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SAMMANFATTNING 

Hot och våld är ett viktigt arbetsmiljöproblem som förekommer i olika branscher och yrken. 
De yrken som är mest utsatta är där det finns direktkontakt med människor exempelvis 
verksamhet som utgår ifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det 
finns ett stort behov av mer kunskap för att på ett bättre sätt kunna förebygga och hantera 
hot och våld. Syftet med studien var att undersöka LSS-personals upplevelser av och 
strategier för att hantera hot och våld på arbetsplatsen. En kvalitativ metod har använts för 
att besvara studiens syfte och frågeställningar. Urvalet var målstyrt och bestod av fem 
personer som arbetar inom LSS-verksamhet. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med manifest innehållsanalys. 
Resultatet visar att personalen upplever att organisationen brister i att både förebygga och 
hantera hot och våld på arbetsplatsen, vilket är något som oroar personalen. Slutsatsen är att 
det behövs organisatoriska strategier för att kunna hantera hot och våld på arbetsplatsen. Ett 
förslag på förbättringsåtgärder presenteras i studien. 

 

Nyckelord: Hot och våld, Hälsofrämjande arbetsplatser, Kvalitativ metod, LSS och Stödjande 
miljöer.  

 



 

ABSTRACT  

 

Threats and violence are an important issue in the work environment that occurs in different 
industries and professions. The professions that are most vulnerable are where there is direct 
contact with people for example within Social care services for some disabled people (LSS). 
There is a great need for more knowledge in order to better prevent and manage threath and 
violence. The purpose of the study was to investigate LSS staff's experiences and strategies 
for managing Threats and violence in the workplace. A qualitative method has been used to 
answer the purpose and the research questions. Purposeful sampling was used, and the 
participants consisted of five people working in the LSS-organization. The data collection was 
conducted with the use of semi-structured interviews which were then analyzed with 
manifest content analysis. The result shows that the staff experience that the organization is 
lacking in both preventing and managing threats and violence in the workplace, which is 
something that worries the staff. The conclusion is that organizational strategies are needed 
to handle threats and violence in the workplace. A proposal for improvement measures is 
presented in the study. 

 

Keywords: Health-Promoting workplaces, LSS, Qualitative method, Supportive 
Environments and Threats and Violence in workplaces. 
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1 INTRODUKTION  

Ett omfattande arbetsmiljöproblem för anställda i kommuner och regioner är hot och våld på 
arbetsplatsen. Enligt arbetsskadestatistiken är vissa yrkesgrupper mer utsatta än andra 
grupper. De yrken som har högre risk att utsättas av hot och våld är de som har direktkontakt 
med människor, såsom anställda som arbetar i verksamhet som utgår ifrån lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Arbetsmiljöverket, 2011a). Andra yrken där 
det finns högre risker att utsättas för hot och våld är inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård 
och inom skolan. Det finns allmänna krav som gäller för arbetsmiljön enligt 
arbetsmiljölagen. Att förebygga olycksfall samt ohälsa på arbetsplatsen ingår i 
arbetsmiljölagen. I Arbetsmiljöverkets föreskrift (1993:2) framkommer det att ansvaret för 
att utreda risker för hot och våld samt att vidta åtgärder ligger på arbetsgivaren. Eftersom hot 
och våld är en viktig arbetsmiljöfråga, är det av vikt att organisation och anställda får mer 
kunskap kring ämnet så att de kan förstå konsekvenserna och vad som kan behövas göras åt 
problemet (Menckel & Viitsara, 2002).  

Anledningen till att detta ämne valdes var på grund av författarens egna yrkeserfarenheter 
från ett LSS-boende där hot och våld förekommer dagligen, tillsammans med kunskaper från 
studier i folkhälsovetenskap om hur man kan främja hälsa på arbetsplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 



2 

2 BAKGRUND  

2.1 Arbetsmiljö som bestämningsfaktor för hälsa  
En av de viktigaste bestämningsfaktorerna för hälsa är arbetsmiljön eftersom en stor del av 
vårt liv spenderas på jobbet. Den miljön en individ arbetar i kan påverka hälsan både positiv 
och negativ. Skulle det förekomma påfrestande fysiska och psykosociala förhållande i 
arbetsmiljön, kan det bidra till ökad risk för ohälsa (Hanson, 2004). Under år 2002 
fastställde därför regeringen en proposition (Prop.2002/03:35) med 11 mål för folkhälsa med 
syfte att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. I propositionen ingår målområde 4 som handlar om ”Hälsa i arbetslivet” vars 
syfte är att säkra och trygga arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och socialt. I senare 
proposition (Prop.2017/18:249) om folkhälsa omvandlades de elva målområdena till åtta 
målområden. Det tredje målområdet handlar om arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. 
Enligt regeringen är arbete och god arbetsmiljö centrala områden för att uppnå jämlik hälsa, 
eftersom människor som arbetar i regel har bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller 
sysselsättning. Regeringen påvisar att goda arbetsförhållande stärker personlig utveckling, 
hälsa och välbefinnande, medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa. 
Vidare påtalar regeringen att människor i arbetaryrken generellt har en sämre arbetsmiljö 
(Prop.2017/18:249). Likaså i Agenda 2030 för hållbar utveckling handlar mål 8.8 om att 
skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter och 
människor i otrygga anställningar (Regeringskansliet, 2016). 

 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö   
Den psykosociala arbetsmiljön omfattar många faktorer, det kan vara att ha en trygg 
anställning, hur personalgruppen samarbetar och vilken möjlighet det finns till personlig 
utveckling. De vanligaste problemen som brukar förekomma i den psykosociala arbetsmiljön 
är stress, depression, otydligt ledarskap, diskriminering och konflikter i arbetsgruppen 
(Thylefors, 2008). Enligt De Lange, Taris, Kompier, Houtman och Bongers (2005) är det 
viktigt att identifiera de faktorer inom den psykosociala arbetsmiljö som bidrar till hälsa och 
välbefinnande, eftersom de kan leda till bättre motivation och effektivitet hos medarbetare. I 
en studie av Severinsson (2003) beskrevs att människor som arbetar i en psykosocial 
arbetsmiljö, löper större risk till psykiska symtom som ångest, utbrändhet, brist på 
motivation, koncentrationssvårigheter samt sömnsvårigheter. Detta kan leda till 
hälsoproblem för individen och en svårighet att hinna med de planerade arbetsuppgifterna. 
Därför är det av vikt att möjliggöra en balans mellan nöjda medarbetare och en god 
psykosocial arbetsmiljö för att uppnå god hälsa på arbetsplatser (Weman-Josefsson & 
Berggren, 2013). Att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen kan ingå som en aspekt av den 
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psykosociala arbetsmiljön eftersom det kan leda till ohälsa bland medarbetare och till en 
dålig arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2011b). 

