för tillfället är modern och rätt i tiden men som kanske saknar forskningsunderlag eller evidens. 

Här är det vanligt att själva metoden blir utgångspunkten för förändring istället för behoven. Syftet och 

målet med implementeringen ska också vara tydligt specificerat för att sedan kunna mätas, följas upp 

och utvärderas.  

 

Ett vanligt misstag är att man formulerar en vision i stället för ett mål. En vision är en idé om något man 

vill uppnå i framtiden, något att sträva efter, och den behöver inte uppfylla krav på realism, 

tidsbundenhet eller mätbarhet. Ett mål, däremot, är konkret och mätbart och går att uppnå inom 

överskådlig tid (Socialstyrelsen, 2012).  

 

När behoven väl är uttalade och det finns en önskan om att implementera ett nytt arbetssätt, rutin eller 

metod så behöver man göra en bedömning av vilka resurser som kommer att krävas och säkra att det 

finns möjlighet att tillgodose dessa. Resurser kan handla om allt från utbildningar, lokaler, pengar, 

material och bemanning beroende på vilken verksamhet det handlar om. Denna fas kallas 

installationsfasen. För att implementeringen ska bli genomförbar och framgångsrik så behöver den 

förankras hos samtliga i organisationen inkluderat de som arbetar med den dagligen och inte bara hos 

de som varit med och planerat förändringen. Alla behöver arbeta mot samma mål. En negativ eller 

oförstående inställning kan leda till motsträvighet. 

 

Det är därför en fördel att personer inom hela organisationen förstår behovet av förändring och i 

möjligaste mån görs delaktiga i valet av nya metoder. Den som inte är med kan bli emot, på grund av 

missförstånd om vad förändringsarbetet innebär och syftar till. Det är också viktigt att den valda 

metoden överensstämmer med organisationens uppdrag och värderingar. Grundläggande frågor som 

behöver tydliggöras i förändringsarbetet är: Varför, på vilket sätt, vilka berörs, vilka resurser finns 

respektive behövs, vad krävs av mig, vad krävs av organisationen samt vilka potentiella hinder och 

framgångsfaktorer finns? (Socialstyrelsen, 2012).  
 

När den rutinen eller metoden börjar införas är det viktigt att den används på det sätt den är tänkt att 

användas och att alla arbetar likadant, användningsfasen. En fara är när medarbetarna känner sig 

osäkra med att arbeta på det nya sättet och istället gör som dom själva tycker eller tror är rätt. Detta 

kan motverkas genom att ha löpande handledning i den praktiska arbetsmiljön samt vara lyhörd för 

frågor och svårigheter som kan dyka upp. Sista fasen är vidmakthållande. Metoden är implementerad 

när mer än hälften av personalen har börjat använda den. Dock kommer det ta ytterligare tid för att det 

nya arbetssättet ska bli en rutin. ”För att uppnå och vidmakthålla ett klientsäkerhet arbete behöver man 

följa arbetet, och kunna skilja på problem eller förbättringsbehov som beror på 
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implementeringsprocessen, på metoden i sig eller på kompetens, organisation och ledarskap” 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Socialstyrelsen (2012) förklarar att faktorer som generellt förenklar implementeringsprocessen är 

att den anses vara relevant, det vill säga att medarbetarna tycker att de nya metoderna eller rutinerna 

som ska införas i arbetet är relevanta och meningsfulla. Att testa metoden i mindre skala är bra för att 

se hur den nya metoden fungerar och samtidigt ge stöd och löpande handledning. Att den nya metoden 

är mer effektiv än den tidigare och/eller att den är mer kostnadseffektiv. Användbarhet innebär att en 

metod som är lättanvänd implementeras lättare än en som uppfattas som svåranvänd och komplex. 

Synliga resultat, när man ser snabba positiva resultat blir motivationen högre och om det kan dröja 

innan resultat syns är det viktigt att man sätter upp små delmål. Anpassningsbarhet, att den nya 

metoden går att anpassa till det sammanhang där den infördes så ökar man chanserna att lyckas med 

implementeringen. 

Ledarskapet är en också en viktig faktor för en lyckad implementering vilket bland annat innebär 

att chefen tydliggör medarbetarnas roller samt vilket ansvar och arbetsuppgifter respektive 

medarbetare har. För att en implementering ska fungera är det viktigt med ett långsiktigt 

organisatoriskt stöd. Det handlar om att medarbetarna kan få återkoppling om hur de tycker att det nya 

rutinerna fungerar samt att organisationen ger stöd i form av resurser såsom tillräcklig bemanning, tid 

och ekonomi (Socialstyrelsen, 2012). 
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5. Tidigare forskning 

Vår tidigare forskning består av både nationella och internationella studier som vi bedömde vara 

relevanta för vårt forskningsområde. Med den svenska studien vill vi visa på förekomsten av hot och 

våld inom de yrkeskategorier som är aktuella för vår studie. Våra internationella studier visar hur 

cheferna kan ha en bidragande roll till uppkomsten av utåtagerande beteende hos brukarna. Detta då 

ett dåligt arbetsmiljöarbete kan påverka medarbetarna på ett negativt sätt och leda till exempelvis 

otrivsel och stress vilket i sin tur kan smitta av sig på brukarna. Vi har även valt en studie om 

lågaffektivt bemötande då det framkom under intervjuerna att cheferna talade om denna metod som ett 

viktigt instrument för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Att använda lågaeffektivt 

bemötande är även en rekommendation från Socialstyrelsen (2012).  

 

5.1 Svenska studier 

5.1.1 Förekomsten av hot och våld på arbetsplatser 

Enligt Wikman (2012) har tillbuden av hot och våld inom kvinnodominerande yrken ökat kraftigt 

sedan 1980-talet. Från 1990-talet har frågan om våld i arbetslivet fått större uppmärksamhet i media 

man har även sett att forskningen inom detta område har ökat. 

       Våld kan ha olika innebörder för olika personer, den som utsätts för våld kanske inte själv 

klassificerar det som våld medan någon annan skulle göra det. Det kan även ha betydelse vem det är 

som utövar hotet till exempel om det är någon man känner eller någon utomstående. Eftersom inte allt 

hot och våld anmäls så vet man inte hur förekommande det är då det därmed inte hamnar i statistiken 

för polisanmälningar eller arbetsskadeanmälningar. En offerundersökning där man tittade på olika 

former av våld på gatan, i hemmet och på arbetet visar att det arbetsrelaterade våldet har gått från att 

vara det minst vanliga våldet på 1980-talet till att vara det vanligaste våldet år 2011 (Wikman (2012). 

Wikman (2012) menar att de yrkesgrupper som har störst risk att utsättas för våld är socialarbetare, 

poliser, skötare och vårdare. Nästan hälften av personalen inom dessa yrkeskategorier har varit utsatta 

för en hotfull arbetsmiljö i snitt två tillfällen per månad. Kvinnor inom vården är en särskild drabbad 

grupp. Var tredje kvinna som arbetade som skötare eller vårdare uppger att de upplevt hot eller våld 

varje månad. 

 Wikman (2012) skriver att de som utsätts för hot och våld i sitt arbete löper risk att utveckla olika 

former av arbetsrelaterade besvär såsom depression och sjukfrånvaro. De arbetstagare inom vård och 

omsorg som blivit utsatta för hot och våld har i undersökningar visat sig positiva till att komma med 

förslag på hur den psykosociala arbetsmiljön ska kunna förbättras. De som blivit utsatta ser även att de 

får bearbeta det på plats genom att man till exempel sitter ner och pratar om det man har varit med om 

i anslutning till händelsen. Handledning är något att rekommendera och gärna att man sitter hela 

personalgruppen och bearbetar det som har hänt. 
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Wikman (2012) menar att när man tittar på forskning gällande hur hot och våld i arbetslivet kan 

förebyggas så studerar man hur förberedda organisationer är på olika situationer som kan uppstå. För 

att förstå hur en organisation prioriterar och fattar beslut kan en modell göras över arbetsplatsen som 

delas upp i tre delar, struktur, processer och kultur. Med struktur menas hur chefen delegerar 

arbetsuppgifter och hur ansvar och roller fördelas. Med processer åsyftas kärnverksamheten och hur 

sociala förhållanden ser ut på arbetsplatsen till exempel samarbete, tillit till chefen eller konflikter. 

Kultur innebär hur man arbetar på just den arbetsplatsen och vilka värderingar man har. Wikman 

(2012) menar att när hot och våld i arbetslivet uppstår kommer det sällan som en chock för 

organisationen och kan därför förebyggas. Det finns tydliga varningssignaler för att situationer kan 

uppstå som chefen kan se som till exempel tillbudsrapporteringar från medarbetare och krav på bättre 

säkerhet och arbetsmiljö.  

