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En kille kommer hem från skolan med skolbussen. När han kommer hem märker  

personalen att något har hänt. Killen är ledsen och arg och kommer inspringande 

från skolbussen och skriker att ”den här tjejen har gjort slut med mig” och jagar  

personalen och ger sig inte förrän han fått in ett slag, då går han vidare till nästa.

/.../innan var det kaos...personalen fick åka till sjukhus...man fick ringa polisen /.../
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att  undersöka och analysera vad personal på LSS institutioner gör i  

situationer där brukarna har ett utagerande-och/eller självdestruktivt beteende samt vilka  

svårigheter de upplever i dessa situationer. Frågeställningarna är 1. Hur handlar personalen i 

situationer där brukare är utagerande? 2. Hur upplever personalen det är att arbeta med 

utagerande situationer utifrån lagstiftningen? 3. Vilka svårigheter upplever personalen i 

situationer när brukaren är utagerande? 

     Uppsatsens empiri består av sju halvstrukturerde intervjuer med omsorgspersonal från fem 

olika LSS verksamheter där det vistas ungdomar med ett utagerande beteende. Resultatet visar 

att det finns vissa likheter i personalens bemötande mot brukarna. Genomgående är det 

förebyggande arbetet viktigt. Det handlar om att läsa av brukarna och anpassa kraven efter 

dagsform. Verksamheterna formar sig efter brukarnas behov. När ett utagerande beteende ändå 

uppstår finns likheter i bemötandet. Många respondenter uppger att de backar undan från 

brukaren. Andra menar att de ber brukaren sätta sig ner, eller byter personal. Även om det 

finns generella drag i personalens bemötande skiljer det sig ändå mellan olika brukare utifrån 

deras individuella behov. Personalen är flexibel och bemöter varje brukare individuellt. I 

sällsynta fall behöver personalen hålla fast eller brotta ner brukaren för att inte själva bli 

skadade. 

     Materialet analyseras med hjälp av rollteori och coercion theory. Studiens slutsatser är att 

det är ett komplext arbete personalen gör. Hela tiden krävs att personalen ligger ett steg före 

brukaren för att kunna avvärja ett utbrott. De som arbetar med brukarna behöver både ha bra 

utbildning och ha rätt personlighet. Stämningen i arbetsgruppen måste vara öppen för 

diskussion och fri från prestige.  

Nyckelord: LSS-verksamhet, bemöta utagerande beteende, förebyggande arbete, ungdomar 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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Förord

Idén till den här studien uppkom efter att jag tillsammans med arbetskollegor upplevt 

svårigheter att bemöta utagerande beteenden hos unga på ett vårdboende. Jag har i två år 

arbetat på ett LSS boende där det finns ungdomar med ett utagerande beteende. På 

arbetsplatsen kan vi stundvis uppleva att det är svårt att hantera brukarens beteende utifrån den 

lagstiftning som finns idag. 

     Jag vill tacka de personer som gjort uppsatsen möjlig. Ett stort tack till de verksamheter 

som tagit emot mig och framförallt till de personer som ställt upp på intervjuer. Utan er hade 

det inte blivit någon uppsats. Jag vill även tacka Kristina Fredriksson som varit ett enormt 

stöd. Tack till fina studiekamrater som kommit med bra kommentarer och feedback. Jag vill 

även tacka mina föräldrar och vänner för all kritik ni gett uppsatsen. Sist, men inte minst, 

riktar jag ett stort tack till min handledare Marie Nordfeldt för kommentarer och feedback och 

Emilia Forsell för givande storgruppshandledningar. 

Tack!

Emelie Tärnfalk Maj 2013
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Inledande utgångspunkter

Barn och unga i Sverige bor oftast tillsammans med sina föräldrar. En del kan inte det av olika 

anledningar och kan då av socialtjänsten bli placerad på institution. En variant av institution är 

LSS verksamheter som vårdar barn och unga upp till 21 år med någon typ av 

funktionsnedsättning, antingen intellektuell, neuropsykiatriska eller fysisk (LSS 1§). Även ett 

utagerande beteende kan vara grund för placering på LSS verksamheter (socialstyrelsen 2012). 

En del av de unga som är placerade på LSS verksamheter har ett utagerande beteende som tar 

sig uttryck i form av hot, slag, sparkar eller skallningar mot personal eller andra i 

omgivningen. Konsekvenserna av detta beteende kan ibland bli så allvarliga att den som 

utsätts för det skadas allvarligt. Andra är självdestruktiva och skadar sig själva allvarligt, till 

exempel slår sitt huvud i väggen eller slår sig själv. Många gånger kommer ett utbrott utan 

förvarning (Andreassen 2006 sid 296 ff). Orsakerna till utbrottet kan exempelvis vara stress 

eller ångest hos brukaren (Andresson, Björne, Björne, Olsson & Pagmert 2012). Det som kan 

trigga brukaren att bli utagerande kan vara allt från för hög musik till för höga krav 

( Andresson m.fl 2012, Andreasson 2006 & Lorenz 2012). 

     LSS verksamheter bedrivs enligt rättighetslagstiftningen LSS (lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) vilken inte medger tvång av något slag. I Sverige utövas 

all offentlig makt under lagarna RF1 1:1. Enligt RF är det inte tillåtet att hålla fast eller 

begränsa friheten för medborgarna (RF 2:6, 2:8) utom i fall där det finns ett domstolsbeslut, 

exempelvis fängelse eller tvångsvård (RF 2:9). Det är inte heller tillåtet att bruka våld mot sina 

medmänniskor. Undantaget är att alla har rätt att försvara sig eller någon annan mot att bli 

skadad (BrB2 24:2, 24:4). För att få använda någon form av våld mot enskilda personer måste 

således lagstöd finnas. Polisen är exempel på en grupp som har tillåtelse att bruka våld. 

Saknas uttryckligt lagstöd gäller BrB regler om nödvärn. LSS som är en rättighetslag saknas 

lagstöd för tvångsåtgärder. Personalen på LSS verksamheter har med andra ord inte rätt att 

hålla fast brukare eller hålla dem instängda när de är utagerande. De har inte heller rätt att med 

tvång föra brukarna bort från en situation, tex in på sina rum. Personalen har endast enligt BrB 

(24:2, 24:4) rätt till nödvärn för att försvara sig själva. Ungdomarnas diagnoser gör att de kan 

sakna konsekvenstänk och impulskontroll vilket kan vara både svårt och obehagligt för den 

personal som tvingas bemöta och hantera beteendet (Lorenz 2012).

1 RF-regeringsformen 
2 BrB-brottsbalken
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Ungdomar som bor på LSS institutioner är en del av socialt arbete (Börjesson 2010). Enligt 

nationalencyklopedin är socialt arbete; 
organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att 

samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande 

sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. Det sociala arbetet genomförs med 

analys och metodutveckling på tre nivåer, den strukturella nivån, grupp- och organisationsnivån samt 

individ- och familjenivån (http://eshproxy.esh.se:2085/lang/socialt-arbete).

Arbetet med brukarna sker både på individnivå, grupp nivå och organisationsnivå. Varje 

enskild brukare behöver individuellt anpassad vård, samtidigt som de ungdomar som placeras 

tillsammans måste få en vardag som är fungerande för alla. Varje brukare har rätt till en trygg 

bostadsmiljö, samtidigt som varje brukare har rätt till privatliv och integritet (LSS 6§). Risken 

finns att det ibland blir svårt för personalen att kombinera dessa faktorer. Frågan är om 

personalen i praktiken upplever att de hamnar i en juridisk gråzon mellan teori och praktik när 

ungdomarna är utagerande. Problematiken som kan uppkomma är lagstiftningens 

begränsningar för vad personalen har tillåtelse att göra och vad de upplever att de behöver 

göra. Enligt LSS (6a§) ska barnets bästa beaktas, vilket frågan är om det är alltid är möjligt i 

dessa verksamheter. Problemet är att vi egentligen inte vet särskilt mycket om personalens 

konkreta handlande. Vi vet inte heller särskilt mycket om personalen aktivt arbetar för att 

undvika utagerande beteende hos brukarna och i så fall på vilket sätt. Det som den här studien 

avser undersöka är dels vad personalen gör i situationer där en brukare blir utagerande eller 

självdestruktiv. Dels om de upplever att de kan hantera situationerna i linje med lagstiftningen 

samt vilka svårigheter de upplever. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vad personal på LSS institutioner gör i  

situationer där brukarna har ett utagerande-och/eller självdestruktivt beteende samt vilka  

svårigheter de upplever i dessa situationer. 

Frågeställningarna jag har för att uppfylla syftet är

1. Hur handlar personalen i situationer där brukare är utagerande? 

2. Hur upplever personalen det är att arbeta med utagerande situationer utifrån lagstiftningen? 

3. Vilka svårigheter upplever personalen i situationer när brukaren är utagerande? 
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Bakgrundsfakta

Här presenteras viktiga bakgrundsfakta som läsaren är i behov av för att kunna sätta sig in i 

forskningsområdet.

LSS boenden för barn och unga

Ett vårdboende enligt LSS är ett boende eller korttidsverksamhet där, i det här fallet, barn och 

ungdomar bor som har behov av stöd och service på grund av en funktionsnedsättning. Det 

finns både boenden där brukarna bor heltid och korttidsverksamheter där de bor under några 

dagar varje månad. LSS är en rättighetslag som kan ge insatser till barn, ungdomar och vuxna 

med olika typer av funktionsnedsättningar, både av intellektuell och fysisk karaktär (LSS 1§). 

Målet för LSS verksamheter är självbestämmande och integritet för brukarna (LSS 5§ & 6§). 

Utagerande och självskadebeteende

Här presenteras enbart den typ av utagerande och självdestruktivt beteende som framkommit 

under mina intervjuer. Andra former av beteenden redovisas inte eftersom det inte är relevant 

för studiens syfte. De former av utagerande-och självskadebeteenden som redovisas är 

aktuella för ungdomar som har autismliknande tillstånd, ADHD och/eller utvecklingsmässiga 

funktionshinder och kan inte generaliseras till andra sammanhang.

     Ungdomar med ett utagerande beteende riktar sin ilska eller sorg utåt mot andra människor 

eller föremål. Konkret innebär det att personen verbalt eller fysiskt går till angrepp på sin 

omgivning i form av fula ord och hot eller slag, skallningar, sparkar, bett, rivningar eller 

strypgrepp. Ett självskadebeteende är när någon medvetet gör illa sig själv till exempel 

genom att bita sig själv i handen, dunka huvudet i väggen eller slå såg själv. Om ett 

självdestruktivt beteende avbryts eller förhindras uppkommer en risk att beteendet ändrar form 

och att brukaren tar till ett annat beteende istället. Därför ska man vara väldigt försiktig med 

att avbryta ett sånt beteende (Hejlskov Elvén 2009 sid 15). Om ett självdestruktivt beteende 

avbryts kan det leda till ångest för brukaren, därför ska avbrott undvikas i möjligaste mån 

(personlig kommunikation intervju 1,3 &7 april 2013). Bägge dessa beteenden är ett sätt för 

brukaren att hantera ångest, stress eller smärta som kan vara fysisk eller psykisk. Det är inte 

ovanligt att ungdomarna har någon form av tvångstankar eller tvångshandlingar som 

inbegriper att de ska  skada sig själva (Andresson m.fl. 2012 passim). 
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     Brukare som är utagerande agerar i affekt, vilket gör att de varken är kontaktbara eller 

medvetna om att de skadar andra. Hur frekvent de utagerande beteendet sker är olika från 

varje brukare (a.a sid 9f). En del unga med ett utagerande beteende har intellektuella 

funktionsnedsättningar vilket innebär att brukarens begåvningsnivån är under den normala för 

andra i samma fysiologiska ålder har (ne.se B). Vanligt förekommande är att ju lägre 

intelligens brukaren har desto större tendens för självdestruktivt beteende. Ju högre intelligens 

desto vanligare är det att brukaren är utagerande (Andresson m.fl 2012 sid 8).

     Det finns alltid en orsak till att den unga blir utagerande. Det kan vara saker som hänt flera 

dagar tidigare men som den unga inte reagerar på förrän senare. Några exempel på orsaker till 

ett utagerande beteende kan vara missförstånd mellan brukare och personal, brukaren vet inte 

vad som förvänts av honom/henne, för höga krav (a.a passim). Generellt mår ungdomar med 

ett utagerande beteende psykiskt dåligt. Den psykiska ohälsan går i perioder och när personen 

mår sämre är det vanligare med utbrott3 och utagerande-och/eller självdestruktivt beteende 

(a.a sid 19f). Efter ett utbrott är det inte ovanligt att den unga upplever ångest (Personlig 

kommunikation intervju 1 april 2013). Under tonåren är det utagerande beteendet som värst 

och avtar vanligen något när personen kommer upp i vuxen ålder (Andresson m.fl 2012 sid 8). 