2.3 Lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön har arbetsgivare ansvar 
att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (AFS, 1993:2). I 
föreskriften framgår att alla arbetsrutiner om hot och våld ska finnas tillgänglig för 
personalen. I föreskriften tydliggörs också att alla på arbetsplatsen ska känna till rutinerna 
och att de uppdateras kontinuerligt. I 10§ och 11§ framgår att alla tillbud och händelse med 
hot och våld skall dokumenteras och utredas, samt att arbetstagare som utsätts för våld eller 
hot om våld skall få hjälp och stöd (AFS, 1993:2). 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är föreskrifter som innehåller regler om 
arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren ska undersöka och bedöma vilka risker 
som kan förekomma i verksamheter. SAM är avsett för alla arbetsplatser och ska användas 
för att förbättra arbetsmiljön och för att förebygga olyckor och ohälsa (AFS 2001:1). I 8§ 
framstår att det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka och bedöma riskerna för 
att personal kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. I 11§ framgår det att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp varje år. Om behov finns för att utföra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita 
företagshälsovård med tillräckliga kompentenser (AFS 2001:1, 12§). 

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har som syfte att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa, på grund av organisatoriska och sociala 
förhållande i arbetsmiljön. I 4§ beskrivs den sociala arbetsmiljön som villkor och 
förutsättningar för arbete som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 
chefer och kolleger (AFS 2015:4). 

 

2.4 Lagen om stöd och service (LSS) 
Lagen om stöd och service är en rättighetslag och ett komplement till andra lagar, som har till 
syfte att garantera personer med vissa funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får 
den hjälp de behöver i det dagliga livet, och att de kan påverka vilket stöd och vilken service 
de får. Målet med LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra människor i 
samhället, den trädde i kraft den 1 januari 1994 (SFS 1993:387). Dessa funktionedsättningar 
innefattar olika utvecklingsstörningar eller diagnoser inom autismspektrat, 
begåvningsmässiga funktionhinder till följd av hjärnskada, samt andra omfattande psykiska 
och fysiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande (Arbetsmiljöverket, 
2011). 
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Verksamhet enligt LSS har som syfte att erbjuda de personer med vissa 
funktionsnedsättningar, möjlighet att leva sitt liv på samma villkor som andra människor. De 
insatser som erbjuds av verksamheten ska vara av god kvalitet och brukaren ska vara 
självbestämmande och ha största inflytandet över de insatser som ges. Det är av vikt att de 
insatser som planeras ska göras i samråd med brukaren samt att bostaden ska vara i en miljö 
som ger brukarna förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället (SFS 1993:387). För att 
få stöd enligt LSS måste den person som ansöker uppfylla de krav som lagen omfattar. Sedan 
ska ansökan lämnas till utredningsenheten LSS i den kommun som personen är folkbokförd 
i. En utredning görs av en LSS-handläggare som senare fattar beslut om LSS-insatser 
(Socialstyrelsen, 2015). 

2.5 Hot och våld på arbetsplatsen 
Det finns ingen entydig definition av hot och våld, eftersom det kan definieras olika beroende 
på vilken plats en individ befinner sig på i världen (Arbetsmiljöverket, 2011). Våld definieras 
av WHO (2002) som användning av fysisk kraft mot en annan person eller grupp som 
orsakar fysisk, sexuell eller psykisk skada. Föreskriften AFS 1993:2 fastställer att våld 
varierar från trakasserier till mord i form av hot via brev eller telefon. Våld används planerat 
för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga handlingar 
liksom i olika vårdsituationer (AFS 1993:2). Enligt Arbetsmiljöverkets rapport om hot och 
våld på arbetsplatsen (2011b) handlar hot och våld om ” beteende hos en eller flera individer, 
från organisationer eller utifrån, som har intentionen att fysiskt eller psykologiskt skada en 
eller flera anställda i en arbetsrelaterad kontext” (s.7). 

Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som har varit utsatta för hot och våld i 
arbete ökat från två till fem procent fram till 2017. Kvinnor drabbas i större utsträckning än 
män. Vård och omsorg med boende är en av de branscher som utsätts av hot och våld och 
andelen som har varit utsatta under perioden 2016–2017 är 13 procent (SCB, 2018).  

I en studie av Antai-Otong (2001) beskriver de hot och våld på arbetsplatsen som en epidemi 
som strömmar i vårt samhälle. Studien fokuserar på den globala effekten av våld som en 
kritisk händelse på arbetsplatsen. Sedan beskriver de en modell som avser att förebygga de 
negativa effekterna efter en traumatisk händelse. Modellen Critical incident stress debriefing 
(CISD) har som syfte att främja en känsla av psykologisk påverkan efter en kritisk händelse 
eller traumatisk händelse. 

Enligt Antai-Ontog (2001) beskrivs våld på arbetsplatsen som fysiskt övergrepp, hotande 
beteende, verbala hot samt trakasserier av olika slag. Studien visar att människor reagerar 
olika på sådana situationer, vissa har svårt att jobba igen och ofta reagerar med dåliga tankar 
som utgörs av rädsla, ångest och depression. Och andra kan klandra sig själva för att ha blivit 
överfallna, dras med skam eller till och med neka till att händelsen haft någon effekt på dem.  

Enligt Antai-Otong (2001) är cirka två tredjedelar av övergreppen relaterad till hälso-och 
sjukvården såsom hemsjukvård, sjukhus och i gruppbostäder. Personal i offentliga sektorn 
upplever mer övergrepp än de som arbetar inom privata sektorer. Vidare visar studien att 
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förekomsten av våld på arbetsplatser är vanlig bland sjuksköterskor, bland annat inom 
psykiatri, primärvård, akutmottagning och i gruppbostäder. Att vara exponerad för våld och 
andra stressiga situationer på arbetsplatsen ökar risken för stressrelaterade sjukdomar såsom 
stresstörningar, PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och andra negativa stressrelaterade 
utfall (Antai-Ontog, 2001).  

Eftersom våld på arbetsplatsen är någonting som händer och kommer att inträffa även i 
framtiden, är det bättre att ledningen oroar sig över sin personal och satsar på förebyggande 
strategier, som gör det lättare att hantera stressiga situationer och samtidigt sträva efter att 
minska skador på arbetsplatsen (Antai-Otong, 2001). Enligt Sutcliffe (1999) är det bästa 
sättet för att skydda sina anställda och sin organisation, att upprätta förebyggande program 
mot hot och våld på arbetsplatsen. Detta genom att göra en riskbedömning, titta på 
arbetsmiljön, identifiera typerna av våld som förekommer och sedan hitta åtgärder som 
passar bäst för verksamheten. Vidare säger studien att ett ordentligt förebyggande program 
bör innehålla ett formellt rapporteringssystem för händelser av hot och våld (Sutcliffe, 1999). 