Medarbetarnas rädsla 

Tidigare forskning visar att det kan vara svårt för medarbetarna att medge att de tycker att sitt arbete är 

svårt. ”Det finns en risk att vårdpersonal inte vågar erkänna sin utsatthet för att de då kan bli anklagade 

för bristande kompetens. Och andra sidan finns det en liknande risk att bli inkompetentförklarad om 

man inte anmäler eller vågar tala om våld” (Åkerström, 1993, s. 55). Åkerström (1993) redogör för ett 

exempel inom äldreomsorgen där vårdarna blivit utsatta för en hot och våld av en patient och upplevde 

att känslan av att bli nonchalerad och bagatelliserad av chefen var värre än själva hot- och 

våldsincidenten i sig. 

5.2 Internationella studier 

5.2.1 Orsaker till uppkomst av aggression 

Undersökningarna i detta avsnitt är utförda i psykiatriska miljöer där sjuksköterskor arbetar med 

utåtagerande patienter. Vi försökte hitta liknande studier inom LSS-verksamheter men lyckades inte. 

Dock anser vi att denna forskning även går att relatera till vår studie som handlar om brukare och 

medarbetare på LSS-boenden.   

Pekurinens, Välimäkis, Virtanens, Kivimäkis och Vahtersas (2019) undersökning har publicerats 

på tidningen ”Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research” 

webbsida. Författarna har undersökt hur olika faktorer på arbetsplatsen kan leda till att personalens 

patientbemötande försämras vilket i sin tur kan utlösa ökad aggression hos patienter. Undersökningen 

genomfördes på 84 kliniker inom fem olika sjukhusdistrikt där man tittade på orsakssamband mellan 

den psykosociala arbetsmiljön/personalens sinnesstämning och mängden aggressionsutbrott bland 

brukarna. Författarna skriver att ett utåtagerande beteende i allmänhet ofta kopplas till personens 

handikapp, diagnos eller psykiska tillstånd men att deras undersökning visar på att det finns helt andra, 

icke- patientrelaterade/externa faktorer som i sin tur kan trigga aggressivitet. 

  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10488-018-00919-6.pdf
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Psykosociala brister i arbetsmiljön, personalens sinnesstämning och chefens påverkan 

Pekurinen et al. (2019) hävdar att personalens sinnesstämning kan påverkas av dålig psykosocial 

arbetsmiljö vilket avspeglas i bemötandet av brukarna vilket i sin tur kan utlösa aggression hos dessa. 

Exempel på brister i den psykosociala arbetsmiljön kan vara dålig stämning i arbetsgruppen, en 

negativ relation till chefen, att medarbetarna inte känner sig delaktiga, inte har befogenhet att fatta 

egna beslut, stress samt höga prestationskrav. 

Både vid dålig och medelmåttig relation mellan personal och chef så såg man att patientens 

aggressivitet ökade nämnvärt. Problemet med dåligt ledarskap är exempelvis att samarbetet i 

arbetsgruppen blir sämre och medarbetarnas sinnesstämning och bemötande både gentemot de övriga 

kollegorna och brukarna påverkas negativt vilket ökar risken för att utåtagerande beteende ska utlösas. 

Studien visar även att det faktum att medarbetare inte upplever att de får tillräckligt med uppskattning 

för sin arbetsinsats i sin tur ökar risken för att patienten ska bli våldsam. Om medarbetarna är 

omotiverade i arbetet så kan man se att benägenheten att vara uppdaterad med handlingsplaner och 

förebyggande säkerhetsarbete minskar avsevärt vilket ökar risken för incidenter (Pekurinen et al., 

2019).  

Något som även nämns i en annan studie (Magnavita, 2014) är att anställda som inte känner att de 

är betrodda att fatta egna beslut och ta ansvar inte kommer att ta initiativ till att utveckla arbetssätt och 

i lika hög grad tillämpa de rutiner för hot och våld som finns vilket leder till ökad risk för hot och våld. 

Pekurinen et. al.(2019) menar att en stressig miljö beror på brister i chefens arbete med den 

psykosociala miljön. En stressig arbetsmiljö påverkar främst medarbetarnas kognitiva förmåga och 

kan resultera i att man inte ger brukaren tillräckligt med uppmärksamhet, man missar att se signaler på 

ett kommande aggressionsutbrott och man slarvar med rutiner och åtgärder.  

Kontilla, Pesonen och Kyngäs (2018) menar att inte bara fysisk stress utan även mental stress kan 

resultera i ökade aggressionsutbrott hos patienterna. Mental stress kan orsakas av exempelvis 

organisationsförändringar och resursbrist.   

 

Egenskaper hos personalen 

Kontilla et. al. (2018) har även kommit fram till att egenskaper hos personalen såsom kön, ålder och 

erfarenhet kan ligga till grund för ökat hot och våld hos patienter. Om den anställde är ung och/eller 

nyanställd så ökar risken för att bli utsatt för hot och våld. Samtidigt hävdar de att personal som jobbat 

länge och var där regelbundet oftare var utsatta för just verbalt våld och sexuella trakasserier. 

Betydelsefullt i en våldsam situation är hur man använder kroppsspråket och kommunicerar med den 

specifika brukaren.  
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5.2.2 Lågaffektivt bemötande  

Hejlskov Elvén (2009) beskriver i sin forskning att tekniken lågaffektivt bemötande kan fungera väl på 

utåtagerande beteende vilken går ut på att agera lugnt vid tillfällen då någon är utåtagerande eller 

upprörd. Detta för att undvika något som kallas affektsmitta. Hatfield, Cacioppo och Rapson (1993) 

förklarar begreppet med att man medvetet eller omedvetet härmar andra människors beteende och 

sinnesstämning. Man påverkas av den andra personens kroppsspråk såsom ansiktsuttryck och röstläge. 

Hejlskov Elvén (2014) menar att man ska undvika ögonkontakt. Att titta någon i ögonen som är 

utåtagerande kan vara mycket affektsökande och det kan då öka affektintensiteten vid en hotfull 

situation. Kroppsberöring är något man också skall undvika då det kan göra personen ännu mer 

uppjagad men om det är nödvändigt med beröring så ska detta ske på ett lugnt och avslappnat sätt. 

Affektregleringsmodellen som visas nedan visar en kurva för hur affektintensitetens stadier kan se ut. 

När man inte längre har självkontroll så uppstår en så kallad ”explosion” vilket innebär att man 

förlorar kontrollen över sitt beteende och sin förmåga att samarbeta med övriga människor runt 

omkring sig. När frustrationen blir allt för stark så försöker man att undvika att explosionen skall 

uppkomma genom att skrika och slåss vilket kan övergå i att exempelvis kasta stolar. 

 

 

  

Modell för affektreglering (Hejlskov Elvén, 2009) 
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6. Resultat  

Vi har valt att presentera vår empiri under följande åtta teman: “presentation av informanterna”, “hot- 

och våldssituationen”, chefens säkerhetsarbete”, “förebyggande arbete”, “riktlinjer vid incidenter”, 

“efterföljande stöd”, implementeringar och vidmakthållande av metoder”, “utmaningar och svårigheter 

med säkerhetsarbetet” och “relationen mellan chef och medarbetare. Våra informanter kommer att 

benämnas som A, B, C, D, E, F, G.  

 

6.1 Presentation av informanterna 

Vi kommer här att beskriva informanterna utifrån vilken roll de har i organisationen, hur 

organisationen ser ut, hur länge de har arbetat inom detta samt vilken utbildning de har.  

 

Roll i organisationen 

Fem informanter vi har pratat med arbetar som enhetschefer och övriga två är biträdande enhetschef 

(C) respektive verksamhetschef (D). C förklarar att man som biträdande enhetschef inte har något 

arbetsmiljöansvar till skillnad från om man är enhetschef. Dessa har även hand om inriktningen på hur 

verksamheten ska skötas medan man som biträdande chef är mer involverad i det praktiska arbetet och 

i kontakten med boendena. En av informanterna (F) berättar att i hennes tjänst som enhetschef så ingår 

arbetsuppgifter såsom budgetering, personal- och verksamhetsfrågor. Verksamhetschef D menar att 

hon är chef över enhetscheferna och i arbetsuppgifterna ingår i princip allt. Hon beskriver även att 

eftersom det är så mycket att göra så har hon som mest två verksamheter att ansvara för. En stor del av 

arbetstiden går åt till att närvara på möten som till exempel personalmöten och bedömningsmöten. Om 

det skett allvarliga händelser så gör hon rapporteringar och granskningar av incidenten. På boendena 

finns det också arbetsledare som arbetar operativt men vilka även har viss administrativ tid. De har 

inget personalansvar men är chefernas förlängda arm eftersom de kan informera om det är något som 

brister eller om något har hänt. 

Hur organisationen ser ut 

Informanterna arbetar antingen inom kommunal eller privat regi och har ansvar för två till tre boenden 

var. Vissa har enbart gruppbostäder medan andra har en kombination av grupp- och servicebostad. 