Förebyggande arbete
Ingen mår bra av utbrott där utagerande -och/eller självdestruktivt beteende förekommer, 

varken brukaren själv, personalen eller andra brukare. Därför är det viktigt att berörda 

verksamheter arbetar förebyggande (Andresson m.fl 2012 passim). Förebyggande arbete 

handlar om att undvika att en brukare får ett utbrott genom att hela tiden förekomma brukaren. 

Det finns vissa faktorer i omgivningen som kan förebygga utbrott. Exempel på detta är 

tydlighet och struktur, att läsa av brukaren, att uppmärksamma om någon är ljudkänslig och, i 

så fall, stänga av onödiga ljud som TV eller musik. Personalen behöver läsa av brukaren och 

anpassa kraven utifrån dagsform (Lorenz 2012 sid 34-35).  Även om detta görs kommer det 

troligtvis alltid finnas oförutsägbara faktorer som utlöser utbrott, men genom anpassning kan 

utbrotten minskas. 

Aktuella diagnoser
En funktionsnedsättning är en psykisk eller fysisk minskad förmåga att klara vissa saker. På de 

3 Utbrott definieras i uppsatsen där brukaren blir arg eller ledsen och till följd av det blir utagerande- och/eller 
självdestruktiv.
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verksamheter som ingår i studien bor ungdomar med autism, ADHD som står för Attention  

Deficit/Hyperactivity Disorder (ne.se A), och utvecklingsstörning samt i vissa fall en 

kombination av de tre funktionsnedsättningarna. 

Autism
Personer med diagnosen autism har svårigheter att samspela med omvärlden och kan ha 

svårt att läsa av och förstå kroppsspråk hos andra. Det är inte ovanligt att en person med 

autism även har en utvecklingsstörning (socialstyrelsen, 2010). Många har svårt att fokusera 

på flera saker samtidigt och de kan även ha svårt att sålla bort intryck. Det betyder att en 

person med autism tar in alla ljud och intryck omkring utan att sålla vad som är väsentligt. 

Mycket liv och rörelse runtomkring, till exempel både musik och samtal kan leda till stress för 

individen. 

Stress kan även vara kopplad till vilka krav personen har på sig. Känner personen att 

kraven är för höga upplevs stress. När en person med autism upplever stress finns risken för 

utagerande och/eller självdestruktivt beteende (Lorenz 2012). Rutiner och struktur är viktiga 

faktorer för att en person med autism ska må bra och inte behöva uppleva stress. Ett tydligt 

dag eller veckoschema hjälper personen strukturera upp vardagen.

      Sömn är en annan komponent som personer med autism ofta har problem med. Det är inte 

ovanligt att de vaknar flera gånger varje natt. Logiskt följer att den som sover dåligt nästan 

alltid är trött. 

     Det är inte ovanligt att personer med autism upplever tvångstankar av olika slag 

(Andresson m.fl 2012 passim). Exempelvis kan brukaren vilja kontrollera allt och alla i sim 

omgivning och om det inte går mår personen dåligt (personlig kommunikation intervju 1, april 

2013).

ADHD
En person med diagnosen ADHD är väldigt impulsiv och har ofta svårt att förstå 

konsekvenserna av sina handlingar. En person med ADHD kan agera utan att reflektera vad 

deras handling kan komma innebära. Även om personen i efterhand inser att handlingen inte 

var särskilt bra är det vanligt att de gör samma misstag igen eftersom de inte kan planera sina 

handlingar. Personer med ADHD har ofta svårt att rikta sin uppmärksamhet mot en sak och det 

kan därför krävas fokus för att personen ska kunna koncentrera sig (socialstyrelsen 2010). De 

flesta med ADHD är överaktiva (a.a). Viktigt att påpeka är att ADHD inte ingår i LSS vilket 
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betyder att den unga inte kan bli placerad på en LSS institution med enbart en ADHD diagnos 

(LSS 1§). De som har diagnosen har fått placeringen på andra grunder och har då 

dubbeldiagnoser vilket betyder att ungdomarna förutom ADHD har en annan diagnos till 

exempel autism. 

Tidigare forskning
Det finns flera studier inom området ”personal som bemöter utagerande beteende”.  Jag har 

valt ut några som är relevanta för den här studien. Det som relaterar studierna till min egen är 

att de handlar om hur personalen påverkar brukarna när de tenderar blir utagerande. Jag 

redovisar studier som berör personal på olika institutioner, både inom kriminalvården och 

LSS. Några handlar om hur personalen bör bemöta ett utagerande beteende och hur arbetet 

runt omkring bör se ut. En studie behandlar, förutom bemötande, hur lagstiftningen regleras 

inom LSS och nödvärn. De är alla aktuella för min studie eftersom de berör olika delar av 

studiens frågeställningar, det vill säga bemötande och lagstiftning. 

      Hejlskov Elvén (2009) skriver om utagerande beteende hos personer med 

utvecklingsstörning och/eller autism, ADHD och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Han tar upp hur man som personal eller förälder kan förebygga 

beteendet och hur man kan bemöta det när det händer. Han skriver om hur små förändringar i 

personalens bemötande kan förhindra utbrott hos den unga. Enligt Hejlskov Elvén (a.a) kan 

stress och ångest hos brukaren leda till utbrott eller utagerande beteende. Han tar upp faktorer 

som påverkar den ungas beteende och humör och hur personalen kan påverka beteendet i olika 

riktningar. Större delen av boken behandlar faktorer runt utagerande och självdestruktivt 

beteende. Enbart en liten del behandlar hur man som personal ska göra under själva utbrottet. 

Hejlskov Elvén (a.a) menar att det är det förebyggande som är det viktigaste i arbetet med 

ungdomar med ett utagerande beteende. 

      Andreassen (2006) skriver om institutionsbehandling av ungdomar där han bland annat tar 

upp hur personalen bemöter utagerande beteende på öppna och stängda anstalter. Han menar 

att personalen bör prioritera att undvika behandlingssammanbrott och utagerande beteende. 

Detta menar han kan göras genom att personalen har tillräckliga kunskaper om avledning när 

de ser tendenser att den unga riskerar att bli utagerande. De institutioner han behandlar vårdar 

unga som begått lagöverträdelser. Han skriver att det krävs fasta gränsdragningar och 

bestämdhet från personalens sida för att undvika våldsamma situationer, samtidigt som 
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personal som försöker kontrollera ungdomarna kan förvärra situationerna (a.a s 296 ff). Enligt 

Andreassen (a.a) startar ofta ett utbrott då personalen vill driva igenom en aktivitet som hos 

den unga kan skapa ångest eller stress. Faktorer som kan förhindra ett utagerande beteende är 

att personalen ser lättsamt på ett kommande utbrott och istället skämtar bort det. Han skriver 

även om hur institutioner kan anpassa sig efter de ungas behov för att förhindra utbrott där den 

unga tar till ett utagerande beteende. 

      Weigel, Langdon, Collins och O’Brien (2006) har skrivit om brukarens utagerande 

beteende i förhållande till till vilken roll personalen tillskriver brukaren. Studien har 

utgångspunkt i så kallad attributionsteori som kortfattat innebär att person A tillskriver person 

B vad A tror B känner.. A gör detta för att förstå orsaken till Bs agerande (a.a). Studien menar 

att personalen ger brukaren en roll och det kan då skapa ett mer eller mindre utagerande 

beteende, beroende på vilken roll de tillskriver brukaren.

      Andresson m.fl (2012 passim) skriver att personalen påverkar brukaren i olika situationer. 

Forskningen tyder på att personalen påverkar brukaren i risksituationer, Därför är det viktigt 

att personal som arbetar med ungdomar med utagerande beteende har utbildning i hur de kan 

påverka beteendet i positiv riktning. Rapporten trycker på vikten av att förebygga utagerande 

beteendet eftersom ingen mår bra av det (a.a). Det förebyggande arbetet handlar till stor del 

om miljöanpassning kring brukarna. De förespråkar att prioritera arbetet innan ett utbrott 

framför arbetet vid själva utbrottet, vilket enligt författarna många verksamheter inte gör idag. 

De beskriver även att efterarbetet är en viktig del för att senare kunna förhindra utbrott. 

Rapporten behandlar även delar av lagstiftningen som är aktuella inom LSS och 

nödvärnsrätten. De skriver att nödvärn kan användas vid enstaka tillfällen men får inte bli en 

vana (a.a sid 14). 

Lagstiftning 

I följande stycke redovisas aktuella lagrum för studien, vilka finns i RF, BrB och LSS.

     Regeringsformen är en grundlag. I 1:1 finns bestämmelser om att all makt utgår från folket 

och att all offentlig makt utövas under lagarna. I 2:6; 2:8 och 2:9 tydliggörs att alla 

medborgare är skyddade mot frihetsberövande, vilket betyder att det inte är tillåtet att mot 

någons vilja hålla personen inlåst, fasthållen eller förhindra denne att ta sig ut, om inte ett 

domstolsbeslut finns. Det finns några få undantag, exempelvis tvångsvård enligt Lag 
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(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Alla dessa 

tvångslagar kräver domstolsbeslut för att verkställas. Även Polislag (1984:387) är undantag 

mot dessa bestämmelser där poliser ges lagligt stöd för att exempelvis att hålla fast enskilda 

personer. 

    Enligt Brottsbalken 24: 2 och 24:4 kan en gärning som någon begår i nöd utgöra brott 

endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och 

omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom, 

eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Det betyder att (i det här fallet) 

personalen har rätt att försvara sig om brukaren försöker skada personalen eller andra brukare. 

      LSS 1§ redogör för de tre personkretsarna som har rätt till insatser enligt LSS. Detta 

innebär att för att få insatser enligt LSS behöver personen tillhöra en eller flera av de 

personkretsarna, som redovisas nedan.

1. Personer med utvecklingsstörning,autism och autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

LSS 4§ denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt 

någon annan lag. Det innebär att LSS inte gäller över andra lagrum eller rättigheter, som till 

exempel BrB eller RF. 

LSS 5 och 6§§ innehåller bestämmelser om respekt för den enskildes självbestämmande, 

integritet, att verksamheten ska främja jämlikhet ge den enskilde möjlighet till inflytande och 

medbestämmande över insatser som rör denne samt möjlighet för den enskilde att leva som 

andra. 

6 a§ innehåller bestämmelser om att åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas.  Barn är 

personer under 18 år. 9c § innehåller bestämmelser om att den som vårdas enligt LSS har rätt 

till god omvårdnad. 
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Metoder och material 

Här presenteras studiens tillvägagångssätt, metod för empiriinsamling, urval och 

avgränsningar, närmare beskrivning av deltagande verksamheter samt min metodmedvetenhet. 

Etiska överväganden lyfts fram och en kort redogörelse om studiens reliabilitet och validitet. 

Forskningsansats 

Studien undersöker vilka erfarenheter och upplevelser personalen har från en specifik situation 

och jag analyserar resultatet med hjälp av teori. Den bäst lämpade metoden när när man vill 

tolka och förstå ett fenomen, i det här fallet personalens agerande, är en kvalitativ ansats 

(Levin 2008 sid 38). För att uppnå syftet har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med 

personalen på utvalda LSS verksamheter. Intervjuer öppnar möjligheter för mer detaljerade 

och djupare svar än enkäter, varför intervjuer är en bättre metod för studien. Målet är att få 

respondenterna att berätta om sina erfarenheter av ett utagerande beteende, vilket inte skulle 

fungera med enkät. I semistrukturerade intervjuer har respondenten möjlighet att svara utifrån 

sina erfarenheter och kunskaper eftersom intervjuer kan vara mer flexibla än enkäter och kan 

anpassa sig mer efter respondentens svar (Bryman 2001, sid 299.) Intervjuerna utgår från en 

semistrukturerad frågeguide där varje intervju tagit 40-50 minuter att genomföra. 