I en studie av Nelson (2014) påvisades att graden av våld är högre än den som tidigare har 
publicerats i litteraturen och detta beror på underrapportering. Studien säger att mellan 70 
till 80 % av övergreppen inte rapporteras i USA, vilket anses bero på uppfattningen om att 
inget ändå görs för att hjälpa dem som har attackerats och att verksamheterna kan avskräcka 
personalen från att rapportera (Nelson, 2014). En annan anledning kan vara att hot och våld 
ses som något normalt som ingår i det dagliga arbetet (Isaksson, Graneheim & Åström, 
2009). Enligt Lanza, Schmidt, McMillan, Demaio och Forester (2010) ligger ansvaret hos 
arbetsgivare att uppmuntra sin personal till att anmäla hot och våldshändelser och sedan 
erbjuda stöd till dem som är i behov av det. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

2.6.1 Stödjande miljöer 

Begreppet stödjande miljö myntades vid Ottawakonferensen om hälsofrämjande arbete år 
1986, men fick sin definition vid Sundsvallskonferensen år 1991. Allt sedan dess har 
begreppet varit en viktig del i hälsofrämjande och förebyggande arbete (Haglund, Finer, 
Tillgren, & Pettersson, 1996). Begreppet utvecklades inom följande områden: arbete, kost, 
boende, socialt stöd, utbildning och transport. Stödjande miljöer fokuserar mer på 
hälsotänkande än på sjukdomstänkande. I ett folkhälsoperspektiv är arbetsplatsen en bra 
arena att satsa på stödjande miljöer som främjar anställdas hälsa genom att arbeta på 
individ-, grupp- och organisationsnivå (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Anledningen till att 
stödjande miljöer valdes som teori i denna studie är att begreppet innebär en positiv syn på 
den fysiska och psykiska hälsan, och samtidigt ger större möjlighet att handskas med 
stressfyllda situationer. Stödjande miljöer kan bidra till att hantera hot och våld på 
arbetsplatsen eftersom arbetssättet inkluderar olika parter från enskilda anställda till ledning 
och organisation. En arbetsplats som saknar stödjande miljöer kan leda till osäkerhet bland 
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anställda och ett sämre arbetsklimat då det kan vara svårt att byta tankar, erfarenheter och 
känna stöd från kollegor eller arbetsgivaren (Angelöw, 2002). 

För att skapa stödjande miljöer inom en organisation eller samhälle kan modellen SESAME 
(Supportive Environments Action Model) användas.  Modellen är en aktionsmodell för 
praktiska hälsofrämjande arbete och innehåller åtta steg som beskriver processen för ett 
förändringsarbete samt ger möjlighet att påverka de valda åtgärderna (Haglund et al., 1996).  

De olika stegen i modellen är följande: 

1. Identifiera behov och problem 

2. Etablera samverkan  

3. a) formulera och konkretisera, b) utveckla strategier, c) förbereda utvärdering 

4. utforma genomförandet och mobilisera resurser 

5. Dra igång verksamheten- utveckla stödjande miljöer  

6. Skapa strukturer för vidmakthållande 

7. Följa upp och utvärdera 

8. Förnya, förstärka och förändra (Haglund et al., 1996) 

2.7 Problemformulering 
Hot och våld är ett växande problem inom yrken där kontakten med människor förekommer 
som exempelvis inom LSS-verksamhet. Studier visar att hot och våld är ett allvarligt 
arbetsmiljöproblem som kan påverka personalens hälsa både fysiskt och psykiskt. Vikten av 
att ha goda förutsättningar för att hantera och förebygga hot och våld, hjälper personalen att 
bevara hälsan och att upprätthålla en god arbetsmiljö. Avsikten med denna studie är att 
belysa hur LSS-personal upplever hot och våld på arbetsplatsen eftersom forskning inom 
detta område är begränsad. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka LSS-personals upplevelser av och strategier för att hantera hot och 
våld på arbetsplatsen.  

 

1. Vilka upplevelser av hot och våld har personalen? 

2. Hur hanterar personalen hot- och våldssituationer? 

3. Vilka förutsättningar att arbeta förebyggande mot hot och våld finns på 
arbetsplatsen? 

4 METOD 

Detta kapitel beskrivs metodval, urval, datainsamlingsmetod, dataanalys, kvalitetskriterier 
samt de etiska aspekter som har beaktats i denna studie. 

4.1 Metodval 
En kvalitativ metod tillämpades i denna studie. Metoden fungerar då den kan ge djupare svar 
och förståelse för hur LSS-personal upplever hot och våld på deras arbetsplats. Enligt 
Bryman (2011) fokuserar en kvalitativ metod på människors upplevelser, livserfarenheter, 
känslor och beteenden. Kvalitativa metoder bygger vanligen på att samla in data från 
intervjuer, observationer och analyser av texter (Bryman, 2011). Intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod i denna studie. 

4.2 Urval 
Då studiens syfte och frågeställningar riktades in på en specifik grupp, LSS-personal ansågs 
målstyrt urval som passande. Målstyrt urval kan användas när forskaren redan har en 
målgrupp i åtanke med relevans för studien (Bryman, 2011).  

Kriterierna för att inkluderas i studien var att deltagarna skulle arbeta på ett LSS-boende. Ett 
gruppboende i en av kommunerna i Region Örebro Län valdes ut att ingå i studien. I 
gruppboendet bor fyra brukare med autism och beteendeavvikelser. Arbetet på gruppboendet 
handlar om att stödja brukarna i aktiviteter och i daglig verksamhet. Att utforma 
genomförandeplaner och rutiner för brukarna samt dokumentera det dagliga arbetet ingår 
också i arbetsuppgifterna. Fem deltagare varav fyra kvinnor och en man kom att ingå i 
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studien. Deltagarna hade varierande utbildning som högskolutbildning i psykologi, 
specialpedagogik, socialt arbete och undersköterskeutbildning, och har arbetat mellan 2–20 
år inom LSS-verksamhet.  

Tilltänkta deltagare kontaktades via direktmeddelande på Facebook och tillfrågades om de 
ville ställa upp för en intervju. De som var intresserade av att delta fick ett missivbrev (Bilaga 
A) via Facebook. Missivbrevet innehöll information om studiens syfte, genomförande samt 
författarens och handledarens kontaktuppgifter. Genom missivbrevet informerades en 
önskan om att åter kontakta dem under vecka 10 för att bestämma tid och plats för intervjun, 
vilket alla fem deltagare gav sitt samtycke till. Därefter genomfördes alla intervjuer under 
vecka 11 i överenskommelse med deltagarnas önskemål. 