Respektive chef har totalt mellan 20-25 medarbetare plus vikarier och brukarna kan variera mellan 11-

21 stycken. D berättar att hon är ansvarig för ett boende där de flesta brukare har ett mycket 

omfattande omvårdnadsbehov. Personalgruppen på detta boende består därför av så mycket som 24 

anställda plus extrahjälpare som stöd så att den ordinarie personalen ska kunna ha måltidsuppehåll. A 

arbetar privat men bolaget är knutet till Stockholms stadsdelsförvaltning. Hon berättar att de både har 

verksamheter i egen regi och sådana som de har vunnit via upphandlingar. D beskriver hennes 

organisation som platt och att det inte finns många chefer i olika led. 
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Arbetslivserfarenhet 

Samtliga av de vi intervjuat har lång eller väldigt lång erfarenhet (12-30 år) av att arbeta med 

människor på olika sätt framför allt inom vård och omsorg eller ungdomsverksamhet. B skiljer sig från 

de andra då han tagit en paus från branschen och jobbat med andra saker under en period. Han har 

även, till skillnad från de andra startat upp och drivit egna boenden både i privata former och som 

entreprenader åt kommunen. D säger även att hon har haft användning av hennes tidigare jobb i sitt 

hemland där hon specificerat sig på arbetsmiljörätt men med ett liknande yrke som det hon har idag. 

 

Informatörernas utbildningsbakgrund  

Anmärkningsvärt under våra intervjuer var att ingen hade socionomexamen. Två av informanterna 

hade beteendevetarutbildning, varav en i kombination med psykologikurser. B var utbildad 

fritidspedagog och C hade vårdutbildning samt kurser i kulturvetenskap, arbetsrätt och ledarskap. Två 

stycken av de äldre informanterna hade ingen eftergymnasial utbildning alls men desto längre 

arbetslivserfarenhet. A menar att:  

 

På den tiden var det inte på samma sätt som idag. Det var inte lika höga krav från IVO på att man skulle 

ha en examen med ett visst antal poäng. Men det kom senare så jag har läst in diverse enstaka kurser. 

Då har jag framför allt riktat in mig på juridik, arbetsrätt och funktionsnedsättning. Sen går man ju 

förstås kurser i jobbet regelbundet. 
 

6.2 Hot- och våldssituationen 

Cheferna är alla ansvariga för gruppbostäder där det bor utåtagerande brukare på antingen den ena 

eller samtliga gruppbostäder. På de flesta gruppbostäderna bor det cirka fem till sex brukare och det 

varierar hur många som är utåtagerande men i snitt så är det två till tre stycken på varje gruppbostad.   

A berättar dock att på hennes gruppbostad bor det endast en person som är utåtagerande men 

utbrotten har minskat då personen blivit äldre. C förklarar hennes syn på hot- och våldssituationen 

bland brukarna: ”Alla människor kan vara utåtagerande, det beror på hur man blir bemött och hur 

mycket stöd och hjälp personen har fått i sin funktionsnedsättning”. 

 

Hur ofta hot och våld sker  

Cheferna beskriver att det varierar hur ofta medarbetarna blir utsatta för hot och våld på arbetsplatsen 

men i regel sker det dagligen till några gånger i veckan. Där det bor många som är utåtagerande så 

sker det mer frekvent. C beskriver att på hennes gruppbostäder så förekommer fysiskt våld nästan 

aldrig och när det inträffar så vet man oftast orsaken.  

      C poängterar att hon tycker att det är svårt att veta hur ofta det egentligen sker och är tveksam till 

vad som definieras som hot och våld. Hon menar att en hotfull situation inte behöver uppfattas som 
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hotfull utan kan ses som signaler på att brukaren inte mår bra. ”Det beror på vad man definierar som 

våld...det förekommer sällan...och vad anser man är ett hot...när någon skriker?” (C).  

D menar att våldet har minskat på grund av bättre rutiner och tillägger att det handlar mycket om 

vilken personal som jobbar, är personalen ny så kan det förekomma flera gånger i veckan vilket 

framför allt beror på att de ännu inte lärt sig hur brukarna kommunicerar. A förklarar att personal som 

har arbetat länge med en viss person är duktig på att se signaler när man måste kliva åt sidan. D säger 

att när de tidigare hade en stabil och erfaren personalgrupp så förekom det väldigt lite fysiskt 

utåtagerande beteende.                     

 

Hur våldet ser ut  

Cheferna beskriver att de verbala och fysiska hoten kan se ut på väldigt olika sätt. Det fysiska våldet 

kan vara i form av sparkar, att man river personalen, att man hotar med knytnävarna och då får 

personalen hålla avståndet och backa. ”Om någon får ett slag är det oftast för att personalen inte ser 

det komma” (D). Andra former av fysiskt våld kan vara att man puttas, kastar föremål, slår någon 

hårdare eller lättare, skallas eller drar i håret. Det är nästan alltid en trigger som gör att det 

utåtagerande beteendet startar. D ger ett exempel på en trigger vilken kan vara en personal som 

försöker stoppa en brukare från att ta personalens mat. F beskriver att man alltid skall hålla avstånd när 

det gäller personer som har svår autism och är utåtagerande. Man måste lära sig att se signaler på att 

det är på gång och när man kan närma sig igen.  

Cheferna förklarar att allvarliga händelser med hot och våld där åtgärder måste göras sker sällan. 

Om något allvarligt skulle inträffa så är det oftast för att personalen inte följt rutinerna och det är 

väldigt sällan oprovocerat våld eller hot sker, menar samtliga informanter. E förklarar att en allvarlig 

situation inträffade för att personalen inte följt riktlinjerna om att inte låta brukare vara på 

personalkontoret. När han sedan blev tillsagd att inte vara där så blev han arg och började kasta saker 

och förstörde hela kontoret.  

Det verbala hotet kan handla om dödshot, olika former av skrik åt personal eller bara ut i luften. D 

berättar att på en av hennes boenden så förekommer det sexuellt ofredande men på ett verbalt sätt, 

vilket personalen kan tycka är obehagligt och man vill helst inte vara ensam med denna brukare. 

 

6.3 Chefens säkerhetsarbete 

Chefens ansvar 

Alla chefer har ett arbetsmiljöansvar där man ska förhålla sig till Arbetsmiljölagen (AML), 

Diskrimineringslagen (DL) samt föreskrifter. Brukarnas rättigheter styrs av Lagen om stöd och service 

för funktionsnedsatta (LSS-lagen).  

D menar att hennes jobb både är proaktivt och reaktivt men att merparten är proaktivt vilket hon 

ger ett exempel på: ”man måste ha framförhållning och se till att man exempelvis har bemanning som 
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täcker, skulle det uppstå en situation när någon brukare är aggressiv så måste man se till att 

bemanningen är anpassad för det” (D). 

Cheferna har ett så kallat kvalitét- och ledningssystem där man kan dokumentera och fylla i 

blanketter gällande hot och våldssituationer på arbetsplatsen. Cheferna beskriver att de har ansvar att 

se till att personalen skriver avvikelser och att dessa sedan följs upp på möten och på övriga sätt. Det 

kan handla om incidenter som skett eller om potentiella risker som chefen kan åtgärda innan olyckan 

blir ett faktum.  

 

Samarbete  

Cheferna beskriver att de kan vända sig till sina chefer alternativt HR om de har frågor kring 

säkerhetsarbetet. A säger att hon uppdaterar sin chef på avstämningsmöten varje vecka där de går 

igenom arbetsmiljöproblem, hur det går för personalen och vilka ärenden som finns. D beskriver att 

cheferna sinsemellan har ett bra samarbete med lång erfarenhet av svåra situationer. Oftast kan det 

vara väldigt diffusa fall där medarbetarens- och brukarens rättigheter krockar. E beskriver att de har 

säkerhetssamordnare inom socialförvaltningen. G berättar att det även anordnas chefsutbildningar i 

samarbete med övriga externa instanser såsom facket, försäkringsbolaget, polisen och personal inom 

vård och omsorg.  

 

6.4 Förebyggande arbete 

Utbildning för personalen 

Samtliga informanter berättade att de har utbildningar för medarbetarna vilka skilde sig åt vad gällde 

innehåll och omfattning. C beskriver att de har kurser med inriktning på lågaffektivt bemötande samt 

MI ( Motiverande samtal). E beskriver att de hade en storsatsning på utbildningar inom just temat hot 

och våld för ett par år sedan där personalen fick gå en kurs under 3 dagar. De har även bjudit in en före 

detta polis som tillsammans med en metodutvecklare har anordnat heldagsutbildningar. F beskriver att 

hennes arbetsgrupper får föreläsningar och handledning av Bo Heiljskov som är en ledande forskare 

och föreläsare i lågaffektivt bemötande. Utöver detta får medarbetarna gå kurser i autism och LSS-

verksamhet. F däremot menar att de inte har särskilda utbildningar utan att man pratar kontinuerligt i 

vardagen om hur man ska agera på arbetsplatsen. I övrigt så beskriver samtliga chefer att de inom 

personalgrupperna kontinuerligt diskuterar hot- och våldssituationer och utbyter kunskaper, 

erfarenheter och ger varandra råd. B beskriver hur medarbetarna kan uttrycka sina funderingar kring 

hur de ska arbeta: “Kan jag hålla en brukare så här...han var svart i ögonen. Gjorde jag fel nu? (B)”.  