Transkribering och analysering 
Alla intervjuer har spelats in, avlyssnats och transkriberats. Dock har vissa delar under 

transkriberingen valts bort då de inte är väsentliga för resultatet. Exempel på det är när 

respondenterna berättar om att verksamheter har flyttats och bytt hus och därför inte vissa 

tavlor eller liknande sitter fastskruvade. När transkriberingen gjorts har jag strukturerat 

respondenterna svar i tabeller. Alla respondenters svar har skrivits ner i olika kolumner som är 

uppdelat efter bemötande före utbrott, i utbrott och förebyggande arbete. Därefter har jag 

urskiljt teman. Temana handlar om likheter som alla respondenter berättat om. Ett av temana 

är förebyggande arbete, även om hur personalen arbetar förebyggande är olika. Likheterna, 

som handlar om att förebygga utagerande beteende, kunde jag urskilja under de första 

intervjuerna och de följde under alla intervjuer. Under tolkningen av resultatet har de temana 

redovisats var för sig för att illustrera hur de kan utspela sig. Citat som används i uppsatsen 

kan vara omformulerade för att underlätta läsningen. Exempelvis har jag tagit bort ord som eh. 
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Litteratursökning 
Huvuddelen av empiriinsamlingen har skett genom intervjuer. Som komplement har 

litteratursökning gjorts med fokus att hitta teorier och forskning. Databaser som använts är 

Academic Search Premier, DIVA, socindex och hela googles sökmotor. Även flertalet böcker i 

Libris webbsök har eftersökts. Böcker jag funnit intressanta har lånats på bibliotek eller köpts. 

Vissa rapporter som används i uppsatsen är hämtade från socialstyrelsen.se. Sökord är: 

dilemma for staff in institutions, violence behaviour, Challenging behaviour, personal på 

institutioner, utagerande beteende, autism och bemötande. I Ersta Sköndals Högskolas 

bibliotekskatalog har sökts litteratur om rollteorier och då använt sökorden ”roller”. 

Urval och avgränsningar

Den stora populationen är all personal som har erfarenhet av utagerande ungdomar som bor på 

LSS boenden. Utifrån den har valts sju stycken respondenter från fem verksamheter. Tre av 

verksamheterna har samma verksamhetschef och verksamheterna samarbetar en del. Alla 

verksamheter är valda för de låg på ett realistiskt avstånd, dit jag hade möjlighet att ta mig 

inom den tiden uppsatsen ska skrivas på. Verksamheterna hittades på internet på lssguiden.se. 

Där anger man ort/län och vilken typ av boende som eftersöks, i det här fallet LSS 9§: 8p, 

bostad med särskild service för barn och ungdomar. På så sätt valdes fyra verksamheter ut. 

Den femte verksamheten rekommenderades av en verksamhetschef som inte hade anställd 

personal med erfarenhet av utagerande beteende, men hade kontakt med en verksamhet som 

hade det. För att få information om det bodde utagerande ungdomar på verksamheterna 

ringdes verksamhetscheferna upp. 

     Respondenterna har inte valts efter vilken utbildning de har utan fokus har legat på att de 

har erfarenhet av utagerande beteende. Det grundar sig i att jag vill undvika att påverka vilka 

respondenter som deltar. Om de med en viss utbildning valts skulle det inte vara representativt 

för de som verkligen arbetar med den här typen av ungdomar. Även om varken deras 

utbildning eller antal års anställning är avgörande för urvalet kan det vara aktuellt i analysen 

och därför redovisas detta . Grunden i urvalet är alltså baserat på enbart två faktorer: att de är 

anställda på ett LSS boende där det bor utagerande unga samt att de har erfarenhet av att 

bemöta och hantera utagerande beteende. Vid kontakt med verksamhetscheferna har 

information getts om vilken typ av respondenter som behövs för studien och därefter har 
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verksamhetscheferna tagit upp intervjuförfrågan på personalmöten och meddelat mig vilka 

som ställer upp på intervju. 

     De som deltagit i studien har olika utbildningar som exempelvis undersköterska, 

barnskötare, sjuksköterska, socionomstudent och påbyggnadsutbildningar inom 

autismkunskaper, tydliggörande pedagogik, tecken och kommunikation, PECS, 

utvecklingsstörning, förebyggande arbete mot utagerade beteende, ångest och stress. 

Respondenterna är både män och kvinnor, i olika åldrar. 

     Antalet verksamheter i urvalet är baserat på att jag velat ha respondenter från fler än ett 

boende, då jag har en misstanke att olika verksamheter kan bemöta beteendet olika.  

     I första kontakten med verksamhetscheferna efterfrågades minst 1 respondent från 

verksamheten. Det fanns en tanke om att göra fokusgruppsintervjuer men detta valdes relativt 

snabbt bort då jag misstänker att det finns en risk att inte få respondenternas ärliga åsikter och 

tankar om vad som händer i de efterfrågade situationerna. Vissa av intervjufrågorna handlar 

om hur personalen anser sig ha agerat på ett mindre bra sätt och då finns risk att om det är 

flera respondenter inne i rummet samtidigt kanske inte alla situationer framkommer. Det kan 

även finnas slitningar i personalgruppen som jag inte är medveten om vilka skulle kunna 

försvåra fokusgruppsintervjuer. Med detta i beaktande valde jag att göra intervjuer med 

respondenterna enskilt.

Verksamheterna 

Nedan beskrivs de slutliga urvalet verksamheter som deltar i studien. Informationen är hämtad 

från intervjuerna.  

     Några av respondenterna arbetar på korttidsverksamheter och några arbetar på 

verksamheter där brukarna bor på heltid. På alla verksamheter har varje brukare sitt eget rum 

men samsas om allmänna utrymmen såsom toalett, kök, allrum/vardagsrum och hall. På 

korttidsboendena har brukarna ett eget rum som de disponerar under de dygn de tillbringar på 

verksamheten. På en verksamhet har en brukare en egen ingång och på en annan har en 

brukare, förutom sitt sovrum, ett eget rum där brukaren kan spela dator. Fyra av 

verksamheterna är villor eller kedjehus och ligger i villaområden. Det femte är ett boende som 

ligger i stadsmiljö. Brukarnas diagnoser är inom autismspektrum och lägre eller högre grad av 

intellektuella funktionsnedsättningar. Några brukare har förutom dessa diagnoser även ADHD. 
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Åldersspannet är mellan10-21 år med en intellektuell förmåga från ett års nivå. Några har 

verbal förmåga medan andra inte har det. Det finns även brukare som är döva. 

Kommunikationen med brukarna sker verbalt, med tecken och/eller bilder.4 Personalen får 

handledning några gånger i månaden i hur de ska hantera och bemöta brukarna och framförallt 

hur de kan förebygga utagerande beteende. Alla i personalgruppen har tillsammans med 

verksamhetschefen möten några gånger i månaden om hur brukarna mår, vad som fungerat att 

göra när brukarna blir utagerande och hur de kan undvika att samma sak händer igen. För 

varje brukare är en riskbedömning gjord som innehåller vad brukaren kan göra om hon eller 

han blir utagerande. Utifrån den bedömningen har verksamheterna gjort rutiner för varje 

brukare där det beskrivs hur personalen ska agera innan, under och efter utagerande eller 

självdestruktiva situationer. Dessa rutiner omarbetas om det visar sig att de inte längre är 

fungerande. Rutinerna arbetas fram av personalen.

   Verksamheterna hjälper brukarna att strukturera vardagen genom att ha scheman med bilder 

över aktiviteter ungdomarna ska delta under dagen. Aktiviteterna kan vara mat, toalett, 

promenad, bio, dusch och liknande. Ytterligare hjälp för brukarna är bilder på den personal 

som ska arbeta med brukaren under dagen/kvällen. 

   Antal anställda är beroende på brukarnas funktionsnedsättning och hur kraftigt utagerande 

beteende de har. Vissa brukare har behov av att det hela tiden finns två personal enbart för den 

brukaren, för att personalen ska kunna hantera brukaren vid ett utbrott. Andra brukare har inte 

lika krävande problematik och då finns det en anställd som ska stötta tre brukare ensam. 

Under natten är verksamheterna bemannade med vaken och/eller sovande personal, beroende 

på vilket behov som finns hos brukarna. I undersökningen ingår både privata och kommunala 

verksamheter. 

Metodmedvetenhet

Här går jag igenom svagheter i uppsatsen kopplat till metod, samt svårigheter kopplade till 

metod, som stötts på under arbetets gång. I utformandet av intervjuguiden har jag försökt att 

inte ställa ledande frågor och jag har utformat frågorna på ett sånt sätt att respondenten ska 

kunna svara med egna ord utan att jag påverkat svaren. Trots detta finns en medvetenhet att 

vissa frågor kan ha påverkats i en riktning enbart genom att den ställts exempelvis om det 

4 Med bilder menas PECS som är ett vanligt kommunikationshjälpmedel för personer med autism. 
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finns svårigheter att arbeta utifrån lagstiftningen (se bilaga 1). Respondenten kanske inte har 

funderat kring detta men i och med att frågan ställs började fundera kring det och då upplever 

svårigheter, även om de inte gjort det innan. Med detta i åtanke har jag valt att ställa frågan till 

respondenterna då det är en viktig del för att uppnå syftet. Även om respondenterna inte 

funderat kring frågan innan fick de tid på sig att fundera kring detta under intervjun. De hade 

även möjlighet att kontakta mig om de skulle komma på något i efterhand. Under studiens 

gång upptäcktes att ordningen som intervjuerna gjorts i inte var optimal. Första frågan var att 

be personalen berätta om ett tillfälle där det förekommit utagerande beteende och berätta vad 

de gjorde då. Det visade sig att de inte öppnade upp så som det var meningen utan hade svårt 

att komma på exempel och i vissa fall avstod från att berätta utförligt om händelsen. Det 

visade sig att mer utförlig information om de situationerna och många fler kom fram senare 

under intervjun under andra frågor. Så i slutändan var detta inget som påverkade studiens 

resultat. 

     Fördelarna med att ha viss kunskap om ämnet innan studien inleddes är att mycket 

bakgrundsfakta som lagstiftning, hur dessa boenden kan se ut och vilken problematik som kan 

uppstå, redan fanns. Det har även underlättat när intervjuguiden gjordes i och med att dessa 

förkunskaper redan fanns. Samtidigt har det varit svårt att inte göra frågorna ledande utifrån 

mina personliga erfarenheter. Detsamma gäller vid lagstiftningen. Jag har utgått från att det är 

en gråzon för det är så jag själv upplever att det är. Det har tenderat att bli ett problem under 

intervjuerna för jag har förväntat mig och förutsatt att respondenterna tycker detsamma. För 

att försöka minimera detta har jag under intervjuerna fått vara väldigt uppmärksam på vad 

respondenten svarar och ta in det och vara beredd att förändra min utgångspunkt vid behov.

Reliabilitet och validitet

Validitet handlar om huruvida studien undersökt/mätt det som varit avsikten att undersöka och 

om slutsatserna svarar mot syftet (Bryman 2009 sid 43-44 & Jönsson 2010 sid 13). 

Validitetsbegreppet inrymmer flera komponenter där varje begrepp syftar till att beskriva olika 

delar i forskningen. I den här studien är extern validitet aktuellt. Extern validitet handlar om 

hur resultaten kan generaliseras utanför den kontext där studien är gjord (Bryman 2009 s. 43f). 

Den externa validiteten är inte hög i den meningen att resultatet kan generaliseras utanför de 

specifikt studerade situationerna. Däremot medför inte det att studien har sämre kvalitet 

eftersom generalisbarhet i situationerna inte eftersträvas. Syftet med studien är att undersöka 
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och analysera vad personal på LSS institution gör i situationer där brukarna har ett utagerande-

och/eller självdestruktivt beteende samt vilka svårigheter de upplever i dessa situationer. 

Frågeställningarna är besvarade i studien som därmed, anser jag uppfyller syftet. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) innehåller frågor som ger personalen möjlighet att svara vad de 

gör i de situationer där en brukare är utagerande.

      Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningens mätverktyg. Det kopplas ofta 

till kvantitativa undersökningar då det är vanligare att ett fenomen mäts i kvantitativ forskning 

(Bryman 2009 sid 43 & Jönsson 2010 sid 13 ). Det inbegriper även huruvida en upprepning av 

samma studie skulle ge samma resultat (Bryman 2009 sid 43). Trots att reliabilitet kan vara 

kopplat till kvantitativ forskning finns det anledning att ta upp det i den här kvalitativa 

underökningen, då med betoning på huruvida samma resultat skulle upprepas om studien 

gjordes på nytt. Utifrån det resultat som framkommit kan sägas att det finns så pass många 

likheter som förkommit under alla intervjuer att vissa likheter troligtvis skulle framkomma i 

en upprepande studie. Däremot skulle det med all säkerhet komma fram andra faktorer som 

inte finns i resultatet i just den här studien. Med intervjuer finns det risk att respondenten inte 

uppfattar frågorna så som jag avsett vilket skulle göra att respondentens svar inte blir svar på 

de frågor jag avsett. För att få så bra intervjuguide som möjligt har en mindre pilotstudie med 

en arbetskollega5 gjorts samt genomgång av intervjuguiden med storgruppshandledare och 

läsgruppshandledare. Därför anser jag att reliabiliteten kan anses som tillräckligt hög för att 

studien ska var tillförlitlig. 