4.3 Datainsamling 
Insamling av data genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med hjälp av 
intervjuguide (Bilaga B). Semistrukturerad intervjuguide utgår utifrån förutbestämda tema, 
och ger möjlighet till författaren att ställa följdfrågor (Kvale och Brinkman, 2014). 
Intervjuguiden innehåller tre tema som skapades utifrån studiens frågeställningar. Teman 
som ingick i intervjuguide är: upplevelser av hot och våld i arbetet, strategier för att hantera 
situation av hot och våld och förutsättningar och behov för att hantera och förebygga hot och 
våld. Under dessa teman fanns ett antal frågor som skulle underlätta förståelse kring hur hot 
och våld upplevs av personalen.  

En pilotintervju genomfördes vilket Kvale och Brinkman (2014) rekommenderar för att 
försäkra att intervjuguiden innehåller lämpliga frågor samt att utrustningen fungerar som det 
ska. Pilotintervjun genomfördes med en person som tidigare har jobbat inom LSS-
verksamhet och som kunde känna igen ämnet och problematiken kring hot och våld. Efter 
pilotintervjun ansågs att intervjuguiden var väl formulerad och inte behövdes några 
ändringar.  

Samtliga intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplatser, i ett tyst rum. Deltagarna fick 
själva välja intervjuplats. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Enligt Kvale 
och Brinkman (2014) underlättar inspelade intervjuer bearbetningen av materialet och ger 
möjlighet till författaren att koncentrera sig på ämnet. Direkt efter respektive intervju fördes 
ljudfilerna över till ett USB minne som förvarades utan tillgång för obehöriga. Ljudfilerna 
raderades från mobiltelefonen. Intervjuerna pågick mellan 23–31 minuter och blev 26 sidor 
text efter ordagrann transkribering. 

4.4 Analys 
En kvalitativ innehållsanalys valdes i denna studie för att analysera den transkriberade 
texten. I denna studie låg fokus på den manifesta innehållsanalysen med syfte att lyfta fram 
upplevelserna såsom deltagarna själva beskrev dem. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
fokuserar den manifest innehållsanalys på det som sägs i texten. 
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Hela texten lästes igenom för att få en förståelse för det empiriska materialet. Under läsning 
markerades de meningsbärande enheter dvs. citat, meningar eller paragrafer som hade en 
anknytning till studiens frågeställningar. De meningsbärande enheterna kondenserades i 
kortare version men utan att förlora huvudinnebörden.  

I nästa steg kodades de kondenserade enheterna vilket betyder att en etikett sätts på för att 
identifiera den kondenserade meningsenhetens innebörd. Sedan grupperades koderna som 
hade samma innebörd till fyra olika kategorier, som är: ”Upplevelser av hot och våld”, 
”Strategier att hantera hot och våld”, ”Förutsättningar för att förebygga och hantera hot och 
våld” och ”Behov och förslag av förbättringsåtgärder för att förebygga och hantera hot och 
våld”. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kategori en grupp av innehåll som delar 
en gemensamhet. Efter fördelning av alla koderna i huvudkategorier, gjordes en till analys 
under respektive kategori vilket resulterade till att koderna som hörde ihop delades i 
underkategorier. Analysen lästes igenom flera gånger för att kontrollera om den besvarar 
syftet och frågeställningar. Ett exempel på analysen redogörs här nedan i tabell 1 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen i den manifesta innehållsanalysen. 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Under situationen 
så försöker vi jobba 
med låg affektiv 
bemötande, att vi 
förhåller oss lugna, 
vårat jobb handlar 
ju om att försöka 
vara så tydliga så 
möjligt men inte 
trigga ett affekt 
beteende, och 
under situationen 
så försöker man 
förhålla sig lugn. 

Försöka arbeta 
med lågaffektiv 
bemötande och 
försöka att 
förhålla sig 
lugn. 

 

Lågaffektiv 
bemötande 

 

Förhållningssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier för 
att hantera hot 
och våld 

Först och främst är 
det mina kolleger 
jag vänder mig till, 
för de har varit 
med om liknande 
situationen, att 
man kan byta 
erfarenheter med 
varandra, vi kan 
prata igenom det 
som hände. 

Jag vänder mig 
till mina 
kolleger, de vet 
om min 
situation 

Stöd från 
kolleger 

Stöd från 
arbetsgruppen 
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4.5 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier beaktades i studien för att säkerställa kvalitén. De kriterier som enligt 
Bryman (2011) kan används i kvalitativa studier är trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 
och möjlighet att konfirmera. 

Trovärdighet används inom kvalitativa studier för att beskriva olika synsätt av tillförlitlighet 
och för att påvisa förtroendet för studien, det vill säga genom att visa att det insamlade 
materialet och val av de teoretiska perspektiven svarar mot studiens syfte och 
frågeställningar (Bryman, 2011). För att öka trovärdighet i denna studie användes samma 
intervjuguide vid samtliga intervjuer. Deltagarna fick läsa igenom frågorna i början av 
intervjun för att få en generell bild av vad det handlar om. Det rekommenderas av Kvale och 
Brinkmann (2014) att spela in intervjuer med hjälp av bandspelare vilket ökar trovärdigheten 
inför transkribering och analys. Överförbarhet innebär enligt Bryman (2011) i vilken 
utsträckning kan resultatet kan användas i någon annan kontext. Pålitlighet handlar om 
tillförlitlighet, det vill säga om hela forskningsprocessen, om en annan forskare skulle 
komma fram till liknande resultat (Bryman, 2011). Detta stärktes genom att beskriva i detalj 
hur hela forskningsprocessen gick till, samt hur studien grundats i förhållande till tillförlitlig 
litteratur och vetenskaplig forskning. Möjlighet att konfirmera innebär att forskare ska vara 
så objektiv så möjligt, att inte låta sina värderingar eller förkunskaper påverka utförande av 
undersökning (Bryman, 2011). Detta stärktes genom att använda den manifesta 
innehållsanalysen för att undvika egna tolkningar i resultat. 

4.6 Etiska övervägande 
I denna studie beaktades forskningsetisk kraven för att säkra deltagarnas integritet och 
välbefinnande. De fyra etiska krav på forskning som efterföljts är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna måste informeras om studiens syfte, att det är 
frivilligt att delta samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång 
(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagarna fick information om detta genom ett 
missivbrev.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill medverka i studien eller 
inte (Vetenskapsrådet, 2002).  Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna möjlighet att ge 
muntliga informerade samtycke till deltagande, vilket alla gjorde.   

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om intervjupersoner ska bevaras så att 
ingen utomstående ska ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav följdes 
genom att allt material behandlades konfidentiellt, alla uppgifter om deltagande personer 
kodades som IP1-IP5 och förvarades utom räckhåll för obehöriga. Ljudfilerna sparades på ett 
separat USB minne och raderades därefter från mobiltelefonen.   