 

 

Nyanställning 
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D påpekar att det är viktigt att de som sökt jobb förstår vilken typ av jobb de har sökt och vad man kan 

förvänta sig i form av risker som kan uppkomma med utåtagerande beteende samt betona att dessa kan 

undvikas genom att följa rutinerna. ”Man tackar ja till introduktionen först efter att man har fått veta 

hur arbetet ser ut och vad som kan förekomma på arbetet” (D). Samtliga chefer beskriver att 

nyanställda får en omfattande introduktion där man går igenom säkerhetsarbetet. F säger att de endast 

anställer personer med viss förkunskap såsom undersköterskor eller barnskötare med 

specialpedagogik. E menar att underlaget i introduktionen är flera pärmar som handlar om 

arbetsplatsen. Hon beskriver hur introduktionen är upplagd: ”Det är den kollega som är ansvarig för 

introduktionen som ska delge informationen vad gäller förhållningssätt med brukare, brandrutiner, hur 

lokalen ser ut och larmöversikt. Man går igenom varje brukare och deras problem och deras 

handlingsplaner” (E). D berättar att vissa nyanställda har svårt att förstå hur rutinerna ser ut och även 

om de förstår dem så tar de dem inte på allvar och det är först när de får ett slag som de förstår varför 

de finns. Hon menar att det därför är viktigt att från början gå igenom olika situationer som kan uppstå 

och hur man skall bete sig och vad man ska undvika. Några chefer förklarar att nyanställda får se 

filmer om lågaffektivt bemötande samt där målgruppen beskrivs. 

 

Förebyggande åtgärder 

Samtliga informanter poängterar att alla brukare fungerar olika och behöver ha en individuell 

genomförandeplan. För utåtagerande brukare görs riskbedömningar där man beskriver potentiella 

riskfyllda beteenden. F menar att det görs för varje enskilt arbetsmoment som kan innebära en risk. 

Riskerna kan se olika ut för hemmamiljön och för den offentliga. Man uppdaterar dessa 

riskbedömningar vid behov eller minst en till två gånger om året. Exempel på risker man tittar på är 

hot, våld, brand, missbruk eller om något annat avviker. Om det uppkommer nya risker så görs en 

handlingsplan kring dessa. “Det kan uppstå saker som man inte kan förutspå och då måste man arbeta 

med den situationen” (D). Cheferna beskriver att de har möte med personalgruppen en gång i veckan 

där man går igenom varje brukare, saker som har hänt och metoder som inte har fungerat.  

B säger att det är viktigt att förmedla till medarbetarna att det alltid ska rapporteras så att cheferna 

kan få en signal om när det finns potentiella risker på arbetsplatsen. Hon tillägger att det finns ett 

kvalitetsråd som ansvarar för de tillbud och avvikelser som har rapporterats på boendena. B beskriver 

exempel på vad tillbud kan vara: ”Om någon i personalen upplever att det är stressigt så ska man 

skriva tillbud för det är en riskfaktor att något går fel om personalen är stressad. Tillbud skriver man 

om man kunde ha gjort sig illa medan arbetsskada innebär att jag redan gjort illa mig. Allvarliga saker 

ska ske skyndsamt och då ska man meddela arbetsmiljöverket direkt!”. D berättar att man som chef 

går igenom säkerhetsarbetet tillsammans med ett skyddsombud och finns det inget sådant på 

arbetsplatsen så finns det representanter från det lokala fackförbundet. 
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Cheferna beskriver att de förebygger hot och våld med hjälp av larmsystem beroende på hur 

allvarlig situationen är på boendet. E menar att på hennes gruppbostad där alla är utåtagerande så är 

larmsystemet omfattande: 

 

Det finns inomhus- och utomhuslarm kopplat till en larmcentral så att en väktare kan komma direkt om 

det behövs. Personalen har även armbandslarm och larmdosor. Om en personal är ensam med en 

brukare och får problem så kan hen larma till de övriga kollegorna som befinner sig i andra rum och 

som kan komma och hjälpa till och avbryta.  

 

 

Alla chefer beskriver att det viktigaste styrmedlet i det förebyggande arbetet är att använda sig av 

lågaffektivt bemötande vilket även är en rekommendation från Socialstyrelsen. C menar att de 

viktigaste faktorerna när det kommer till att förebygga hot och våld på arbetsplatsen är att använda 

lågaffektivt bemötande, att alla arbetar likadant och att man har stark personalgrupp. 

  

6.5 Riktlinjer vid incidenter 

Alla chefer beskriver att de har olika handlingsplaner om en faktisk hot- och våldssituation skulle 

uppstå. Vid en allvarlig situation vänder man sig till chefen som är på plats dagtid. Utanför kontorstid 

så kan man kontakta trygghetsjouren för råd och stöd. D beskriver att de även har ett medicinskt team 

som man kan vända sig till.  

Cheferna beskriver att man inte ska försöka göra någonting själv om man får panik utan att det är 

bättre att backa och försöka sätta sig själv i säkerhet. E beskriver att de har checklistor vid 

ensamarbete där det står exakt hur man skall göra vid en hot- och våldssituation och att man måste ha 

ett omfattande säkerhetsarbete för att kunna ha en trygg arbetsgrupp (E). Alla cheferna har allmänna 

riktlinjer för om det skulle hända något på arbetsplatsen samt specifika riktlinjer för händelser vid 

riktigt allvarliga situationer. E beskriver att allt sådan material finns inne på kontoret och där står det 

klart och tydligt vad man skall göra. En sådan riktlinje kan se ut på följande sätt:                                   

 

Rutiner för hot och våld 

Om brukaren uppträder hotfullt eller är aggressiv: 

1.     Försök att prata lugnt med brukaren. Är hen fortfarande aggressiv eller uppträder hotfullt så backa undan. Ni får 

inte utsätta er eller andra brukare för fara. Om ni inte har kontroll över situationen ring SOS alarm på telefon: 

112. 

2.     Se brukarens individuella handlingsplan och riskbedömning av personalens arbetsmiljö kring den berörda  

brukaren. 

3.     Informera alltid din chef. 

4.    Under kvällar och helger: ring trygghetsjouren. 
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Alla chefer förklarar att om man har blivit skadad så ska man göra en anmälan och även rapportera till 

försäkringskassan.  

E menar att det är viktigt med hög personaltäthet då man måste kunna lita på att det finns kollegor 

som kan backa upp om någonting händer. E säger att hon arbetar förebyggande genom att sätta in 

extra personal på nätter och att säkra lokalen på diverse sätt:  

 

Vid vaken natt har jag satt in extra stöd i form av en sovande jour som kan hjälpa till akut. Det finns även 

branddörrar som man kan stänga med ett passersystem. Vi har krossäkert glas mellan brukarens lägenhet 

och det allmänna utrymmet. Man kan ha ögonkontakt med brukaren men man behöver inte prata utan låta 

hen återhämta sig och sedan göra tecken för att se om brukaren mår okej.  

 

  

6.6 Efterföljande stöd 

Hur det efterföljande stödet ser ut skiljer sig bland informanterna men samtliga beskriver att det är 

viktigt att medarbetare som har utsatts för en hot-och våldssituation får stöd efteråt. Chef C utmärkte 

sig dock genom att reservera sig till viss del:  

 

Jag lyssnar alltid på om någon hänt som man vill prata om. Dock är jag oftast väldigt stressad och säger 

att förklara på en minut så ska jag lyssna. Dock är jag en chef och ingen kurator och man kan erbjudas 

psykologstöd om det är någon jätteallvarligt som har hänt som till exempel brand eller terrorattack.  
 

Vissa chefer erbjuder stöd i form av psykologsamtal hos exempelvis Företagshälsovården, Feel Good 

eller Falck Health Care. A säger att man först vänder sig till chefen för att prata om det som hänt och 

sedan följer man upp det med ett uppföljningssamtal för att se hur personen mår. D menar att “Det är 

vi chefer som ringer och bokar in ett akut stödsamtal. Vi säger att det är obligatoriskt men vi kan inte 

tvinga någon att gå dit dock kan det vara bra att bearbeta det man har varit med om”. 

 

6.7 Implementering och vidmakthållande av metoder 

Samtliga chefer berättar att implementeringsarbete sker efter en uppkommen incident men framför allt 

i form av förebyggande arbete för att inte något ska inträffa.  

Chef G menar att så fort hon får kännedom om att något brister så är det en arbetsgrupp som tittar 

på vad det är som saknas och vilka nya metoder och rutiner som bör införas för att förbättra 

säkerheten. C berättar att när en ny situation har uppkommit som de bedömer kunna inträffa igen så 

ska det alltid införas en ny rutin kring den här brukaren eller i allmänhet på boendet. Hon säger dock 

att på grund av att de inte har ett så stort problem med utåtagerande beteende på hennes boenden så 

behöver de inte göra implementering i någon stor omfattning. Hon menar att generellt så behöver det 

så gott som aldrig implementeras nya saker i handlingsplaner utan hon anser att dessa framför allt är 

till för om en aktuell situation uppstår och vad man ska göra då samt att handlingsplaner främst anses 
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vara ett redskap i akutsituationer. Hon hävdar att om implementering görs så handlar dessa mer om 

mindre förändringar i vardagen såsom att prata med varandra om hur man ska ändra förhållningssättet 

och bemötandet till brukaren.  