Etiska överväganden

Lag 2003:460 redogör vad forskaren ska reflektera kring när en studie berör människor. 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper är infomationskravet, samtyckekravet,  

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2011). 

   Inför varje intervju togs inledande kontakt med verksamhetschefen med information om 

uppsatsen och få deras godkännande för att komma till verksamheten. Inledande kontakt 

skedde via telefon och följdes upp med mailkontakt. Respondenterna fick information om 

studien syfte under intervjutillfället. På detta sett har informationskravet tillgodosetts.

5 Jag arbetar på ett LSS boende för barn och unga där det bor utagerande ungdomar. Eftersom det är en 
liknande institution som jag de jag har med i studien och mina arbetskollegor har samma eller liknande 
utbildning och erfarenheter som de ”riktiga” respondenterna är de bra att testa frågorna på. 
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  Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att de som deltar i studien har fått information om 

att det är frivilligt att delta samt att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan 

att uppge orsak. Alla respondenter har skrivit på ett samtyckeskrav.

   För att tillgodose konfidentialitetskravet har allt material om verksamheter och respondenter 

samlats på ett lösenordsskyddat USB-minne. Alla deltagare har fått information om att de 

deltar anonymt i studien. När uppsatsen är godkänd kommer allt intervjumaterial förstöras. 

Intervjuer har spelats in och det inspelade materialet finns på ett lösenordsskyddat USB-

minne. 

   Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att alla uppgifter som kommit fram i 

undersökningen enbart används för studien.

   Jag anser inte att det finns några risker och komplikationer för deltagarna. Det som 

undersökts är deras yrkesmässiga erfarenheter och genom att anonymisera medverkande och 

verksamheter minimeras risken för igenkänning (Bryman 2009 sid 448). De citat som används 

har berörda respondenter fått möjlighet att läsa och godkänna innan publicering. 

Teoretisk anknytning
Kärnan i uppsatsen är människors samspel och påverkan på varandra. Två teorier som 

beskriver det är rollteori och coercion teori. Delar ur dessa teorier har varit användbara för att 

analysera materialet från intervjuerna. 

     Rollteorin är grundat av Goffman (2007). Han använder metaforer från teatern där begrepp 

som ”främre regionen” och ”bakre regionen” är aktuella (a.a sid 101 ff). Begreppen syftar till 

att förklara hur människor i social interaktion med varandra väljer att spela olika roller 

beroende på sammanhang. Rollen spelas upp för en publik. När individen spelar i ”främre 

regionen”  spelas  en roll upp som är lämplig för ett specifikt sammanhang. När individen 

befinner sig ”bakre regionen” är man sig själv, där finns det ingen publik att spela för 

(Giddens 2007 sid 101). Personalen på LSS verksamheterna går in i en yrkesroll när de 

kommer till arbetet. De har krav på sig och förväntningar på hur den rollen bör se ut. Goffman 

skriver att individer försöker leva upp till de förväntningar som den roll man spelar har på sig 

(Goffman 2007 sid 97 ff och Payne 2007 sid 247). Rollen vi spelar i olika sammanhang 

socialiseras vi in (Giddens 2007 sid 104-105). Den yrkesroll som ny personal får hänger till 

stor del på hur resten av personalen spelar sina yrkesroller. Personalens publik är brukarna på 
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verksamheten. Det är för dem de spelar roller. Goffman (2007 sid 75 ff) skriver om team i 

rollsammanhang där hela grupper går in i roller. Teamet binds samman av rutiner eller 

ageranden som involverar hela teamet. Deras roller är baserade på och beroende av varandra. 

Teamet kan lära sig kommunicera på andra sätt än verbalt (a.a sid 157). Personalen på 

verksamheterna i undersökningen kan under tiden de arbetat tillsammans lära sig läsa av 

varandra för att se när den andra behöver hjälp. Rollteorin är hjälpsam för att analysera 

personalens agerande i sin yrkesroll. 

     Coercion theory (tvångsteori, min översättning) är en annan teori som är användbar för att 

analysera studiens resultat. Teorin behandlar tvång i olika former och hur det kan påverka 

beteendet hos individen i negativ riktning (stat-inst.se sid 7 ff). Teorin har tidigare använts 

inom forskning om kriminellt beteende men är tillämpbar även i denna uppsats (Unnever m.fl 

2004). Teorin är påverkad av andra teorier såsom inlärningsteori och kognitiv beteendeteori 

(stat-inst.se sid 13). Coercion teorin inbegriper hur barnet påverkas under uppväxten av sina 

föräldrar. Barn och unga som uttrycker sig med ett utagerande beteende redan i tidig ålder är, 

enligt teorin, offer för bristande föräldraskap (stat-inst.se sid 7). Teorin förklarar att unga som 

har någon form av neuropsykiatriska funktionshinder är svårare för föräldrar att ”kontrollera”. 

Hur mycket föräldrar ska påverka ungdomen är en balansgång. För mycket kontroll riskerar 

att få den unga att göra uppror, medan för lite kontroll riskerar att inte ger ungdomen det stöd 

som behövs. Det är detsamma för ungdomar på institutioner. Om personalen försöker tvinga 

till sig kontroll kan de unga istället göra uppror och kan vara utagerande mot personalen 

(Andreassen 2006 sid 296ff). Teorin pekar på riskfaktorer som kan öka risken för ett fortsatt 

utagerande beteende i tonåren. Dels förälderns eller andra vuxnas oförståelse att ett beteende 

som är inlärt sedan barnsben kan vara svårt att förändra. Det krävs mer än försök till kontroll. 

Dels ungdomens psykosociala tillvaro, såsom psykiska hälsa, missbruk eller umgänge med 

andra ungdomar som har ett utagerande beteende. Beroende på hur dessa faktorer hanteras av 

föräldrarna stärks eller försvagas beteendet hos den unga. Forskning om unga som begår 

lagöverträdelser använder ibland coercion teorin. Unnever m.fl (2004 passim) skriver att tvång 

i olika former kan frambringa kriminalitet hos unga. Tvånget kan bland annat komma från 

föräldrar, lärare eller gängmedlemmar.  Det visar att tvång har en negativ inverkan på den 

ungas beteende. För att kunna vända beteendet i en mer positiv riktning fokuseras på 

samarbete istället för kontroll av den unga (Andreassen 2006 sid 296). Andreassen (a.a sid 297 

ff) menar att inom vissa institutioner är personalen ibland tvungen att använda sig av 
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tvångshandlingar. Exempel på det är institutioner som vårdar unga som begått 

lagöverträdelser. Enligt coercion teorin kan personalen minska tvånget mot brukarna om mer 

fokus läggs på samarbete. Ungdomarna som bor på LSS boenden är inte kriminella men det 

finns likheter mellan deras beteenden. På bägge institutionerna kan ungdomarna ha utagerande 

beteende riktat mot personalen. De situationer personalen kan hamna i påminner om varandra 

och därför kan coercion teorin vara till hjälp för när jag ska analysera resultatet.  

Tolkning av empiri

Under den här rubriken presenteras resultatet från intervjuerna. Syftet, undersöka och 

analysera vad personal på LSS institutioner gör i situationer där brukarna har ett  

utagerande-och/eller självdestruktivt beteende samt vilka svårigheter de upplever i dessa 

situationer, uppfylls med hjälp av tre frågeställningar: 

1. Hur handlar personalen i situationer där brukaren är utagerande? 

2. Hur upplever personalen det är att arbeta med utagerande situationer utifrån lagstiftningen?

3. Vilka svårigheter upplever personalen i situationer när brukaren är utagerande?

Resultatet är disponerat så att varje frågeställning redovisas var för sig.  

Hur handlar personalen i situationer där brukaren är utagerande
Intervjuerna visar att personalen agerar olika beroende på vilken brukare som är utagerande. 

Det finns ingen metod som alltid fungerar för alla brukare. Undersökningens resultat visar att 

arbetet med utagerande beteende egentligen handlar om både förarbete, efterarbete samt arbete 

under själva utbrottet. Innan utbrottet sker försöker personalen avleda brukaren. Under själva 

utbrottet försöker personalen skydda sig själva och andra brukare. Respondenterna berättar att 

deras möjligheter att påverka brukarens beteende under ett utbrott är relativt små. Det är i 

efterarbetet som personalen kan skapa förändringar i sitt eget bemötande. En respondent 

uppger att personalen får bekräftelse på att arbetet är välfungerande om brukarnas utagerande 

beteende minskas. 

     Trots olikheterna i personalens bemötande och hanterande av det utagerande beteendet har 

jag kunna urskilja vissa likheter som alla respondenter nämnt. Den röda tråden handlar om 

förebyggande arbete, relation med brukare, ge brukaren utrymme genom att backa eller flytta  
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på sig samt vara tydlig med vad som förväntas av brukaren. 

Att arbeta avledande och förebyggande 
Mest framträdande i alla intervjuer var förebyggande arbete. Det bedrivs genom att anpassa 

verksamheten samt försöka avvärja utbrott när personalen ser att ett är på väg. Det 

förebyggande arbetet handlar om vad personalen gör innan ett utbrott och efter ett utbrott. 

Flera respondenter berättar att de läser av brukarens humör och dagsform och anpassar sina 

krav efter det. Vissa dagar kan personalen inte kräva något av brukaren utan då får det bli en 

lugn dag i soffan framför tv:n. Andra dagar kan brukaren uppskatta att komma ut på 

promenader eller utflykter. Förebyggande arbete är långsiktigt och har som mål att förekomma 

det mesta av det utagerande beteendet.

Respondenterna berättar att de ofta byter personal när de märker att en brukare är på väg att 

bli arg. När en ny personal kommer blir situationen ny för brukaren och det som skulle kunnat 

bli ett utbrott rinner ut i sanden. En respondent säger såhär. 
/.../Personen som tar stryptag blir lugnare av att det kommer in en ny personal och då är det ganska 
bra om den personalen som varit där och bråkat eller blivit utsatt för någonting, går. Det brukar 
hjälpa. Sen kan man komma tillbaka senare och försöka.

Personalen arbetar hela tiden aktivt för att förekomma brukaren. En respondent berättar att 

personalen ofta ber en brukare sätta sig ner när de märker att personen börjar gå upp i varv. 

När personen sätter sig ner lugnar han vanligtvis ner sig och ett utbrott har då kunnat 

undvikas. Samma brukare kan ibland behöva hjälp att hålla en röd tråd när han pratar då han 

lätt tappar tråden och går upp i varv, vilket kan leda till ett utbrott med utagerande beteende. 

När personalen hjälper honom att hålla sig till ämnet blir han lugnare.

    En respondent berättar att de kan avleda en brukare som börjar gå upp i varv genom att 

börja prata om någonting annat, till exempel fråga brukaren hur man spelar ett visst tv-spel. 

Andra brukare kan avledas genom att få ”rabbla”. Det innebär att brukaren berättar någonting, 

exempelvis om aktiviteter som ska hända i helgen och koncentrerar sig på det istället. En 

annan respondent berättar att när det märks att en brukare är på väg upp i varv kan de avleda 

genom att fråga om brukaren vill gå och äta glass istället. Personalen väljer vilka situationer 

de är värt att ställa krav på brukarna och när de kan ”ge sig” för att brukaren inte klarar de 

kraven just den dagen. En annan viktig faktor för att förebygga utbrott handlar om att ha 

tillräckligt mycket personal som arbetar med brukarna varje dag, vilket respondenterna 
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upplevs finns på verksamheterna de arbetar på. 

     Personalen har flera gånger i månaden personalmöten/konferenser där diskussioner förs om 

positiva och negativa sätt personalen hanterat utagerande situationer på. Det har de för att 

förbättra sitt arbetssätt och för att kunna arbeta så lika som möjligt. De menar att om alla 

bemöter brukarna likadant mår brukarna bättre. Ibland förändras brukarnas beteende och då 

diskuterar personalen vad som förändras och hur de som personalen ska hantera förändringen. 