Nyttjandekravet innebär att den samlade materialet enbart kommer att användas till 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002), vilket informerades i missivbrevet samt att 
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uppsatsen kommer att publicerats i databasen Diva och att intervjumaterialet kommer att 
förstöras när uppsatsen har blivit godkänd.   

5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat från analysen av intervjuerna i form av fyra 
huvudkategorier. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av hur deltagarna definierar 
begreppet hot och våld. Sedan presenteras resultat i följande kategorier: ”Upplevelser av hot 
och våld”, ”Strategier att hantera hot och våld”, ”Förutsättningar att hantera och förebygga 
hot och våld” och ”Behov och förslag av förbättringsåtgärder för att förebygga och hantera 
hot och våld”. 

5.1 Upplevelser av hot och våld 
I denna kategori presenteras resultat från följande underkategorier: Upplevd våldssituation 
och Fysisk och psykisk påverkan. 

5.1.1 Upplevd våldssituation 

 

Personalen på LSS-boendet definierar och beskriver hot och våld på ett liknande sätt. De 
upplever att de utsätts för olika typer av hot och våld dagligen på sin arbetsplats. Personalen 
berättar att hot kan innebära när brukare hotar med att de ska slå dem, döda och spotta på 
dem och att våldet blir när brukare drar personal i håret, när de kastar föremål mot personal 
och när de nyper eller biter personal. Det kan hända att brukare använder tillhuggen. En 
annan definition av hot som anges är när en personal får bevittna när brukare slår sig själv, 
det kan vara en jobbig situation att se.  

” … Inom den här verksamheten så utsätts vi ju för olika typer av hot i vardagen 

hot om att de ska slå oss, hot om att de ska spotta på oss.” (Ip5) 

” … Och våldet är när du får slag eller blir dragen i håret. ” (Ip1) 

 

Personalen berättar om olika typer av våldssituation de har varit med om, vissa är 
skrämmande upplevelse och andra är mildare men båda förblir hot och våld utifrån deras 
uppfattningar. En personal berättar att brukare hamnar i affekt på grund av att de inte 
förstår deras vardag och då kan de dra personalen i håret, bita personal eller slå med 
tillhyggen.  
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”När en person var i affekttillstånd har jag blivit slagen men en sko i ansiktet. ” (Ip5) 

  

Vissa har berättat att de har fått slag i ansikte, blivit strypt, fått saker kastat på dem och att 
det hände under omständigheter där de inte kunde backa ifrån situationen, få hjälp från 
andra kolleger. 

 

”Jag fick slag i ansiktet (…) det fanns ingen möjlighet att backa (…).” (Ip2) 

5.1.2 Fysisk och psykisk påverkan 

Personalen upplever en jobbig känsla när de utsätts för hot och våld. Det personalen 
beskriver är att de får ett stresspåslag, adrenalinpåslag under tiden situation händer. Vissa 
personal poängterar även att de känner sig trött efter ett arbetspass och orkar inte göra något 
annat än att bara sitta och tänka på det som hände på jobbet.   

” … alltså det är obehag och det är stresspåslag i situationen som händer, så jag tror inte att 
det är sund för någon människa att vänja sig vid att lyssna på skrik eller våld, alltså det är 

normal att reagera med stress på det, tror jag.” (Ip2) 

 Personalen berättar också att de har byggt en känsla av att normalisera situationen av hot 
och våld, de försöker att inte bli påverkat av det eftersom de vet att det är deras jobb och att 
brukarna inte gjorde det avsiktlig. Vissa uttrycker att det kanske skulle bli annorlunda om det 
var en annan person utanför jobbet som utövade våld mot dem. En annan personal berättar 
att det var jobbigt att komma tillbaka på arbetsplatsen efter en långtidssjukskrivning på 
grund av en fysisk skada. Att det krävdes mycket för att bearbeta situationen.  

 

”Det är lite konstig för man tar inte åt sig på samma sätt som om det hade varit en privat 
person som hotat en, men när man vet vem man jobbar med så blir det lite annorlunda, 
t.ex. det är dumt att säga men man blir lite likgiltig, för man vet vad personen har för 

problematik.” (Ip3) 

5.2 Strategier för att hantera hot och våld 
I denna kategori presenteras resultat från följande underkategori: Förhållningssätt, stöd 
från arbetsgruppen och att arbeta förebyggande. 
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5.2.1 Förhållningssätt 

Den intervjuade personalen berättar att de har olika sätt att hantera en situation av hot och 
våld. De försöker alltid att läsa av brukarens humör, se små tecken eller dra ner på kraven 
när de märker att det är ingen bra dag. Att alltid ligga ett steg före i syfte att förhindra en hot 
eller våldssituation.  

 

”Det gäller ju att ligga ett steg förre, att man märker av, se små tecken, det man kan göra 
är liksom dra ner på kraven den dagen man märker att här är kanske är ingen bra dag. ” 

(Ip4). 

De berättar om att jobba lågaffektiv bemötande när en våldssituation uppstår, genom att 
lugna brukaren som är i affekttillstånd, backa från personen i största möjliga mån och 
försöka att inte dramatisera situationen. 

 

”… Vi försöker jobba med låg affektiv bemötande, att vi förhåller oss lugna […], vårat jobb 
handlar ju om att försöka vara så tydliga så möjligt men inte trigga ett affekt beteende. ” 

(Ip5). 

5.2.2 Stöd från arbetsgruppen 

Personalen uttrycker deras uppskattning att ha en arbetsgrupp de kan lita på, som är 
lyhörda. Deras berättelser visar att de får mer stöd från kolleger än från chefen. Det är till 
kolleger de vänder sig till när en hot och våldssituation uppstår. Vidare säger en personal att 
en kollega förstår bättre arbetssituationen än någon annan, vilket betyder att det viktigaste 
stödet ligger hos arbetsgruppen. De försöker att följa upp en personal som har blivit utsatt av 
hot och våld genom att kontakta personen och frågar hur den mår eller om den behöver prata 
om händelse. 

”Både här och inom andra verksamheter, så har personalgruppen varit det stora stödet, 
och här när en person har blivit utsatt för hot och våld så försöker vi följa upp och 

kontaktar personen och hör hur den mår. ” (IP5) 

En annan anledning till att arbetsgruppen stöttar varandra enligt personalen är att de går 
igenom samma situation, de vet hur det är att bli utsatt av hot och våld vilket gör det lättare 
att diskutera om händelse med varandra.  

 

”Jag vänder mig till mina arbetskamrater, alltså de vet hur jag har det, eftersom de har 
exakt likadant. ” (Ip1) 
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Att erbjuda sin tid och lyssna när en kollega pratar om sin händelse kan hjälpa till mycket, 
kanske dela med sig egna erfarenhet så att kollegan förstår att hon/han inte är ensam i den 
situationen. 