F betonar att det är skillnad på en större implementering som kräver ekonomiska resurser till 

skillnad från om det handlar om metoder såsom hur man ska bemöta brukaren. Handlar det om att man 

ska bygga om lokaler och så vidare så blir implementeringsprocessen ett stort arbete från början till 

slut. 

D menar till skillnad från C att implementering är något de gör ofta och framför allt handlar det om 

att uppdatera handlingsrutiner och då framför allt i relation till en enskild brukare. Nästan alltid så är 

det bemötandet av brukaren som bör förändras till exempel om någon går upp i affekt så kan man gå 

från rutinen att ha ögonkontakt till att undvika det. Hon menar även att konkreta åtgärder kan behöva 

göras så som att låsa in knivar. I allra sista hand utökar man bemanningsgraden eftersom det kostar 

mycket. Iså fall kan det handla om att man måste vara två personal istället för en på natten. I första 

hand så skaffar man larm som personen som arbetar ensam kan använda. A menar till skillnad från D 

att de aldrig jobbar med begränsningsåtgärder såsom att låsa in knivar eller saxar, låsa dörrar, bälta 

någon som sitter i rullstol och så vidare. Hon hävdar att detta är något som helt enkelt inte tillåts att 

göra eftersom det skulle inskränka på brukarens frihet.  

F nämner ett exempel på hur en implementering kan gå till: ”Det var en brukare som vid ett tillfälle 

blev väldigt hotfull i badrummet då införde vi rutinen att det alltid ska ha fria vägar i personens 

badrum och att personalen måste stå på ett sätt så att de lätt kan komma ut därifrån om en liknande 

händelse inträffar igen” (F).  

Chef D förklarar hur hon ser på implementering vid akuta situationer samt hur hon samarbetar med 

andra chefer för att kunna införa dessa:  

 

Om något är allvarligt eller av akut art så löser vi det samma dag och vi väntar inte tills imorgon. Det 

gäller att ta sådant på allvar och det är också mitt ansvar. Implementeringsprocessen för mig handlar om 

att kartlägga, riskbedöma och att hitta nya bättre lösningar. Om jag själv inte kommer på någon bra ny 

rutin eller metod så bollar jag och söker råd hos andra enhetschefer, kollegor och säkerhetssamordnare. 

Det är också min plikt att signalera till ledningen om det är något som inte är bra och som vi inte 

kommer på någon åtgärd för.   

 
C säger att innan man börjar med att göra implementering så måste man reda ut varför en brukare 

riskerar att bli våldsam och motverka det i ett första steg. Hon menar att de ibland inte kan komma på 

vad utåtagerande beteendet kan bero på men att de då måste se över rutiner och titta på om de gör 

annorlunda nu till skillnad från förut vilket gjort att personens aggressionsutbrott har ökat. Hon säger 

att det kan vara så att en persons liv begränsas på vissa viktiga punkter vilket utlöser frustration. Hon 

poängterar dock att de idag ofta hittar orsaken till varför brukare blir arga jämfört med tidigare. Det 

beror på att de arbetat mycket med problemsökning och förbättrat kunskapen kring detta. 
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A förklarar att ibland kan man behöva göra förändringar i vilka som jobbar var, vissa brukare vill 

bara ha endera en manlig eller en kvinnlig personal och då måste man anpassa sig efter det vilket är 

fallet på ett av hennes boenden. Dock tillägger hon att det även är viktigt att se helheten hos en person: 

”Det handlar inte bara om vilket kön man har utan man måste titta på individen och hens personlighet. 

Det är ju så att man ändå kan uppfylla kraven, det beror på hur man är som person helt enkelt. Framför 

allt är det ju kompetensen och själva bemötandet som är avgörande” (A).  

F redogör för vad hon anser är viktiga delar i en implementeringsprocess. För att undersöka vilka 

behov som finns så är det viktigt att medarbetarna som jobbar på boendet får säga hur de upplever det 

både eftersom det är de som besitter kunskap om hur det fungerar i praktiken men även för att alla ska 

få känna sig delaktiga i förändringsprocessen både för att den ska lyckas och kunna vidmakthållas. Det 

är cheferna som sätter ihop ett behovsdokument och sedan behövs en noggrann uträkning över vad 

implementeringen skulle kosta och vilka övriga resurser den kommer att ta i anspråk. F berättar att 

“man måste tänka hela vägen, planera in att personalen ska få utbildning, löpande handledning och 

stöttning i den nya metoden eller arbetssättet. Det är även viktigt att vara lyhörd och låta medarbetarna 

berätta vad som fungerar och inte efter införandet” (F). Hon tillägger att det hänt att medarbetare har 

varit motsträviga till en ny metod och inte lärt ut rätt saker till de som är nyanställda. Då får man 

klargöra att det ingår i arbetet att följa det nya arbetssättet som implementerats. 

E berättar att när en åtgärd har gjorts så är det viktigt att alla jobbar på samma sätt. Hon menar att 

när hon var nyanställd som chef så gjorde alla lite som de själva tyckte och som passade deras eget 

arbetssätt. Sedan dess har hon arbetat hårt med att alla ska göra på samma sätt vilket är särskilt viktigt 

då en metod är ny. För att underlätta detta så är det viktigt att personalen har pärmar, manualer och 

handlingsplaner tillgängligt, betonar hon.  

 

6.8 Utmaningar och svårigheter med säkerhetsarbetet 

Svårigheter med att verkställa säkerhetsarbetet i praktiken  

Det var inte någon av informanterna som upplevde att det var speciellt svårt att säkerställa 

arbetsmiljön i praktiken men förutsättningen, sa de är att alla i personalgruppen jobbar mot samma mål 

och använder samma arbetsmetoder. C säger även att grunden är att alla verkligen förstår de rutiner 

och handlingsplaner som finns och att man kan fråga och prata om det som eventuellt är oklart. A 

menar att samtliga anställda under året ska gå igenom olika punkter för att repetera vad som gäller för 

säkerhetsarbetet, ett verktyg som kallas Årshjul. Det är chefens ansvar att se till att medarbetarna får 

kontinuerlig uppdatering så att de inte glömmer och är införstådda med säkerhetsföreskrifterna. 

Årshjulet är också något som alla nyanställda ska ta del av innan de börjar arbeta i driften.  

Cheferna B, D och F berättar att när det finns utmaningar så beror det nästan alltid på bristande 

resurser, att man inte alltid kan styra brukarnas beteenden eller att medarbetarna frångår rutinerna. F 

säger att om det fanns mer pengar så skulle hon satsa på en längre utbildning i lågaffektivt bemötande.  
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D säger att: 

Den här brukaren kommer alltid att vara sexuellt opassande och även om man säger till honom att det 

inte är okej så backar han i den stunden men sen händer det igen. Tyvärr är det en del i 

arbetsbeskrivningen att acceptera sådant. Men en brukare kan inte göra vad som helst. Skulle det handla 

om något som är extremt opassande så kan man polisanmäla. De anställdas rättigheter, 

Arbetsmiljölagen och brukarnas rättigheter, LSS-lagen krockar ibland med varandra.  
 

B berättar om när han upplever svårigheter med att uppfylla säkerheten på boendena vilket är då 

det finns struktur men att det inte räcker. Det kan till exempel vara när anhöriga motsäger sig att 

brukaren ska medicinera eller har för låg dos. “Detta händer då anhöriga vägrar att gå med på 

medicinering då det tror att deras barn ska bli neddrogade. Men de mår ju inte bra då de är aggressiva 

heller” (B).  

 

Dilemman med att boendet är både ett hem och en arbetsplats   

Alla chefer kunde nämna olika dilemman med att det är brukarnas hem och samtidigt en arbetsplats. 

Främst pratade de om vad som kan upplevas som dilemman för brukarna men de nämnde även det 

som medarbetarna kan anse vara svårigheter. C uttrycker det på följande sätt:  

 

Medarbetare ser det som ett dilemma när det förekommer konstiga saker som att en person sitter ute på 

natten och dricker alkohol. Vi är inte där för att uppfostra och våra värderingar får vi ha ...men inte på 

jobbet. Personalen kan blir orolig för personen i fråga men brukarna är vuxna människor som får 

bestämma själva.  
 

C säger att det kan bli problem för både brukare och medarbetare då en brukare som verkligen behöver 

stöd vägrar att ta emot den. Hon berättar vidare om svårigheter med att de anställdas rättigheter 

(Arbetsmiljölagen) och brukarnas rättigheter (LSS-lagen) ibland krockar med varandra. Hon menar att 

de hade ett sådant fall där medarbetarna tyckte att det var ohållbart att vara på arbetsplatsen eftersom 

en brukare vägrade att duscha och att situationen blev extrem. Då hittade de en lösning genom att 

fundera över i vilka situationer han var mer medgörlig och de bestämde då att han inte behövde duscha 

vid en viss tidpunkt utan i de stunder han var glad vilket gjorde att han tillslut accepterade att duscha. 