De får regelbundet handledning, vilket personalen uppskattar eftersom de då får hjälp av 

professionella personer som ger dem förslag på arbetssätt. De flesta respondenter uppger att 

de fått bra utbildningar i hur de ska arbeta förebyggande. 

Backa undan och hänvisa till brukarens rum
När brukaren får ett utbrott och blir utagerande uppger flera respondenter att de själva backar 

undan och ger brukaren mer personligt utrymme i sin affekt. Går personalen mot brukaren vid 

dessa tillfällen känner sig brukaren mer trängd, menar respondenterna. Ibland kan de behöva 

stöta bort brukarens händer så hon eller han inte kan ta tag i personalen. Personalen uppger att 

de försöker få in brukaren på sitt rum. Det gör de genom att hänvisa brukaren dit, antingen 

med tecken eller tal, beroende vad brukaren förstår. De berättar att när brukaren kommer in i 

sitt rum lugnar sig brukaren ofta. Ibland vill brukaren vara där tillsammans med personalen 

och ibland ensam. Enligt respondenterna är det även en skyddsfaktor gentemot de andra 

brukarna som den utagerande brukaren får gå in på rummet eftersom risken minskas att andra 

brukare blir skadade. Självklart händer det att brukaren vägrar gå in i sitt rum. Personalen kan 

då försöka använda sig själva som ”lockbete” genom att backa in mot brukarens rum och låta 

brukaren slå personalen på vägen in, vilket enligt respondenterna ofta fungerar. Det görs inte 

med alla brukare utan enbart med de som personalen känner sig säkra med. Flera respondenter 

berättar att brukarna ofta mår väldigt psykiskt dåligt när de blir utagerande och kan känna sig 

trängda. 

Relation och tillit
Intervjuerna tyder på att det är viktigt att det finns en relation mellan brukaren och personalen, 

och att det finns ett ömsesidigt förtroende. När man som personal inte känner brukaren är det 

svårt att läsa av personen och se om eller när ett utbrott är på väg. Personalen menar att när de 

känner brukaren vet de hur de kan lugna just den personen. Relationen som personalen och 
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brukaren skapar kan påverka hur personalen agerar i situationen när brukaren blir utagerande. 

En respondent berättar hur hon gick fram och kramade en brukare som nyss bitit en annan 

personal för att hon kände att hon hade en tillräckligt bra relation med brukaren för att det 

skulle vara lugnande för brukaren. 

     När det finns en relation kan personalen läsa av brukaren och anpassa sig efter brukarens 

dagsform. Vissa dagar kan en brukar bli arg för en sak som personen en annan dag skulle 

uppskatta. Följande citat illustrerar detta 

 /.../tålamod och vänta ut situationen och veta när man ska vara tyst och när man ska prata. Det är 
jättesvårt att veta-om jag säger att kom så går vi, så blir personen jättearg för att jag pratar men den 
kan ju också bli jättearg för att jag är tyst. Det är jättesvårt att läsa av på det viset. Och veta hur 
mycket krav nån kan ta. Det kan var olika från dag till dag /.../

Andra respondenter berättar att det är viktigt att brukaren visar förtroende och tillit till 

personalen. Om brukaren gör det och känner att personalen klarar av situationen, är det lättare 

för brukaren att lugna ner sig när personen kommit i affekt. Detta menar respondenten kräver 

att man som personal varit med om tillräckligt många situationer för att veta att man faktiskt 

klarar det. Man kan då få ett lugn som hjälper brukaren känna tillit.   

Tydlighet för att undvika missförstånd 
Att vara tydlig med vad man som personal menar och förväntar sig av brukaren är någonting 

som flera av respondenterna uppger. När personalen märker att brukaren går upp i affekt och 

blir arg försöker personalen vara extra tydlig och pedagogisk för att lugna brukaren. Ett 

exempel som tydlig illustrerar detta följer nedan. Brukaren blev arg när personalen sa att det 

inte fanns blöjor, vilket brukaren var van att använda. Personalen handlade på följande sätt för 

att tydliggöra för brukaren att det inte fanns blöjor. 
/.../ den personen hade använt blöja och vi hade bestämt att vi skulle sluta använda blöja. Så, jag 
va ju ny också så jag tänkte vad ska hända lite så. Jag gick och hämtade henne på hennes gamla 
boende och gick med henne till hennes nya boende och när hon började prata om att hon skulle ha 
blöja. Så hon blev ju arg och jag vet inte. Jag stod där själv. Så vad gör man? Så den gången gav 
jag henne nyckel så hon fick gå in och titta i alla skåp att det fanns inga blöjor. Och då gick det 
över. Och då kunde vi sätta oss ner och prata efter.

Tydlighet kan även innebära att personalen är noga med att förklara för brukaren vad som 

förväntas av denne. Genom att använda bildscheman för brukarna gör personalen det tydligt 

vad som kommer hända under dagen och vilka aktiviteter personalen förväntar sig att 

brukaren ska genomföra. En respondent berättar hur de försöker vara extra tydliga genom att 

ha två olika morgonscheman för en brukare som under perioder kan må dåligt. Under 

perioder när brukaren mår psykiskt dåligt kan personen behöva extra hjälp på morgonen för att 
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komma iväg till skolan. Det vanliga schemat är inte lika detaljerat som schemat för sämre 

perioder. Det är mycket tydligare, vilket i det här fallet innebär att det finns fler symboler som 

visar vad brukaren ska göra under morgonen. Det vanliga schemat har en bild för klä på sig 

medan det utökade schemat har bilder för att hämta de olika klädesplaggen och sen klä på sig. 

Det finns inte bara ett sätt
Som framgår i början av resultatet finns det inte enbart ett sätt att hantera en utagerande 

brukare på. Respondenterna uppger att brukarna har individuella rutiner hur personalen ska 

göra vid utagerande situationer. Det finns likheter, exempelvis backa undan och hänvisa 

brukaren till sitt rum, som jag redan skrivit om.  När en del brukare blir utagerande flyttar 

personalen på de andra brukarna om de är i närheten. De får då gå in på sina rum tillsammans 

med en personal och titta på film eller gå ut på en promenad eller någonting annat roligt så de 

inte upplever att de blir straffade. 
/.../ och dom andra tar man ju in på ett sånt sätt att det är kul och säger kom ska vi gå se en film. 
Dom älskar ju det. Bara dom får vara själv med sin personal tänker dom inte på det sättet. Det är ju 
vi i personalen som tänker att vi stoppar dom från att vara i vardagsrummet men det är ju fel. Vi 
ska ju tänka att dom får vara i sitt rum och titta på film med sin personal.

Ibland låter personalen den arga/ledsna brukaren vara ifred där personen råkar befinna sig just 

då, exempelvis ett gemensamt utrymme som framför tv:n. Det fungerar dock bara om det inte 

befinner sig några andra brukare i närheten. Då kan det vara bättre att lämna brukaren och låta 

personen lugna sig själv. Personalen håller sig i närheten för att kunna ingripa vid behov, 

exempelvis om brukaren håller på skada sig själv allvarligt.

     En del brukare förstör inredningen när de blir utagerande. Personalen berättar att de ofta 

låter brukaren göra det för om de försöker stoppa det kan brukaren skada personalen istället. 

De håller brukaren under uppsikt så att brukaren inte skadar sig själv.

     En del brukare lugnar sig när personalen går ett steg mot brukaren eller håller brukaren i 

händerna. De blir lugna av att känna närhet till personalen. Det här fungerar dock enbart på 

vissa brukare. Skulle personalen hålla i händerna på en annan brukare skulle utbrottet istället 

eskalera. Flera har uppgett att det är viktigt att vara neutral och inte visa några känslor i 

situationerna eftersom det triggar igång brukaren.       

      Andra respondenter berättar att de sätter sig ner för att visa att de inte är hotfulla. En del 

brukare som kan tala kan berätta om de vill att personalen ska stanna eller gå. Vill brukaren att 

personalen ska gå har de gjort de men stannat i närheten men utom synhåll. Däremot framkom 
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att det inte varit speciellt verkningsfullt att lämna brukaren.       

    Konsekvenser används i vissa fall. Det är däremot inte alla brukare som förstår innebörden 

av det och som det fungerar på, därför används det enbart på vissa brukare. Konsekvenser 

innebär att personalen ger brukaren ett val. Exempelvis om en brukare bankar på en annans 

brukares dörr så den brukaren blir rädd kan personalen ge brukaren ett val. Antingen sluta slå 

på dörren eller så får personen en konsekvens. När personalen ger brukaren konsekvenser 

innebär det att någonting som brukaren tycker om, uteblir. Till exempel får personen inget 

lördagsgodis eller ett besök till en rolig lekpark ställs in. Ofta har du brukaren valt att lyssna 

på personalen så konsekvensen inte behöver utföras. Om det händer att personen hellre vill slå 

på dörren håller personalen fast vid den uttalade konsekvensen. Att personalen ger brukaren 

någon form av konsekvens är väldigt ovanligt och det används inte förrän andra metoder 

testats. 

      Personalen uppger att de kan använda sig av sociala berättelser. En social berättelse är en 

kortare historia som personalen skriver tillsammans med brukaren om hur ett beteende är och 

hur man vill att det ska vara. Berättelsen ska vara positiv och som personalen och brukaren 

läser tillsammans när brukaren är lugn. Sociala berättelser används inte när brukaren är 

upprörd utan när brukaren lugnat sig, det är alltså efterarbete. Däremot kan vissa brukare bli 

lugna av att bli erbjuden att få sitta ner tillsammans men en personal och rita och skriva vad 

som gjort brukaren arg eller ledsen. 

      Det händer att brukare blir utagerande utomhus och springer ut i trafiken. Personalen har 

då varit tvungen att hålla fast brukaren för att personen inte ska bli påkörd. En respondent 

berättar om ett tillfälle när personalen varit tvungen att brotta in en brukare i bilen. Brukaren 

ville inte gå in och just där de stod kom de andra bilar som körde väldig fort. I andra fall kan 

det hända att brukare blir arga när de är ute på promenad eller utflykter och försöker attackerar 

okända personer. Om brukare försöker skada andra människor har personalen lett bort 

brukaren eller om de ser att ett utbrott är på väg har de bett folk gå undan om de inte gjort de 

själva. Det händer att brukare blir utagerande och skadar personal vid utflykter och då 

försöker ibland allmänheten ingripa vilket ofta förvärrar utbrottet eftersom det stressar 

brukaren. Nedanstående citat är ett exempel på detta när en brukare drar ner personalen på 

marken.

/.../ Slet tag i håret och fick ner henne på marken och folk runtomkring ringde polis. 
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Och folk runtomkring samlades så hon fick säga åt dom att gå därifrån för folksamlingen skapade ett 
ännu högre affekt.

I det här fallet kom det mer personal från verksamheten (som redan var på väg när utbrottet 

startade) som fick hjälpa personalen på marken att komma loss genom att avleda brukaren. 

När personalen behöver agera annorlunda
Ibland är brukarnas utbrott extremt kraftiga och då kan personalen tvingas agera annorlunda. I 

vissa fall ger personalen brukaren behovsmedicin. Det lugnar brukaren något och tar ner 

topparna i utbrottet. Behovsmedicin är någon form av lugnande medicin som personalen i 

vissa specifika fall kan ge till brukaren. I andra fall har personalen varit tvungen att hålla fast 

brukaren för att inte någon ska bli skadad. En respondent är tydlig med att förklara att det är 

ovanligt att personalen behöver hålla fast brukarna. Nedanstående exempel handlar om en 

flicka som var extremt utagerande. Det utspelade sig för 5-6 år sedan.

Ja vi hade en tjej förut som vi vart tvungna att hålla i, nu gör vi det aldrig, men som blev så 
utagerande att hon inte stannade kvar i sitt rum, där man blev så skadad att man var tvungen att ta 
tag i henne. Och det gjorde att utbrottet blev ännu värre. Och det var en jättesvår nöt att knäcka 
hur vi skulle bemöta henne i affekt för hon skadade sig själv så mycket och andra jättemycket.

En respondent berättar om en brukare som hade varit så utagerande och skadat andra brukare 

så mycket att hon fick flytta till en annan del av verksamheten (verksamheten hade två boende 

i ett hus som skildes åt med en säkerhetsdörr i okrossbart glas). När flickan såg en annan 

brukare genom glasdörren ville hon slå den brukaren och sprang rätt igenom dörren som inte 

skulle gå att ha sönder. Det personalen gjorde då var att flytta undan de andra brukarna. 