 

”Det är bara att lyssna och kanske berätta om liknande erfarenheter man själv har och 
byta erfarenheter med varandra, det ger väldigt mycket.” (Ip4) 

5.2.3 Att arbeta förebyggande 

Ett sätt att hantera hot och våld inom denna verksamhet är att jobba mycket förebyggande, 
berättar en personal. Personalen försöker därför analysera varje händelse av hot och våld 
som uppstår, varför det hände och vad kan vara orsak till det. Det är inte alltid lätt att få all 
information eftersom det förekommer begränsning i förmåga att förmedla vad det berodde 
på hos brukarna. Med förebyggande arbete gäller att jobba efter rutinbeskrivningar så att all 
personal ska jobba lika, de har handlingsplaner som beskriver hur de kan agera ifall en 
situation av hot och våld skulle uppstå. De har skydds och begränsningsåtgärder för varje 
brukare som är i behov av det, samt genomförs riskanalyser för att identifiera risker. 

 

”Vi jobbar mycket förebyggande där vi försöker identifiera, analysera varför situationen 
uppstår, för att det inte ska uppstå igen, ehh… när en situation uppstått här så försöker vi 
titta på själva situationen och vad kan ha berott på, personerna som bor här har ju sällan 

förmågan att förmedla vad det berodde på utan det blir ett detektivarbete.” (Ip5) 

5.3 Förutsättningar för att förebygga hot och våld 
I denna kategori presenteras resultat från följande underkategorier: Tillgång till 
skyddsutrustning och tillförlitligt teknikstöd, och Fungerande dokumentationssystem. 

5.3.1 Tillgång till skyddsutrustning och tillförlitligt teknikstöd 

På frågan om vilka förutsättningar att arbeta säkerhetsfrämjande och förebyggande mot hot 
och våld på arbetsplatsen så svarade majoriteten nästan samma sak. De nämnde att de har 
larm som de ska bära med sig när de jobbar men som inte används av någon anledning, dels 
för att ibland är det ensam arbete och det finns ingen annan personal att larma till, dels för 
att andra personal tyckte att det var en fördröjning på en minut och de uttrycker att det kan 
hända ganska mycket under den tid de väntar på hjälp. De har golvlarm som ska larma när 
brukarna skulle komma ut så att personalen kan möta dem.  De nämnde ett antal 
säkerhetsåtgärder kring brukarna som vid bilåkning och avgränsningar i form av låsta dörrar. 
Bostaden tycks vara anpassat för de personer som bor där, att den är byggt i en miljö som är 
avsedd att minska hot och våld. Men de upplyste även om att de upplever brist kring 
säkerhetsåtgärder på deras arbetsplats vilket skapar oro hos dem.  
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”Vi fick ju larm ett tag, men då är ju så budgetversion, så man ska spara pengar, och var en 
fördröjning på en minut och den minuten med en person i affekt så kan det hända väldigt 

mycket, och det blev ju nästan att larm funkar ju inte på ett sätt så var det lika bra och 
börja bara skrika på personalen i stället för att få hjälp. ” (Ip1) 

Under intervju togs det upp att det finns ingen mobiltäckning, dessutom är det mycket 
ensam arbete där det kan hända var som helst. 

”Det finns ingen teckning på mobilen här, så det är väldigt svårt ifall det skulle hända 
nånting och ingen är i närheten för att erbjuda hjälp, tyvärr.” (Ip4) 

5.3.2 Fungerande dokumentationssystem 

Vid frågan som gäller hur de dokumenterar eller rapporterar händelser, tyckte en del att de 
hade ganska bra rutiner. Det finns ett dokumentationssystem som heter ”Treserva” där det 
dokumenteras allt som handlar om brukarna och en annan som heter ”Lisa” där personalen 
anmäler allt som handlar om hot och våld. Personalen tycker att de är duktiga på att 
informera nya medarbetare om de rutiner som finns på arbetsplatsen samt att de erbjuder 
långa bredvid gångar så att de hinner få all information som behövs.  

 

”Det är de ordinarier personal som ska informera vikarierna och nyanställda personal om 
det och påminna de ett flertal gånger. ” (Ip1) 

 

Däremot upplevs det att personalgruppen är sämre på att rapportera allt som händer kring 
hot och våld. Personalens förklaring till att de inte anmäler allt som sker, är att de upplever 
att det inte görs någonting åt det. Det råder en otydlighet i ledningen om vem som har ansvar 
att utreda de anmälningar som görs. Vissa ser inget syfte med rapportering när de får ingen 
återkoppling. Vidare nämndes att det har varit en ganska hög omsättning av chefer, vilket har 
påverkat negativt all utredning som skulle ha gjorts i verksamheten men att de hoppas att det 
blir en förbättring med nya chefen.  

 

”Vi dokumenterar I treserva sen vem som utöver de andra i personalgruppen som läser det, 
som tar till sig det, det vet jag inte, och sen gör vi lisa anmälan, det vet inte jag heller vem 

som faktiskt går igenom de, och om det händer nånting med det.” (Ip2) 
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5.4 Behov och förslag på förbättringsåtgärder för att förebygga och 
hantera hot och våld 

I denna kategori presenteras resultat från följande underkategori: Professionell hjälp, 
Arbetsmiljöåtgärder och Betydelse av ledarskap. 

5.4.1 Professionell hjälp 

Tidigare nämndes hur personalen uppskattar den stöd de får från deras kollegor, men 
samtidigt känner de att ibland det kan överbelasta den stödjande kollega. Därför tycker de att 
verksamheten kunde erbjuda hjälp. Samtliga personalen påpekar att de behöver en 
professionell hjälp. De uttryckte ett behov att prata men en utomstående person som inte har 
någonting med verksamheten att göra. Det framkom även att den hot och våld som 
personalen möter dagligen kan påverka ens privatliv och därför skulle tillgänglighet av 
företagshälsovård bli uppskattat av hela personalgruppen.  

 

”Jag kan ju tycka att vi skulle behöva ha någon man skulle gå och prata med […] som inte 
har något att göra med det här, någon som är utomstående.” (Ip3) 

En av personal hävdar att det inte framstår tydligt i rutinerna vem de ska vända sig till ifall de 
behöver ha ett stödsamtal. Personalen tycker att det inte är okey att de behöver gå igenom det 
ensamma.  

 

”Det skulle behövas att vi kanske går till företagshälsovården och prata igenom hur det är 
på en arbetsplats med mycket hot och våld.” (Ip4) 

5.4.2 Arbetsmiljöåtgärder   

Under intervjuer framkom det olika idéer som skulle förbättra arbetsmiljön. Personal 
uttrycker ett behov av mer resurser i form av ökat bemanning. De tror att dubbel bemanning 
på vissa brukare skulle minska risken att drabbas av hot och våld. Vissa personal tyckte även 
att anställa en administratör som har uppgift att ta hand om kontoret och alla 
dokumentationer skulle underlätta deras vardag så att de kan bara fokusera på arbetet med 
brukarna.  