Hon tillägger att det viktigaste att komma ihåg är att det är en arbetsplats men främst ett hem och att 

personen bestämmer själv.   

D menar att om någon i personalen upplever att det är jobbigt att vara på ett visst boende och de har 

gjort de åtgärder som går att göra så kan det vara bättre att den medarbetaren får börja på ett annat 

boende. ”Det är inte lätt att till exempel använda lågaffektivt bemötande mot någon som är hotfull om 

man själv darrar som ett asplöv” (D).  
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G säger att myndigheternas beslut kan vara försvårande för dem på utförarsidan. Till exempel om 

myndigheten har bestämt att en utåtagerande brukare ska bo på ett visst hem som har en annan 

inriktning än hens så kan de andra brukarna blir rädda och utsatta. 

D menar att ett problem kan vara att vissa kollegor kan känna sig som hemma på sin arbetsplats så 

att brukarna blir som gäster och de glömmer bort att de är där för att ge dem stöd i deras hem. 

 

Chefernas känsla av trygghet/otrygghet med säkerhetsarbetet  

Samtliga chefer upplever att de är trygga med säkerhetsarbetet vilket framför allt beror på att 

personalen är duktig och att de själva har arbetat så länge. D sammanfattar det såhär: ”jag själv känner 

mig trygg och jag tror att medarbetarna tycker att vi arbetar åt rätt håll, dom har uttryckt att vi gör ett 

bra förarbete och jobbar åt rätt håll. Jag ser att det är stor förändring från det att jag tog över tills nu. 

Vi har längre fram än andra enheter”. En chef menar att hon är trygg med säkerhetsarbetet så länge 

personalen är kompetent och kan sitt jobb, en annan säger att hon idag känner sig trygg men inte vet 

hur hon skulle känna om en riktigt riskfylld händelse urartar.  

 

6.9 Relationen mellan chef och medarbetare 

Kommunikationen mellan chef och medarbetare  

Alla chefer utom en var säkra på att medarbetarna tyckte att kommunikationen dem emellan fungerade 

bra. Samtliga poängterade även att de tycker att det är viktigt med en god relation mellan chef och 

personal. F säger att ”Dom kan prata med mig och ha en öppen dialog. Jag försöker tänka på att inte 

stänga någon kommunikation. Jag vill inte döma någon, det ska vara prestigelöst. Det är viktigt att 

kunna säga till chefen om man inte klarar av något”. D säger att ”generellt så är viss personal 

bättre på att säga hur det faktiskt känns men även att vissa borde tona ner, men ser hellre att jag får 

höra för mycket än inget alls. Jag försöker vara så medmänsklig som möjligt. Sen är jag fortfarande 

chef så det finns ju gränser. När någon undanhållit något så har det varit för att dom tror att jag är 

stressad. Det är extremt sällan jag inte hör men jag kan säga att ge mig informationen på en minut så 

lyssnar jag och kommer försöka lösa det. Den chef som är mer självkritisk till kommunikationen 

mellan henne och medarbetarna menar att det både finns de som vill berätta och inte. Hon säger att det 

var en anställd som höll inne i tre år att hon var väldigt rädd för en brukare och förklaringen var att 

hon hade sådan respekt för henne som chef.   

  

Chefernas upplevelse av personalens känsla av trygghet/otrygghet  

Chefernas upplevelser delade sig när vi började prata om personalens känsla av trygghet/otrygghet. C 

säger att på hennes boende så känner sig personalen otrygg på grund av en brukare som gör sexuella 
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anspelningar när man jobbar ensam men om det skulle inträffa något allvarligt så skulle denna 

ensamtid på schemat tas bort. D uttrycker också att hon tror att medarbetarna ibland känner otrygghet: 

 

Min magkänsla säger mig att det finns de som är rädda för enskilda brukare men inte säger det till mig. 

Andra kanske känner oro på grund av att en annan kollega missköter sitt jobb genom att avvika från det 

som är bestämt vilket ökar risken för våld. Man har ett eget ansvar att berätta. Jag har förståelse för att 

vissa i personalen är trötta på sitt jobb, eftersom det är en krävande målgrupp. Då borde man byta 

arbetsplats. Dom allra flesta älskar dock sitt arbete.  
 

F menar att om man som anställd vet hur man ska göra i olika situationer så är man trygg och om man 

ändå skulle uppleva otrygghet så slutar man att arbeta med målgrupper med problemskapande 

beteende. Vidare pratar cheferna i allmänhet om att de förutsätter att personalen hör av sig till dem om 

det blir en otrygg stämning. G poängterar att det som chef gäller att lyssna in medarbetarna och att 

samarbeta med andra viktiga personer såsom representanter för facket då arbetsplatsen ska vara en 

trygg plats. A säger att det underlättar att hon ofta är på plats på boendena och ser hur allt fungerar i 

vardagen. 
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7. Analytisk diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en analytisk diskussion som grundar sig på det vi kom fram till i 

resultatet. Denna kommer att presenteras i form av följande teman vilka speglar det vi tyckte var 

utmärkande i materialet: “skuldbeläggande av personalen”, “chefernas självbild”, “vem bestämmer 

vad som är hot och våld”, “lågaffektivt bemötande” och “implementering på olika sätt”. Vi har 

relaterat resultatet till vår tidigare forskning, teori samt gjort egna reflektioner.  

Slutligen kommer vi att redogöra för vilken betydelse vårt arbete kan ha för det sociala arbetets 

praktik och för fortsatt kompetensutveckling inom ämnet.  

 

7.1 Skuldbeläggande av personalen 

Vår tolkning är att informanterna skuldbelägger de anställda då de menade att en hot- och 

våldssituation är en konsekvens av att personalen arbetat på ett felaktigt sätt. Då en intervjuperson 

berättade att hot och våld sker dagligen så frågade vi oss om cheferna då likställer det med att 

personalen gör fel dagligen. Cheferna beskrev att hot och våld oftast uppkommer då personalen är ny 

och inte känner brukaren och vet hur hen kommunicerar. Vi kopplar detta till Kontilla et. al. (2018) 

som beskriver att det är större risk för en nyanställd att bli utsatt. Vi anser att detta till viss del ett sätt 

för cheferna att försvara brukarens beteende och lägga orsaken på personalen.  

Det framkom i resultatet i resultatet att två av cheferna hade en vidare syn där de påstod att 

aggressionsutbrotten inte bara grundar sig i personalens felaktiga sätt att arbeta utan även i brukarnas 

handikapp. Oavsett om utbrotten beror på att man som personal har agerat fel, på brukarens handikapp 

eller något annat så ser vi komplexa frågor kring detta. Exempelvis så funderar vi över vad man 

egentligen ska behöva acceptera på sin arbetsplats och om det generellt är okej att normalisera våld. 

Här ser vi dilemman med att isåfall veta var gränsen går och vem eller vad som avgör var den ska gå. 

Vi antar att särskilt då man är ny på sin arbetsplats så kan detta vara svåra bedömningar att göra och vi 

tror att personal som har jobbat länge blir mer van och har högre tröskel för hot och våld. Det kan även 

vara så att man känner grupptryck och tycker att det är svårt att vara den som “gör en stor sak” av 

något och säga att man inte accepterar det som skett. Vi kan se kopplingar med detta till tidigare 

forskning då Åkesson (1993) menar att personalen inte vågar berätta om de känner sig utsatta då de 

kan anklagas för bristande kompetens. Vi funderade även på att några chefer förklarade att 

medarbetarna själva får avgöra vad de upplever är ett hot eller våld. Vi tror att det kan bli svårt för 

dem att bedöma då våldet normaliseras. Åkesson (1993) menar att man kan bli inkompetentförklarad 

om man inte anmäler eller talar om våldet. Vi upplever att det kan bli en svår balansgång för 

medarbetarna att veta när de ska anmäla eller inte. 

Genomgående så hade informanterna ett oerhört stort fokus på brukarnas rättigheter och 

välmående. Det var positivt att höra hur måna de var om brukarna. Dock tyckte vi att det var ett 

bekymmer att det inte fanns ett lika stort medarbetarfokus och att potentiella problem och svårigheter 
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för de anställda inte uppmärksammades. Ingen av cheferna tog självmant upp problem med vad 

personalen får utstå eller hur de har det när det kommer till att jobba i en riskfylld miljö.  

I ett steg längre så funderade vi över hur medarbetarna kan påverkas av att cheferna förklarar 

brukarnas utåtagerande beteende med att de arbetar felaktigt. En negativ konsekvens skulle kunna vara 

att man drar sig för att rapportera incidenter eftersom man inte vill känna att man har gjort fel. Det 

kanske även gör att man inte vågar anförtro sig chefen om man är rädd för en viss brukare. Resultatet 

visar att en medarbetare inte berättade för sin chef om rädslan hon hade för en brukare på flera år. Vi 

anser att de inte borde behöva känna att det är ett nederlag att man inte kan arbeta med en viss brukare.  