    En brukare var så utagerande att en personal vid ett tillfälle fick hjärnskakning för att 

brukaren skallade den personalen. Det personalen gjort för den brukaren var att skapa en 

arbetsgrupp som enbart arbetar med brukaren. De som arbetar med den brukaren gör det 

frivilligt, så personal som anser att beteendet är för kraftigt utagerande kan välja att arbeta 

med andra brukare istället. 

   Det finns andra situationer när personalen tvingats brotta ner en brukare på marken eller 

golvet för att skydda sig själva, andra brukare och även brukaren själv för att personen har 

varit så extremt utagerande. Det har varit sista utvägen när det inte finns något annat att göra. 

Det har även förekommit att brukarna varit så arga och utagerande att när brukaren väl 

kommit in i sitt rum har personalen varit tvungna att hålla för handtaget så brukaren inte 
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kommer ut. När brukaren varit inne på sitt rum en liten stund har han eller hon lugnat sig. Men 

att det går så långt är väldigt ovanligt enligt intervjupersonerna. De allra flesta situationer kan 

personalen avstyra tack vare mycket förebyggande arbete och de våldsamma situationer som 

uppkommer kan oftast lösas innan det går så långt att personalen behöver bli fysiska med 

brukaren. 

Självdestruktivt beteende 

Förutom ett utagerande beteende har många brukare ett självskadebeteende. En del 

respondenter upplever att ett utbrott kan börja med ett självdestruktivt beteende och senare 

utmynna i utagerande beteende. En annan har erfarenheter av att brukaren antingen slår sig 

själv eller personalen. Andra menar att det är vanligare att brukarna antingen är 

självdestruktiva eller utagerande och att det ofta hänger ihop med hur hög begåvningsnivå 

brukaren har. Deras erfarenhet talar för att brukare med lägre begåvningsnivå i större 

utsträckning skadar sig själva när de blir arga medan brukare med högre begåvning oftare blir 

utagerande. Men respondenterna tillägger att det är deras erfarenhet från just den verksamhet 

de arbetar på. 

   Genomgående uppger personalen att de undviker avbryt ett självskadebeteende. Däremot 

försöker de lindra beteendet genom att lägga någonting mjukt emellan om brukaren skallar 

väggen. Ibland kan beteendet dock vara så allvarligt att brukaren riskerar skada sig själv 

allvarligt exempelvis genom att skalla ett fönster. Då kan personalen, om det krävs, hålla i 

personen för att skydda brukaren. Det svåra är att om personalen försöker avbryta beteendet 

kan brukaren rikta våldet mot personalen istället för mot sig själv. 

   En del brukare som ofta slår huvudet i väggen, marken eller golvet kan ha hjälm på sig för 

att inte skada huvudet. Om personalen avbryter beteendet är risken att ett värre beteende 

startar istället, berättar en respondent. Ett självdestruktivt beteende kan vara en del av 

brukarens tvångshandlingar och om personalen avbryter beteendet riskerar de att den unga 

istället blir utagerande. Det är hela tiden en balansgång för personalen att veta när de ska 

ingripa. Följande exempel synliggör dilemmat: 

/.../Och då är det dels för att man inte vet vilken nivå man ska gå in på... det kan va såna här 
smågrejer som att man sitter och slår i fötterna i stolsbenet. /.../ och så tänker man såhär vänta slår 
jag på trumman för mycket, är det så att jag ser saker som inte finns. Så man ser att nån sitter och 
petar på naglarna för mycket eller sådär. Då blir det en professionell sak på ett helt annat sätt tycker 
jag. Där man inte får gå på beteendet utan faktiskt gå på hur personen ser ut, verkar personen förstå 
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vad som förväntas göra just nu? Gör han det för att trigga upp det, han kanske vet att du triggas av 
att han sitter såhär och petar och petar och väntar och väntar.

Arbeta i linje med lagstiftningen

Respondenterna har olika uppfattningar huruvida det finns svårigheter att arbeta i linje med 

lagstiftningen när brukarna blir utagerande. Några respondenterna upplever lagstiftningen, 

LSS kontra nödvärn, som en gråzon. En respondent säger så här: 

Det är lite av en gråzon, lagstiftningen är inte riktigt gjort för att arbeta med den här barnen. 
Eftersom nödvärnslagen säger att man får använda det våld som situationen kräver men det går ju 
inte riktigt. Jag kan ju ha ett barn som slår mig i huvudet men jag kan ju inte slå det barnet i 
huvudet tillbaka, så  funkar de ju inte.. Men det är ju ett problem skulle jag vilja säga, att det inte 
finns nån specifik lagstiftning just för den här gruppen av ungdomar. 

Andra upplever inga svårigheter att arbeta utifrån lagstiftningen. De menar att det personalen 

gör är för brukarnas skull, för att de inte ska bli skadade. En respondent anser att det är bättre 

med för sträng lagstiftning än för tillåtande, eftersom en sträng troligtvis minskar risken för 

övergrepp mot brukarna. 

     Respondenterna uppger att de flesta situationer där en brukare är utagerande går att hantera 

utan att behöva använda sig av nödvärn och då upplevs inga svårigheter med lagstiftningen. 

Gråzonen upplever några framträder när brukarens utagerande beteende är väldigt kraftfullt. 

      En respondent berättar om en brukare som personalen nästan alltid behöver hålla i för att 

personen ska kunna lugna sig. När brukaren får utbrott och blir utagerande går hon upp så 

mycket i varv att hon inte kan lugna sig. När personalen håller i brukaren an personen varva 

ner och då kan personalen släppa sitt grepp. Respondenten upplever att det där är svårt med 

lagstiftningen eftersom personalen inte alltid kan hänvisa till nödvärn, men det är enda sättet 

att lugna brukaren på. 

     En respondent berättar om en situation när personalen höll för dörren för att hindra 

brukaren att komma ut, eftersom de ansåg att det var det bästa alternativet just då. Det 

handlade om en brukare som var felplacerad6 och hade blivit kraftfullt utagerande flera gånger 

samma kväll. Den första gången brukaren blev utagerande tvingades två personal hålla fast 

honom för han inte skulle skada sig själv eller personalen. Respondenten berättar att det var 

väldigt påfrestande både psykiskt och fysiskt, för både brukaren och personalen. Dels för att 

brukaren var väldigt stark, dels för att personalen upplevde att brukaren var medveten om att 

6 Brukaren hade egentligen för hög intelligens och ingen diagnos, utan var akutplacerad vilket innebär att 
personen fick bo där tills handläggaren hittade ett annat boende. Brukaren kunde gömma skruvmejslar eller 
knivar i fickorna som personen hotade personalen med, berättade respondenten. 
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han blev fasthållen och mådde dåligt av det. När brukaren senare samma kväll fick ett nytt 

utbrott ville de inte riskera att behöva hålla fast honom igen. Därför gjorde de valet att hålla 

för dörren till hans rum så han inte kunde komma ut. När han var där inne hörde personalen 

hur han rev ner inredningen i sitt rum. 

      Även andra respondenter uppger att det händer att personalen håller för dörren till 

brukarens rum. Personalen vet att brukaren lugnar sig bäst själv inne på sitt rum. Då kan 

lagstiftningen upplevas svår att förhåll sig till Personalen vet att om de håller för dörren några 

minuter lugnar sig brukaren men om brukaren kommer ut kan utbrottet hålla på en hel kväll. 

Det här är inte vanliga situationer men det händer och då kan det vara svårt för personalen att 

agera utifrån lagstiftningen. 

     En respondent berättar att personalen ibland är osäker på när nödvärn träder in. Personalen 

uppger att det inte finns möjlighet att reflektera över lagstiftningen när en brukare är 

utagerande. Respondenterna menar att man som personal lär sig rutinerna för varje brukare 

och när en situation blir utagerande försöker de gå efter de rutinerna, som är anpassade efter 

den specifika brukaren.

    Det finns andra svårigheter med lagstiftningen. Det framgår att personalen ibland skulle 

vilja hålla om brukaren när hon eller han är ledsen eller arg och utagerande. Det är inte tillåtet 

i LSS att hålla om en person som inte vill, även om det skulle vara för brukarens egen skull. 

Omvårdnaden ska ske med respekt för brukarens integritet och självbestämmande (LSS 6§). 

Som nämnts i kapitlet om lagstiftning är LSS en rättighetslag som inte inbegriper någon form 

av tvångshandlingar, varav det inte finns juridisk tillåtelse att hålla om brukaren mot sin vilja, 

även om det är för att lugna brukaren.  

    En respondent berättar att det är väldigt viktigt att ha en tät föräldrakontakt. I de fall 

personalen hållit fast en brukare på grund av ett sånt extremt utagerande beteende så har de 

fått ringa till föräldrarna och berätta det. Ofta har föräldrarna förståelse för personalen 

eftersom de själva är medvetna om hur utagerande deras barn kan bli. 

Vilka svårigheter finns när en brukare är utagerande?
De svårigheter respondenterna upplever är relaterat till personalen. Flera uppger svårigheter 

att arbeta enbart med vikarier eller ny personal eftersom personalen är osäkra på om vikarien 

kommer stanna kvar om någon brukare blir utagerande. En respondent berättar om vikarier 
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som blivit anställda för de haft väsentlig utbildning men de inte har rätt personlighet för att 

klara av arbetet med de utagerande ungdomarna. 

     Andra upplever svårigheter när personalen inte tänker lika eftersom det kan påverka 

brukarens beteende i negativ riktning. En respondent förklarade svårigheterna på följande sätt:

/.../Alla tänker lågaffektivt. Men alla är inte lika följsamma.. om man tänker att man gör såhär så 
blir det kanske inget utbrott. Men då tänker dom att då ger jag mig. Men det är ju fel. Brukarna 
tänker ju inte så, att om jag blir arg så får jag glass. Dom fattar ju inte det. Då har ju dom bara 
glömt situationen. Det är liksom det att man som personal tycker att man tappar, man tycker att 
förtroendet minskas. Men det gör det ju inte. 

Det kan vara svårt för personalen när brukarnas beteende förändras och personalen 

bemötande inte fungerar längre. Då kan personalen ha svårt att veta hur de ska göra.

     Andra svårigheter kan vara att tillgodose alla brukares behov. Verksamheten är brukarnas 

hem där de ska ha rätt att visa känslor och var upprörda, samtidigt som de har rätt till en lugn 

hemmamiljö. Nedanstående citat illustrerar detta. 

/../ lite personens frihet. Från att ”jag bor här och jag ska fan få bete mig hur som helst” till att det 
bor två andra här också som också ska får rätt till en lugn dag, som kanske haft det stressigt i 
skolan. Så den avvägningen. En kille blir egentligen lugnast i soffan här uppe samtidigt som jag 
vet att det springer två småkillar där som blir orolig av att han är orolig och då är min uppgift 
faktiskt att se till att dom kommer ut ur huset och gör något roligt. Eller tar med mig den är killen 
ner. Och vill han inte gå ner, okej då får jag be de andra ”kan ni försvinna härifrån och gå till nån 
lekpark eller gå och gör nått?

Respondenterna upplever ibland att det är svårt är att behålla lugnet själv. Det kan vara svårt 

att inte bli uppstressad när någon är arg och skriker eller slåss, men om personalen går upp i 

varv är risken stor att situationen förvärras. 

En respondent beskriver det så här:
 /.../ Så först och främst behålla lugnet själv och sen lugna brukaren och sen så dom går ju väldigt 
hand i hand liksom. Om jag är alltför uppstressad finns det ju inte en chans att jag kommer kunna 
lugna ner honom.

Det kan även vara svårt att släppa arbetet när man som personal går hem för dagen. Brukarnas 

utbrott påverkar personalen både psykiskt och fysiskt och det kan vara tungt psykiskt att ha 

hört någon gråta, skrika och slå vilt omkring sig en hel kväll. På en del verksamheter när 

ungdomarna är verbala är det vanligt att personalen blir hotade, exempelvis ”jag ska döda 

dig”, och bli kallad fula ord, som ”hora” eller ”fitta”. Även om personalen vet att det är i 

stundens hetta som brukarna skriker sådana ord kan det sätta spår hos personalen.