 

”Lösning är kanske att man dels anställer mer folk och dels är att vi skulle ha folk här som, 
alltså bara jobbar på kontoret.” (Ip4) 

 

Hela arbetsgruppen önskar mer utbildning särskilt om hur man jobbar med lågaffektiv 
bemötande. Det önskas mer tid för återhämtning, de anser att det krävs mycket energi för att 
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bearbeta en hotfull situation samt att de inte hinner göra det på deras lediga dagar utan 
känner sig trötta hela tiden. Därför önskas en arbetstidsförkortning där man jobbar 80 
procent men får lön för 100 procent. De tycker att den 20 procent skulle bidra till 
återhämtning, kanske till att behålla de personal som tycker att arbetet är intressant. En 
personalgrupp som är utvilad bidrar till en trivsam arbetsmiljö enligt dem.  

 

”Vi behöver avlastning, kortare arbetspass […] eller att man arbetar 80 procent och sen får 
återhämtning 20 procent.” (Ip1) 

5.4.3 Betydelse av ledarskap 

Samtliga personal var överens om att allt arbete med förebyggande och hantering av hot och 
våld i arbetsmiljön skulle fungera bättre om de hade en fungerande ledning. Majoriteten av 
personal berättade att de inte har fått stöd från ledning/chef. De upplever att de har ingen 
närvarande chef på platsen som frågar hur de mår. Dessutom önskar de att ledning ska 
uppmärksamma de problem som finns på arbetsplatsen och diskutera det med personal och 
sedan försöka hitta lösningar tillsammans. 

 

”Vi vill att chefen ska uppmärksamma det, alltså ta på allvar att det förekommer hot och 
våld, det är lite speciella förutsättningar, att chefen måste ta upp och diskutera de här 

sakerna.” (Ip2) 

 

En annan personal tycker att det är chefens ansvar att säkra arbetsmiljön, att se till att de 
personal som slutar blir tillsätts, att det görs riskbedömningar på arbetsplatsen. Men att 
hittills inget blir gjort på grund av att det kommer nya chefer hela tiden, att det tar tid att 
känna hur verksamheten fungerar och det känns som ingen vill ta på sig ansvaret.  

 

”Det är en hög omsättning på chefer, och det är en stor brist inom våra organisationer, och 
det blir ingen kontinuitet, och kommer in ny chef så måste, den känna igen verksamheten 

sen kan man börja jobba och under den här perioder har vi haft fyra chefer på tre år, bara 
den första var längst.” (Ip5) 
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6 DISKUSSION    

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

En kvalitativ metod valdes till denna studie då syftet var att undersöka LSS-personals 
upplevelse av hot och våld på arbetsplatsen och förutsättningar att hantera det. Kvalitativ 
metod anses mest lämplig när studien handlar om att undersöka människors upplevelser och 
erfarenheter kring ett fenomen (Bryman, 2011). En fördel med denna metod är att deltagarna 
fick möjlighet att dela med sig med egna ord deras upplevelser av hot och våld än vad en 
kvantitativ metod skulle erbjuda. En kvantitativ metod undersöker kvantifierbara data och 
erhåller kvantifierbara resultat därför denna metod var inte lämpad till denna studie. En 
kritik till kvalitativ metod är att den är alltför subjektiva vilket betyder att den ofta bygger 
resultat på forskarens egna uppfattningar och personliga förhållande till ämnet eller 
intervjupersoner (Bryman, 2011). Trots detta kändes den fortfarande lämplig att använda 
kvalitativ metod eftersom den ger djupare förståelse av hur personalen upplever hot och våld 
och som var syftet med denna studie. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Urvalet i studien var målstyrd vilket betyder att målgruppen väljs utifrån studiens relevans 
(Bryman, 2011). Urvalet bestod av fem deltagare som jobbar inom LSS-boende, det fanns en 
variation i utbildningsbakgrund, och arbetslivserfarenheter vilket anses positivt till studien. 
På grund av tidsbrist blev urvalet begränsad till att bara bestå av ett boende och med fem 
deltagare vilket kan anses påverka trovärdighet av resultat. Men den information som kom 
från intervjuerna visade sig ändå kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det är 
möjligt att fler deltagare hade kunnat stärka resultatet ytterligare eller hade påvisat en större 
bredd i resultatet. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Datainsamling genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med hjälp av 
intervjuguide med utgångspunkt från förutbestämda tema. Fördelar med semistrukturerade 
intervjuer är att det finns en möjlighet att gå in mer på djupet och ställa följdfrågor beroende 
på vad intervjupersonen svarar, däremot ska intervjuaren vara aktsam att inte ställa ledande 
frågor och bli så neutral så möjligt vilket (Bryman, 2011). Enskilda intervjuer ansågs mest 
lämpad eftersom de erbjöd ett öppet klimat och bekvämlighet hos deltagare vilket 
underlättade att prata om sina upplevelser.  

En pilotstudie genomfördes i syfte att säkerställa om frågor i intervjuguiden fungerar som 
forskaren har tänkt (Bryman, 2011). Pilotstudien gjordes på en annan person som inte ingick 



19 

i urvalet och visade att frågorna var lämpliga till studien. Under intervjuns gång visade det 
sig att alla var insatta i ämnet vilket resulterade till att visa frågor besvarades innan de 
hunnits ställas, men de ställdes ändå för att få ett tydligare svar.  

Alla intervjuer hölls på deltagarnas arbetsplats, i ett tyst rum. Detta på grund av deltagarnas 
val och enligt Bryman (2011) är det en fördel om intervjuer sker i en lugn miljö så att det inte 
uppstår något störande moment som kan påverka kvalitén på det inspelade materialet. Inga 
tekniska problem eller störande moment uppkom under intervjuerna. Intervjuareffekten 
beaktades eftersom att intervjuaren var bekant med intervjupersonerna och att det fanns en 
risk att svaren från intervjupersonerna inte skulle vara trovärdiga. Enligt Bryman (2011) är 
det riskabelt att genomföra intervjuer när intervjuaren känner deltagaren, eftersom det kan 
ges de svar som intervjuaren vill höra eller att känsliga uppgifterna utelämnas. Det är oklart 
hur mycket det har påverkat resultatet i studien eftersom syftet och frågeställningarna ändå 
får anses ha besvarats. Enligt Bryman (2011) kan intervjuaren påverka de svar som deltagare 
lämnar på frågorna eller att deltagare försöker att ge en positiv bild av sig själva därför var 
intervjuaren försiktig med att ställa ledande frågor. 

6.1.4 Analysdiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys tillämpades med fokus på det manifesta innehållet, vilket enligt 
Graneheim och Lundman (2004) innebär att analysen görs så textnära så möjligt. Fördelar 
med manifest analys är att risken att feltolka minskas. Författaren har tagit hänsyn till sin 
förförståelse genom att medvetet reflektera kring den under analysarbetet.  