Samtidigt som vi ser nackdelen med att brukarna skuldbeläggs så har vi förståelse för vikten av att 

rutiner följs då exempelvis autistiska brukare har ett stort behov av det. Implementeringsteorins 

användningsfas bekräftar också detta vilken säger att för att metoder och rutiner ska kunna 

vidmakthållas så behöver alla göra på samma sätt (Socialstyrelsen, 2012). Vi tänker oss att i detta yrke 

så är det extra viktigt då det annars kan bli stora konsekvenser. Samtidigt tror vi att det är svårt för 

personal att känna att om man inte gör helt rätt så kan man räkna med att få ett slag.  

      

7.2 Chefernas självbild 

Vi reflekterade över att våra informanter inte var särskilt självkritiska, allt fokus var på hur 

medarbetarna skötte sitt arbete och det var sällan någon beskrev vikten av att de själva måste arbeta på 

rätt sätt. Vi upplevde dock att chefer som var lite yngre var mer oerfarna kunde vara ödmjuka för att 

de inte var felfria. De informanter som arbetat länge utstrålade en god självbild, förtydligade att de var 

bra i sin roll som chef samt var övertygade om att medarbetarna hade förtroende för dem.  

Pekurinen et. al. (2019) menade att brukarnas aggressionsutbrott kunde påverkas av medarbetarnas 

sinnesstämning vilken i sin tur kunde orsakas av att de anställda inte var nöjda/inte hade en god 

relation med chefen. Det här tyckte vi var en intressant aspekt som inte någon av cheferna tog upp 

eller verkade ha reflekterat över. Cheferna fokuserade endast på att utbrotten berodde på om anställda 

följde rutinerna eller inte. Vår reflektion kring detta är att cheferna generellt borde fokusera mer på sitt 

eget ansvar för uppkomsten av situationer och inte lägga det på medarbetarna vilket vi anser att de 

gjorde. Vår uppfattning är att det är alldeles för lite medarbetarfokus och väldigt mycket brukarfokus. 

Vi förstår att man måste se till brukarnas bästa då de anställdas uppgift är att hjälpa och stötta dem. 

Cheferna borde lägga mer fokus på medarbetarnas arbetssituation med tanke på att farliga och hotfulla 

situationer kan uppstå. Vi har förståelse för att det kan finnas svårigheter med att balansera de olika 

lagarna för brukare och medarbetare.  

Vissa chefer uttryckte att de alltid lyssnade och var lyhörda för sin personal men samtidigt kunde vi 

utläsa en motsägelsefull bild av detta då vi tolkade dem som stressade och verkade tycka att det var 

besvärligt att ta för mycket tid åt personalens samtal. Vi tänkte oss in i medarbetarens situation. Har 

man varit med om något jobbigt så kanske man vill prata ut om det ordentligt. Känner man att chefen 
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är stressad så undviker man eventuellt att säga något alls. Åkesson (1993) menar att medarbetarna 

upplevde att det var värre att bli bagatelliserad av chefen än själva incidenten. Vi tolkar det som att det 

är väldigt viktigt att få stöd från sin chef.  

Av alla våra informanter var det bara en enda chef som medgav att hon inte visste säkert om alla 

hade förtroende för henne. Att hon nämnde att man kan få psykologstöd vid en brand eller terrorattack 

var likställt med att säga att det inte är något som erbjuds i första taget, ansåg vi. Vi tyckte att vissa 

chefer dömde ut de som pratade för mycket. Detta kändes okänsligt då medarbetarna arbetar i en 

riskfylld miljö och borde kunna prata fritt. Samtidigt tolkade vi det som att cheferna inte ville att de 

skulle behöva lyssna så mycket men förväntade sig samtidigt att personalen skulle höra av sig till dem 

om det blev en otrygg stämning vilket var motsägelsefullt enligt oss.  

Resultatet visade att alla chefer upplevde att de är trygga med säkerhetsarbetet. Vårt antagande när 

vi började vår undersökning var att cheferna tyckte att säkerhetsarbetet kunde vara svårt, men svaret 

blev tvärtom. Ingen tyckte att det var svårt, alla var trygga och tyckte att de hade ett bra 

säkerhetsarbete. Detta förvånade oss då det är en oförutsägbar arbetsmiljö när det kommer till risker, 

enligt oss.  

Vi upplevde att en chef uttryckte att hon var trygg med säkerhetsarbetet så länge personalen är 

kompetent och man följer de rutiner som kontinuerligt införs vid behov. Genom att uttrycka sig på det 

viset så anser vi att hon lägger över ansvaret på personalens axlar att säkerhetsarbetet fungerar. 

Implementeringsteorin tydliggör tvärtemot vikten av just chefens ansvar i att stötta samt tydliggöra 

medarbetarnas arbetsuppgifter för att de ska kunna utföra ett bra jobb (Socialstyrelsen, 2012). 

 

7.3 Vem bestämmer vad som är hot och våld?  

Enligt vår tidigare forskning så hävdar författaren att tillbuden av hot och våld inom kvinnoyrken har 

ökat kraftigt sedan 1980-talet (Wikman, 2012). Detta känner vi igen från intervjuerna där det visade 

sig att det förekommer på nästan alla boenden. Wikman (2012) menar även att eftersom allt hot och 

våld inte anmäls så vet man inte exakt hur vanligt det är då det inte hamnar i statistiken vilket kan bero 

på att det är subjektivt hur man klassificerar våld. Då informanterna beskrev att medarbetarna själva 

får avgöra vad de upplever som hot och våld så tror vi att när incidenter inträffar regelbundet så kan 

våldet normaliseras och det blir till en vana vilket gör att man inte anmäler när man kanske borde.   

 

7.4 Lågaffektivt bemötande      

Genomgående i intervjuerna så framkom det att cheferna och personalen arbetar med lågaffektivt 

bemötande för att förebygga hot- och våldssituationer. De flesta cheferna ger medarbetarna kurser 

och/eller bjuder in experter som föreläser om lågaffektivt bemötande. Som vi ser det är det en utav de 

viktigaste verktygen som personalen arbetar med för att inte hamna i en hot- och våldssituation. Vi 
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kan relatera detta till vår tidigare forskning då Hejlskov och Elvén (2014) beskriver att lågaffektivt 

bemötande minskar risken för affektsmitta vilket innebär att brukarna påverkas av vad den andra 

personens kroppsspråk säger. Om personalen är stressad så smittar det av sig på brukaren vilket gör att 

det är viktigt att hålla sig lugn.  

7.5 Implementering på olika sätt 

Vi kunde se likheter och skillnader mellan implementeringsteorin (Socialstyrelsen, 2012) och det 

cheferna berättade kring hur det fungerade i praktiken. Vi förstod även att de chefer som hade många 

och kraftigt utåtagerande brukare arbetade mer intensivt med implementering och handlingsplaner än 

chefer för de boenden där utåtagerande beteende inte var lika vanligt. Socialstyrelsen (2012) menar att 

implementering ofta är en utdragen process och det kan ta tid innan en ny metod är integrerad som en 

naturlig del av det ordinarie arbetet. Övervägande delen chefer vi pratade med arbetade med mindre 

utdragna implementeringsprocesser såsom att ändra rutinerna för hur man ska kommunicera med 

brukarna. Vi upplevde däremot att en chef däremot genomförde regelbundet omfattande 

implementeringsprocesser vilket berodde på att samtliga av hennes brukare var mycket utåtagerande. 

Hon menade att planeringen och införandet av dessa nya åtgärder var en stor del i hennes arbete och 

kunde handla om att till exempel sätta in krossäkert glas i rutorna och installera säkerhetsdörrar med 

passersystem. Vi kunde urskilja att det skiljde sig mycket mellan de olika informanterna hur drivna 

och engagerade de var i att göra nya implementeringar. 

     Vi ser stora likheter mellan implementeringsteorins olika faser och det förebyggande 

säkerhetsarbetet som cheferna gör. Socialstyrelsen (2012) menar att första fasen som är 

behovsinventering handlar om att ta reda på vilka förbättringsområden som behöver göras och vilka 

nya metoder som behöver införas. Vårt resultat visar att det är så cheferna arbetar fortlöpande, man ser 

genom riskbedömningar över vad som behöver förbättras, man går igenom med arbetsgruppen vilka 

rutiner som fungerar och vilka som inte gör det. Det är ett ständigt arbete att se över hur arbete med 

brukarna fungera och om nya situationer uppkommer behöver man se över om nya implementeringar 

behöver införas. Löfgren (2012) menar att med uppifrån-och-ner perspektiven så är det ledningen som 

beslutar vad som skall införas och sedan får bara de underordnade gå efter det. Vi uppfattar i vårt 

resultat att det inte går till så utifrån vad våra informanter beskrivit det då cheferna tillsammans med 

medarbetarna går igenom vilka nya implementering som behöver göras utifrån vilka rutiner det tycker 

fungerar och inte. 