Sammanfattning av resultatet
Först och främst, personalen försöker i första hand förebygga ett utagerande beteende. När en 

brukare ändå blir utagerande är personalens agerande anpassat till den specifika brukaren. Det 
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finns ingen generell metod som alltid fungerar. Hanterandet av brukarnas utagerande beteende 

kan delas in i förarbete, konkret handlande samt efterarbete.  En viktig del i förebyggande 

arbete handlar om att anpassa verksamhet och bemötande efter varje individuell brukare. När 

ett utbrott, trots förebyggande arbete, sker agerar personalen olika beroende på vilken brukare 

som är arg. En respondent berättar om konsekvenser som kan användas mot vissa brukare, 

andra brukare mår bäst av att isoleras, exempelvis i sitt eget rum. Om brukaren inte vill flytta 

på sig kan personalen flytta på de andra brukarna. I väldigt enstaka fall och då vid ovanligt 

kraftfulla utbrott har personalen tvingats hålla i brukaren för att inte bli skadade eller för att 

andra brukare inte ska bli det. Några få specifika brukare behöver personalen nästan alltid 

hålla fast för att de ska kunna lugna sig. På en utav verksamheterna har en brukare en egen 

personalgrupp som enbart arbetar med den specifika brukaren. 

     Ett självdestruktivt beteende lindras oftast men avbryts inte, om det inte är risk att brukaren 

skadar sig själv allvarligt.

     Åsikterna hur det är att hantera de här situationerna utifrån lagstiftningen är splittrad. 

Några tycker det är en gråzon och oklart när de kan använda sig av nödvärnslagen medan 

andra inte upplever några problem.

     Många av de svårigheter som upplevs handlar om personalen. Andra svårigheter som finns 

är att det bor flera brukare på samma verksamhet och det kan vara svårt för personalen att 

tillgodose alla brukares behov. Det kan även vara svårt att släppa arbetet när man slutar och 

kommer hem. 

Analys

Med hjälp av rollteori, coercion theory och tidigare forskning har jag analyserat empirin. 

Dispositionen är densamma som resultatet där jag analyserar varje frågeställning var för sig. 

Personalens agerande i situationer där brukaren är utagerande

Genomgående under intervjuerna kunde vissa likheter och mönster urskiljas i hur personalen 

bemötte brukaren under ett utbrott. Likheterna handlar om hur personalen försöker undvika 

utbrott samt deras lyhördhet och flexibilitet beroende på brukarnas behov. Respondenterna 

förklarade att arbetet före och efter utbrotten egentligen är det viktiga. Det är framförallt där 

de har möjlighet att påverka sitt eget agerande till nästa gång. Hejlskov Elvén (2009 passim) 

påpekar att för-och efterarbetet är viktiga faktorer när man arbetar med utagerande beteende. I 
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efterarbetet kan de fel och misstag personalen begått uppmärksammas och förändras. Nästa 

gång brukaren tenderar få ett utbrott kan personalen i förarbetet agera bättre och kanske 

undvika utbrottet. Både litteratur och empiriskt material tyder på att när ett utbrott väl skett har 

personalen ”misslyckats” med det egentliga arbetet. Genom att hela tiden aktivt arbeta med 

brukarna och anpassa varje dag efter deras dagsform kan mycket av deras utagerande beteende 

undvikas. Enligt coercion theory är anpassning och samarbete viktiga komponenter för att 

undvika utagerande beteende. Respondenterna tydliggör att de ville undvika tvång i den mån 

det går vilket är i linje med hur tidigare forskning påpekar att ett utagerande beteende bör 

bemötas (Andreassen 2006 sid 296 ff & Andresson m.fl 2012 passim). Enligt teorin formas 

den ungas beteende efter omgivningen och om personalen har ett stort behov av att kontrollera 

och utmana brukarna är, enligt teorin, risken stor att brukarna tar efter det beteendet. Istället 

för att försöka kontrollera brukarna ger personalen brukarna mer personligt utrymme vilket 

upplevs positivt för brukarna (Hejlskov Elvén 2009 sid 182 ff, Andressen m.fl 2012 sid 54 ff).

Flera respondenter beskriver vikten av relation mellan brukare och personal. Med stöd av 

rollteorin tolkar jag att personalen sätter sig in i en roll som professionell, när de kommer till 

arbetsplatsen. Rollen inbegriper att vara någon brukaren kan lita på. En respondent beskrev 

svårigheterna att släppa arbetet när man gick hem för dagen. För att klara det kan personalen 

använda sig av en yrkesroll för att skilja på privatliv och yrkesliv. Yrkesrollen kan även vara 

användbar för att kunna vara professionell i situationer där brukaren blir utagerande och inte ta 

det utagerande beteendet personligt. Om personalen tar brukarnas beteende personligt kan det 

bli svårt att arbeta med den här formen av socialt arbete. Personalgruppen behöver ha en 

liknande syn på vad deras yrkesroll ska stå för och hur de ska  hantera utagerande beteende. 

För att uppnå det krävs tät kommunikation mellan personalen. Kommunikationen kan vara 

verbal eller tyst, där den tysta exempelvis är kroppsspråk (Payne 2007 sid 250). 

Respondenterna får regelbunden handledning och där har de möjlighet att diskutera sin 

yrkesroll med någon utifrån, som kan se brukarnas beteende på ett nytt sätt. Det kan 

frambringa nya idéer hur problem kan lösas. Utan handledning finns risk att personalen 

arbetar utan förändringar i arbetssätter eller reflekterar över sina insatser. Är arbetssättet 

negativt får brukarna dålig vård. Men i och med den regelbundna handledningen minskas 

dessa risker och personalen kan tillsammans arbeta fram en yrkesroll som alla kan stå för. 

      Personalens agerande i utagerande situationer är beroende av vilken brukare de bemöter. 
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För att kunna anpassa sitt bemötande krävs säkerhet i yrkesrollen, där förutom teoretisk 

kunskap, även en viss erfarenhet finns. Personalens agerande baseras på deras erfarenhet av 

tidigare situationer (Weigel m.fl 2006 sid 211 f) vilket betyder att ju fler lyckade situationer de 

har tagit sig igenom desto säkrare kan de bli i sin yrkesroll. Den som är säker kan gå in i en 

situation med ett självförtroende och lugn som smittar av sig på brukaren. Därför är det 

viktigt, vilket även några respondenter nämnt, att ha varit med om tillräckligt många 

situationer för att känna sig stark i sin yrkesroll. 

     Personalens utbildning är ytterligare en viktig faktor för att skapa en kompetent yrkesroll. 

Under intervjuerna har jag uppmärksammat att det väsentliga inte är att personalen har 

utbildning utan vilken utbildning de har. Det har även har bekräftats av flera respondenter. 

Utbildningar som är relaterade till brukarnas beteende är viktiga. Även personligheten hos 

personalen är viktig. Enligt coercion theory som inbegriper samspel och bemötande, kan 

brukarens agerande påverkas i negativ riktning av personalen. Jag tolkar det att det är viktigt 

att rätt personer anställs, vilket betyder att de har både personlig lämplighet och passande 

utbildning. Det är först när teori och praktik kombineras som självförtroendet får möjlighet att 

växa hos personalen och en säker yrkesroll sakta kan skapas.   

      Personaltätheten är en viktig aspekt i hur personalen har möjlighet att hantera utagerande 

situationer. Verksamheterna som besökts har alla haft tillräckligt med personal vilket innebär 

att det hela tiden finns en personal till varje brukare under dagar och kvällar. Det gör att 

personalen kan individanpassa krav och vardag efter brukaren, vilket enligt flertalet 

forskningsstudier uppger är viktigt för att kunna undvika utagerande beteende (Andreasson 

2006 sid 297 ff, Andreassen m.fl 2012 id 54 ff, Lorenz 2012, sid 34 ff, Hejlskov Elvén 2009 

passim). Genom att en personal kan gå iväg och hitta på något roligt med den brukare som 

tenderar att bli utagerande, utan att behöva tänka på de andra brukarna som annan personal är 

tillsammans med, kan utbrotten förekommas i majoriteten av fallen. 

     Personalens agerande och bemötande upplever jag är inspirerat av Hejlskov Elvéns (2009) 

litteratur. Författarens påstående om hur en brukare som är utagerande ska bemötas likar hur 

respondenterna säger sig agera.  Exempel på hur författaren menar utagerande beteende ska 

bemötas är att backa undan, undvika beröring, ”ge sig” eller byta personal (Hejlskov Elvén 

2009 sid 182 ff). Oftast bemöter personalen brukaren på något av dessa sätt. Empirin tyder på 

att respondenterna  implementerar sin teoretiska kunskap i praktiken. 

35



Svårigheter
De svårigheter respondenterna nämnde är delvis kopplade till personalen och hur de arbetar. 

Med hjälp av Goffmans (2007) rollteori och teambegreppet kan svårigheterna förstås. Den 

arbetsgrupp som finns på arbetsplatsen kan jämställas med team. Ett team enligt Goffman (a.a 

s.75) är en ”samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin”. Personalgruppen 

är sammankopplade av de rutiner de arbetar efter vid ett utagerande beteende. Goffman (a.a 

s.77) relaterar till att teammedlemmarna är beroende av varandra eftersom en enda 

teammedlem kan förstöra ett framträdande. Enligt personalen är det viktigt att kunna lita på 

varandra, speciellt i situationer när en brukare är utagerande. Om man som personal hamnar 

ensam med en kraftigt utagerande brukare och övrig personal inte finns som ”back-up” (finns 

som stöd bakom den ordinarie personalen och byter av den om behov finns) riskerar 

personalen bli skadad. Den yrkesroll personalen har innebär att finnas för varandra. Flera 

respondenter uttalade svårigheter att arbeta med vikarier. Det kan vara för att vikarier till en 

början inte har en tillräckligt stark yrkesroll på arbetsplatsen. De ses som vikarier och formar 

då sin yrkesroll efter det. De lär sig hur andra ser på dem och formas därefter (a.a sid 27). 

      Andra svårigheter som personalen upplever är i relation till de andra brukarna som kan bli 

störda av de utbrott brukaren får. Det är då en balansgång för personalen att försöka tillgodose 

alla brukares behov. Om de inte lyckas hitta en bra balans kan de uppleva att de inte kan 

uppfylla sin yrkesroll, vilket kan ge dem känsla av otillfredsställelse och misslyckande (a.a) 

Lagstiftning
Flera respondenter upplevde svårigheter att agera utifrån lagstiftningen. När en brukare är 

utagerande krävs av personalen att dels skydda övriga brukare och sig själva, dels lugna den 

upprörda brukaren. En del personal upplever ibland att det uppstår tveksamheter vad de har 

rätt att göra. Andra upplevde att det var svårt att veta när de kunde luta sig mot nödvärnsrätten. 

Även i dessa fall krävs säkerhet i sin yrkesroll för att på ett bra sätt kunna lösa situationen. De 

situationer där personal tvingas hålla för dörren upplevs svårt, det vill säga att veta om de kan 

luta sig mot nödvärn eller inte i den specifika situationen. Att personalen väljer att agera med 

att hålla för brukarens dörr kan förklaras av att personalen har tidigare erfarenheter av 

identiska situationer (Weigel m.fl 2006 sid 211f) och med dessa erfarenheter i ryggen anser 

personalen att bästa lösningen är att hålla för dörren. Enligt respondenterna lugnade sig 

brukaren bättre inne i sitt rum om personen höll sig där inne. Den yrkesroll personalen har är 
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att de ska vårda och ansvara för alla brukare och garantera deras säkerhet. Uppenbarligen 

finns det situationer när det kan vara svårt att klara allt samtidigt och då krävs att personalen 

gör snabba val. Valen handlar om vad personalen har tillåtelse att göra enligt nödvärn (BrB 

24:2, 24:4) och vad personalen behöver göra för att lugna ner situationen. För att hålla fast 

brukaren mot dennes vilja eller hålla för dörren krävs att brukarens beteende är så kraftigt 

utagerande att personalen kan hänvisa till nödvärn för att deras agerande ska vara juridiskt 

rätt. Enligt lagstiftningen får personalen inte hålla fast brukaren i förebyggande syfte (BrB 

24:2, 24:4). Gränsen där emellan, när agerande är nödvärn och när personalen med tvång 

försöker förhindra beteendet, är svag. När de ändå väljer att använda tvång behöver de, enligt 

coersion theory (stat-inst.se) vara medvetna om för ”vems skull” tvånget är. Om det är för 

personalens egen skull finns risk att tvånget påverkar brukaren negativt. Om det är för 

brukarens egen skull kan det vara positivt, även om det inte upplevs så just då (Andreasson 

2006 sid 297 f). Personalen behöver därför vara säkra på vad deras yrkesroller har befogenhet 

att göra för att kunna argumentera för sitt agerande. 

Slutsatser

Uppsatsen har som syfte att undersöka och analysera vad personal på LSS institution gör i 

situationer där brukarna har ett utagerande-och/eller självdestruktivt beteende samt vilka 

svårigheter de upplever i dessa situationer. Delarna i syftet är redovisade och analyserade. Här 

kommer jag redogöra för vilka slutsatser jag kan dra utifrån resultat och analys. 

     Personalens arbete är individanpassat för varje enskild brukare och verksamheterna 

försöker vara strukturerade så det ska fungera för alla brukare. Slutsatsen är därför att det är 

svårt att dra generella slutsatser, vilket i sig är en slutsats att arbetet är individualiserat efter 

brukarna. Jag vill understryka att de viktigaste faktorerna jag kan se utifrån resultatet är 

personaltäthet och förebyggande arbete. Dessa områden går hand i hand. Det är ett komplext 

arbetsområde personalen arbetar inom och det är till synes många faktorer som påverkar hur 

personalen agerar i våldsamma situationer men dessa två är de viktigaste aspekterna. Finns det 

tillräckligt mycket personal har de större möjligheter att hantera brukaren samt ta hand om 

övriga brukare på verksamheten. För att kunna arbeta förebyggande krävs att det finns en 

relation mellan brukare och personal. Personalen behöver känna brukaren för att kunna se 

tecken på när brukaren tenderar bli utagerande för att kunna avstyra det. En annan slutsats är 

att kommunikationen mellan personalen är viktig för att alla ska göra lika. Rutiner är viktigt 
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för brukarna och om någon personal gör annorlunda kan de stressa brukaren. Arbetet får inte 

vara prestigefyllt utan personalen behöver inse att de kan lära av andra och att man själv kan 

ha fel. 

     Jag drar slutsatsen att begreppet ”think outside the box” är aktuellt. Personalen bör inte låsa 

fast sig vid ett sätt att tänka utan behöver söka nya lösningar för att kunna anpassa sig efter 

brukarna. Hela verksamheten behöver vara anpassningsbar för att det ska bli så bra som 

möjligt för brukarna. Anpassning är inte att varje personal gör som de själva tycker är bäst, 

utan det handlar om att läsa av brukaren och se vad som behövs för stunden. Personalens 

utbildning är viktig. Framförallt vilka utbildningar de gått. Majoriteten av respondenterna har 

utbildningar som ger kunskap om autism och förebyggande arbete vilket gör att deras 

teoretiska kunskaper är väsentliga för arbetsuppgifterna. Även den personliga lämpligheten 

hos personalen kan utifrån resultat och analys anses som viktig. 

   Jag utgick från att det var en juridisk gråzon att arbeta i. Resultat och analys tydliggör att jag 

inte fullt ut kan dra slutsatsen att varje utagerande situation är det. Några respondenter var 

tydliga med att de inte upplevde att det var svårt att arbeta utifrån den lagstiftning som finns. 

Den slutsatsen jag kan dra utifrån det resultat jag har, är att det oftast fungerar att arbeta 

utifrån nuvarande lagstiftning, speciellt då förebyggande arbete är en så viktig aspekt. När 

brukarna blir ovanligt kraftfullt utagerande kan det vara svårt att hantera situationerna utifrån 

den lagstiftning som finns idag. Det betyder att det finns en juridisk gråzon i vissa, mycket 

specifika fall. 

Avslutande diskussion 

Det förebyggande arbetet är A och O i den här typen av verksamheter. Det beskrivs både av 

respondenter och i litteratur av bland annat Andresson m.fl (2012) och Hejlskov Elvén (2009). 

För att kunna arbeta förebyggande behöver personalen utbildning inom detta arbetssätt. 

Förutom grundutbildning behövs även påbyggnadsutbildningar som är relaterade till 

brukarnas diagnoser och beteende (a.a). Det är en mycket viktigt aspekt för att kunna bemöta 

brukarna på rätt sätt. Rätt utbildning ger personalen möjlighet att implementera teoretisk 

kunskap i praktiken. Det är verksamhetschefen som avgör vilka utbildningar personalen ska 

få. Det betyder att verksamhetschefen behöver ha erfarenhet av det praktiska arbete som 

personalen utför, för att ha insikt om vilken utbildning som är aktuell. Även personaltätheten 

är det verksamhetschefen som styröver. En chef som har kunskap om den problematik som 
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kan uppstå för personalen vet att det är viktigt att det alltid finns tillräckligt mycket personal. 

Min tolkning från empiriinsamlingen är att cheferna haft tillräcklig kunskap om det. Jag har 

även uppfattat ett bra samarbete mellan chefer och personal där bägge parter lyssnar på 

varandra. 

     Under intervjuerna kunde jag tolka att lyhördhet och avsaknad av prestige var viktiga delar 

i det praktiska arbetet. Genom att hela tiden lyssna på varandra och ta till sig hur andra gjort i 

lyckade situationer kan personalens arbetssätt utvecklas. Genom att inte vara prestigebundna 

kan personalen acceptera personalbyte vid behov. Hejlskov Elvén (2009 sid.192) tar upp att det 

är viktigt, att kunna byta personal i en situation där en brukare är utagerande. Det handlar om 

att personalen ska kunna anpassa sig efter brukarna. Detsamma är det med personalens egna 

värderingar. Det är troligtvis svårt att bortse från sina privata värderingar men viktigt att man 

klarar det när man går in i sin yrkesroll. Arbetssättet som personalen följer är noggrant 

utarbetat efter brukarnas behov och om någon avviker från det kan det skada brukarens 

psykiska och fysiska hälsa. För att förstå det är återigen utbildning och kommunikation viktiga 

aspekter. Brukarens behov är det som bör vara i fokus, inte personalens personliga 

värderingar. I lagstiftningen (LSS 6a§) finns bestämmelser om att barnets bästa ska beaktas. 

Jag upplever att respondenterna fokuserar på brukarens behov när de går in i yrkesrollen.

     Svårigheterna kring lagstiftningen är intressanta. Majoriteten upplevde att det i vissa fall 

kunde finnas en gråzon. Gråzonen kan handla om vad som är bästa lösningen i stunden och 

vad som är tillåtet att göra. Personalen får inte hålla för dörren för brukaren. Däremot vet de 

att om brukaren är ensam några minuter på sitt rum lugnar de ner sig. Kommer brukaren ut 

flera gånger kommer utbrottet troligtvis att eskalera.  Avvägningen ligger i om det är bättre för 

alla att hålla brukaren en stund inne på sitt rum eller låta denne komma ut. Däremot är det ett 

lagbrott att hålla för dörren i förebyggande syfte. Gör personalen det som nödvärn finns det 

däremot lagstöd för det. Gränsen är oklar och det är därför viktigt att personalen vet varför de 

agerar som de gör och kan argumentera för det.

     Inom socialt arbete kan personal ibland hamna i dilemman där lagstiftning och etik inte 

stämmer överens. Det som kan vara etiskt rätt är inte alla gånger juridiskt rätt. För att kunna 

fatta svåra beslut krävs i vissa fall att personalen har lång erfarenhet av arbetet och känner 

brukaren väl för att kunna bedöma hur situationen kommer utvecklas. Risken är annars att 

personalen förbiser brukarnas integritet och håller fast dem eller håller för dörren så snart en 

brukare tenderar bli utagerande. Men i extremt allvarliga situationer finns det ibland inga 

39



andra möjligheter. 

     Som jag tar upp i slutsatserna är det bra att kunna tänka utanför ramarna när man arbetar 

med socialt arbete. När man arbetar med människor, speciellt människor som har någon form 

av problem, kan man inte tänka i ett spår. Människor är inga robotar utan förändras vilket 

betyder att man som socialarbetare behöver vara följsam. Det kräver en personlighet hos 

socialarbetaren som gör det möjligt. Dels behöver personen vara tillräckligt självsäker och 

kunnig för att våga gå utanför ramarna om det behövs. Dels behöver personen vara fri från 

prestige för att kunna lära av andra. Om man som socialarbetare ska gå utanför ramarna 

behöver det vara för brukarens skull, eller i vissa fall, för att skydda sig själva eller andra 

brukare. 

Författarens avslutning

När jag började med den här studien hade jag viss förförståelse om hur området ser ut. Jag 

hade en teori om att det oftast var svårt att arbeta utifrån lagstiftningen. Under studiens gång 

har jag lärt mig mycket, framförallt hur viktigt det är med förebyggande arbete och hur viktigt 

det är att man som personal samarbetar. Jag upplever att alla jag intervjuat är väldigt 

engagerade och kunniga inom deras arbete. Jag skulle önska att alla som arbetade med den här 

formen av socialt arbete var lika kunniga som dem. Avslutningsvis ska jag ge förslag på 

fortsatta forskningsområden. Jag skulle gärna se mer forskning inom de juridiska aspekterna 

inom det här området. Möjligtvis en sammanställning av rättsfall där nödvärn används och där 

domstol slagit fast att det var respektive inte var nödvärn. Eftersom förebyggande arbete tagit 

större plats än jag var medveten om från början skulle en studie enbart inriktad på 

förebyggande åtgärder vara intressant. 
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Bilaga 1
Intervjuguide

1. Här bor det ungdomar som kan ha ett utagerande beteende. Om du tänker på en sån

situation, kan du berätta om den?

• Vad gjorde ni som personal då?

• Om någon har både ett utagerande och självdestruktivt beteende, kan du berätta om hur ni

gör då?

• Kan du berätta om någon gång när någon haft ett så pass våldsamt agerande att ni som

personal varit tvungna att agera på ett sätt som du inte tycker känns ok men att ni ändå varit

tvungna till?

• Kan du berätta om en situation där ni som personal kunde lugna den utagerande brukaren på

ett bra sätt?

• Har du upplevt att ni som personal tappat kontrollen över en situation? Kan du berätta om

den?

2. Kan du berätta om vad du är särskilt orolig för i när någon tar till ett våldsamt beteende?

• Vilka svårigheter och problem upplever du framträder när en sån situation utspelar sig?

3. Det är ett svårt arbete ni har när det uppstår såna här situationer, kan du berätta om

verksamheten har några rutiner eller handlingsplaner hur ni som personal ska göra när det

hettar till?

• Hur upplever du att rutinerna fungerar?

• Lagstiftningen säger att nödvärn träder in när fara hotar liv, hälsa eller egendom (BB 24 kap

4 §) men hur upplever du att den fungerar i sådana här händelser?

• I en våldsam situation då en brukare är utagerande, har du då tid och möjlighet att tänka på

vad lagen och boendets riktlinjer säger att du har tillåtelse att göra-följa de?

• Arbetar verksamheten på något sätt för att förebygga ett utagerande beteende hos

ungdomarna- Hur då-är det fungerande?

• Hur skulle du vilja att verksamheten arbetade med de här ungdomarna?

4. Vad har jag missat att fråga dig om- är det något du vill tillägga?

5. Är det ok om jag återkommer till dig om jag kommer på att jag glömt fråga något?
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Bilaga 2
Informerat samtycke

Mitt namn är Emelie Tärnfalk och jag är socionomstudent på Ersta Sköndal högskola. Under 

våren skriver jag min C-uppsats där jag har som syfte att undersöka personalens erfarenheter 

och vilka svårigheter de upplever i situationer där unga som på LSS boende är utagerande.

Allt deltagande till studien är helt frivilligt och du som medverkar kan när som helst under 

studien välja att avbryta din medverkan om så önskas. Den färdiga uppsatsen kommer läsas av

kurskamrater, handledare samt examinator. När uppsatsen är godkänd kommer den publiceras 

i en databas där den kan läsas av vem som helst. Jag kommer i den färdiga uppsatsen 

anonymisera alla som deltagit samt vilka boenden jag varit på. Det är ingen, förutom min 

handledare om hon finner anledning, som kommer få tillträde till intervjumaterial eller 

information om vilka verksamheter jag besökt. När uppsatsen är godkänd och publicerad i 

databaden kommer jag radera allt intervjumaterial såsom anteckningar och inspelningar.

Intervjun kommer ta mellan 45 min-1,5 timme och jag kommer spela in hela intervjun för att 

få bästa resultat när jag sen sammanställer alla intervjuer.

Om du i efterhand har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på nummer

0735xxxxxx eller på min mailadress emelie.tarnfalk@xxxxxxxxx

Jag har tagit del av ovanstående och godkänner att medverka i undersökningen

______________________________

namnförtydligande

______________________________

datum
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