 

Studiens betydelse för det sociala arbetets praktik  

Vi anser att studien bidrar med ny kunskap i ämnet då vår uppfattning är att det inte verkar finnas så 

mycket undersökning i ämnet. Studien skulle även kunna vara intressant för chefer inom detta 

yrkesområde att ta del av för att visa på hur andra chefer arbetar då detta såg väldigt olika ut. Vi ser att 

det finns flera teman som vidare skulle kunna studeras. En intressant vinkel hade varit att intervjua 
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medarbetarna för att höra deras syn på säkerhetsarbetet. Dessa skulle man även kunna ställa i relation 

till chefernas synpunkter. Framför allt hade det varit intressant att veta hur trygga de känner sig på 

arbetsplatsen. Man skulle även kunna forska kring vilka följder det kan bli av att någon polisanmäler 

en händelse och vad rättssystemet säger om hot och våld som utförts av någon som är 

förståndshandikappad. Eftersom vi såg att lågaffektivt bemötande var en metod som användes i hög 

grad så hade det varit intressant att göra en studie över hur effektiv den är.  
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8. Slutsatser 

Kapitlet kommer att innehålla de slutsatser vi har kunnat dra i relation till vårt syfte och 

frågeställningar. Vidare för vi en diskussion kring hur vår studie kan bidra till ökad kompetens och 

vidare forskning i ämnet.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur ansvariga chefer för olika gruppboenden inom LSS med 

utåtagerande brukare arbetar för att säkra arbetsmiljön för sina medarbetare. Vi utgick från följande 

frågeställningar för att kunna besvara vårt syfte: “hur arbetar cheferna för en trygg arbetsmiljö och hur 

ser stödet ut för medarbetarna där det förekommer hot och våld?”, “vilka utmaningar/svårigheter 

identifierar cheferna med att uppfylla säkerhetskraven i praktiken?”.  

       Enligt AFS (1993:2), 2-7 § så har arbetsgivaren ett ansvar att arbeta för att hot och våld på 

arbetsplatsen i så hög grad som möjligt undviks. Detta var något som återkom i vårt resultat där vi 

tydligt kunde se att alla chefer förde ett omfattande säkerhetsarbete. Omfattningen av säkerhetsarbetet 

skiljde sig åt beroende på hur många brukare som var utåtagerande. Där risken för hot och våld var 

stor använde sig vissa chefer till exempel sig av ett mer omfattande larmsystem än andra. Alla 

arbetade med riskbedömningar som uppdaterades flera gånger per år för respektive brukare. Cheferna 

arbetade samtliga med rutiner och detaljerade handlingsplaner. Samtliga chefer gav sina medarbetare 

utbildningar i hot och våld men inriktningen på dessa såg olika ut. Resultatet visade även att de hade 

en lång introduktion för nyanställda och att det var viktigt att man som ny förstod vilka risker som 

kunde förekomma i tjänsten. Informanterna beskrev generellt att för att få att förebygga en trygg 

arbetsmiljö och förhindra incidenter så arbetade de med metoden lågaffektivt bemötande.  

Vad gäller stödet för medarbetarna så stöttade cheferna personalen i olika grad när de varit med om 

en incident. Vissa chefer kallade personalgruppen till en träff där man fick ta upp händelsen medan en 

annan chef nämnde att hon brukade be medarbetaren att berätta kortfattat för henne vad som hänt. Alla 

boenden hade någon typ av företagshälsovård med psykologkontakt.   

Övervägande delen chefer vi pratade med arbetade främst med mindre implementering såsom att 

ändra rutinerna för hur man ska kommunicera med brukarna snarare än stora processer. Chef D 

genomförde dock regelbundet omfattande implementeringsprocesser vilket berodde på att samtliga av 

hennes brukare var mycket utåtagerande och då kunde det handla om att anpassa lokalerna såsom att 

sätta in krossäkert glas i rutorna. Alla chefer pratade om att för att kunna vidmakthålla metoder och 

rutiner så var det viktigt att alla jobbar på samma sätt och att personalen fick komma med återkoppling 

på hur de nya implementeringarna fungerar.  

       När det gäller svårigheter och utmaningar kring säkerhetsarbetet så svarade alla informanterna att 

de inte ansåg att det fanns några stora svårigheter med att verkställa det i praktiken. De upplevde även 

att de kände sig trygga med arbetet och arbetsgruppen likaså. Orsaken till att cheferna kände sig trygga 

var att personalen var kompetent samt att de själva hade lång erfarenhet inom branschen, menade de.  
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Några problem som dock framgick från intervjuerna var att det kunde finnas svårigheter när 

lagarna för brukarna och medarbetarna krockade. Cheferna beskrev även att det kunde finnas 

dilemman och utmaningar med att det är en arbetsplats och samtidigt någons hem.  
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Bilagor 

1. Informationsbrev 

  

Hej! Vi uppskattar att du vill ställa upp på en intervju med oss. 

  

Som vi nämnde under vårt telefonsamtal så är syftet med uppsatsen att undersöka hur chefer för 

gruppboenden inom LSS med utåtagerande brukare, arbetar för att stödja och säkerställa arbetsmiljön 

för sina medarbetare. Frågorna kommer att handla om hur det förebyggande och fortlöpande 

säkerhetsarbetet ser ut. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du har rätt att när som helst avbryta. Givetvis kommer du att vara 

helt anonym, det vill säga att vi inte kommer att ange ditt namn, var du arbetar eller övriga uppgifter 

som kan härledas till dig. Om du vill så kan du få ta del av materialet innan vi lämnar in det till 

examinatorn och du är självklart välkommen att höra av dig om det är något vi har missuppfattat. 

Självklart kommer vi inte att använda materialet till något annat än vår C-uppsats och den kommer att 

publiceras på Ersta Sköndal Bräckes webbplats.Givetvis kommer vi inte att sprida uppgifterna till 

någon utomstående part. 

 

Om du godkänner, så spelar vi gärna in intervjun för att i efterhand kunna gå igenom materialet och 

transkribera informationen.  

  

Om du har några frågor inför intervjun så mejla gärna oss på: 

Karolinarudbeck@hotmail.com eller Hannaengman79@yahoo.se alternativt vår handledare Anna 

Whitaker på Anna.whitaker@esh.se 

  

Med vänliga hälsningar 

Karolina Rudbeck och Hanna Engman 

Socionomstudenter vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola 

 

 

 

 

 

mailto:Hannaengman79@yahoo.se
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2. Intervjuguide  

 

Presentation av informanterna  

Kan du berätta lite om dig själv? (din roll i organisationen, hur organisationen ser ut, hur länge du har 

arbetat med det här, vilken utbildning du har). 

Hur många gruppbostäder är du ansvarig för?  

 

Hot- och våldssituationer 

Hur många av brukarna är utåtagerande?  

Hur ofta anser du att hot och våld förekommer?  

Vad är det för typ av våld som kan förekomma?  

Ge exempel på hur allvarligare former av hot och våld kan se ut?  

 

Chefens säkerhetsarbete  

Vilka direktiv och vilket ansvar och har du som chef att följa vad det gäller säkerhetsarbetet? 

Vem kan du vända dig till om du har frågor kring hur säkerhetsarbetet ska genomföras? 

  

Förebyggande arbete   

Får personalen någon utbildning i hot och våld? Hur ser den ut? 

Kan du beskriva hur en eventuell säkerhetsutbildning vid introduktionen för nyanställda ser ut? 

Hur ser det förebyggande arbetet ut? Vilka riskbedömningar görs och hur kan de se ut? 

Om en hotfull situation uppstår, har personalen någon handlingsplan, rutiner eller riktlinjer att följa, 

hur ser dessa isåfall ut? 

 

Arbete vid en pågående incident 

Vilka rutiner och riktlinjer ska personalen följa gällande hot och våld? 

 

Efterföljande arbete (vid uppkommen incident) 

Hur ser det efterföljande stödet ut för en personal som utsatts för hot och våld?  

Vilka åtgärder kan behöva göras för att förbättra säkerheten vid nya situationer som uppstått?  

 

Implementering och vidmakthållande av metoder 

Hur kan implementeringsprocessen av nya metoder se ut och hur vidmakthålls dessa? 
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Svårigheter och  utmaningar 

Vilka svårigheter upplever du att finns det med att verkställa säkerhetsarbetet i praktiken? Vad isåfall 

beror det på? 

Kan du nämna några dilemman med att det både är brukarnas hem och samtidigt en arbetsplats? 

På vilket sätt känner du dig trygg/otrygg med det säkerhetsarbete som utförs?  

 

Relation mellan chef och medarbetare 

Berätta om hur kommunikationen mellan dig och dina medarbetare ser ut (tex: finns det en öppen 

dialog där de kan kommunicera om situationen på boendet? /Är personalen öppen med när de känner 

sig otrygga eller är det svårt och känsligt att ta upp?)  

Hur upplever du personalens känsla av trygghet/otrygghet?  

 

Övrigt 

Har du något mer du vill tillägga?  

 