De olika stegen från analysen gicks igenom, vilka är meningsbärande enheter, kondensering 
av meningsbärande enheter, kodning och kategorisering. Svårigheterna under analysen 
uppkom när koderna skulle placeras direkt i huvudkategorier. Det visade sig att vissa koder 
hade ett snarlikt innehåll vilket resulterade i att det skapades underkategorier för att 
underlätta redovisningen av resultatet. Det resulterade till att analysen gjordes om från 
huvudkategorier och sedan skapades underkategorier. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att öka trovärdighet och ha en god kvalité för i en studie är det av vikt att beakta 
kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera.  

I denna studie stärktes trovärdigheten genom att använda samma intervjuguide vid samtliga 
intervjuer, och en pilotstudie genomfördes vilket tryggade frågornas kvalitet. Enligt Bryman 
(2011) avgör en pilotstudie hur pass bra frågorna är eller om de behövs ändras. Studiens 
resultat svarade till syfte och frågeställningar vilket ökar trovärdighet enligt Bryman (2011), 
samt att citaten från intervjuerna har använts för att styrka och illustrera kategorierna i 
resultatet. En annan aspekt av trovärdighet är att författaren hade förhållandevis lätt att 
fånga personalens upplevelser av hot och våld, tack vare sin förförståelse av att ha arbetat 
inom LSS-verksamhet.  
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Pålitlighet handlar om att det går att få liknande resultat om studien genomförs vid ett annat 
tillfälle (Graneheim & Lundman, 2004). Detta stärktes genom att hela forskningsprocessen 
är tydligt beskriven i metoddelen, vilket innebär en redogörelse av val av 
undersökningsmetod, urval, datainsamling och analys av data.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan tillämpas i andra 
kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Resultaten från kvalitativa studier kan överföras till 
andra kontext om hela forskningsprocessen är tydligt beskrivit och kan påvisa kvalitén, då 
kan läsaren själv bedöma i vilken grad hen kan tänka sig dra nytta av resultatet.  Denna 
studie har redovisat hela forskningsprocessen, vilket kan underlätta för läsaren att få all 
information den behöver för att överföra resultatet till liknande sammanhang.  

Möjlighet att konfirmera handlar om att vara så objektiv så möjligt och inte låta personliga 
värderingar påverka undersökningen (Bryman, 2011). Detta stärktes genom att använda den 
manifesta innehållsanalysen för att undvika egna tolkningar, samt genom att hålla neutralitet 
under hela forskningsprocessen. Författarens förförståelse användes i skapande av 
intervjuguiden genom att föra samman de olika situationer som förekommer i yrket och som 
deltagarna kan tänkas känna till.  Hänsyn togs till de risker som förförståelse kan ha för att 
påverka studiens resultat och därför har opartiskhet eftersträvats under studiens gång. 

6.1.6 Etikdiskussion 

De forskningsetiska principerna beaktades under hela forskningsprocessen. Deltagarna fick 
information om studiens syfte via ett missbrev och de gav sitt samtycke till att delta innan 
intervjuerna. Eftersom intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, är det möjligt 
att kollegor vet vilka som har deltagit i studien. Men detta ansågs inte vara till besvär 
eftersom uppgifter om deltagarna och materialet från intervjuer har behandlats 
konfidentiellt. De inspelade intervjuerna raderades från mobiltelefonen efter att ha förts över 
på ett privat USB-minne, för att sedan raderas när uppsatsen blivit godkänt. Intervjuerna 
genomfördes på författarens arbetsplats vilket betyder att det fanns en relation mellan 
deltagarna och författaren. Det är oklart om detta kan ha påverkat deltagarnas vilja att ställa 
upp i studien eller om det var ämnesområdet som var av intresse för dem. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Upplevelser av hot och våld 

Resultatet visar varierande typer av hot och våld som personalen kan möta på deras 
arbetsplats. Vissa situationer kan bli mycket hotfulla eller skadliga, andra kan vara mindre 
hotfulla men de upplevs fortfarande som hot eller våld av personalen. Att bli utsatt för hot 
och våld dagligen påverkar både psykisk och fysiskt. Arbetsmiljöverket belyser i sin föreskrift 
att en individ som möter hot och våld i sitt yrke kan skapa en psykisk press (AFS 1993:2). Det 
är vanligt att personal känner stresspåslag, adrenalinpåslag under tiden situation händer, 
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vilket de tycker är en obehaglig känsla. Dessa känslor kan leda till ohälsa såsom psykisk 
ohälsa om de inte tas på allvar (Antai-Ontog, 2001). Enligt Spencer och Munch (2003) är 
konsekvenser att utsättas av hot och våld, att personal känner sig förolämpad, får en rädsla 
att gå tillbaka till jobbet och kan leda till en tanke att byta sitt jobb. Därför har arbetsgivare 
stort ansvar enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1993:2) att utreda risker av hot och våld samt 
vidta åtgärder.  

Resultatet visade även att vissa personal har skapat ett sätt att normalisera situationer av de 
händelserna av hot och våld, med avsikt att inte bli påverkad av det. De försöker att uppleva 
hot och våld som en del av brukarnas beteende. Det här stämmer med vad Isaksson, 
Graneheim och Åström (2009) upplyser om i deras studie, att det finns en större risk att hot 
och våld normaliseras av personal. Att det kan bero på dels att personal är vana att möta hot 
och våld, dels på deras konstruerade acceptans av hot och våld (Lundström, 2006). 

6.2.2 Strategier att hantera hot och våld 

Gemensamt hos personalen var de olika sätt de hanterar hot och våld, vilket var bland annat 
att arbeta med lågaffektivt bemötande. Personalen talar om att de försöker att lugna ner 
situationen utan att dramatisera, genom att hålla sig lugn, att backa eller låtsas som inget 
hände. De flesta tyckte att det hjälper till att hantera svåra situationer men inte alltid. Detta 
överensstämmer med vad Hejlskov och Kosner (2017) beskriver om hur personalen ska 
förhålla sig gentemot stressade personer, att de ska hålla sig lugna, hålla avståndet samt 
undvika ögonkontakt.  

Stöd från kollegor är en annan förutsättning som hjälper personal att hantera hot och 
våldssituationer. Samtliga personal var överens om att det finns ett bra stöd från kollegor. De 
upplever att det är jätteviktigt att ha någon att prata med efter en upplevelse av hot och våld, 
som speciellt vet vad situationen handlar om. Att byta erfarenheter med varandra eller stötta 
varandra under svåra situationer uppskattas väldigt mycket av personalen. Det visar att de 
känner trygghet i arbetsgruppen. Detta kan relateras till stödjande miljöer som anses som en 
viktig komponent i hälsofrämjande arbete på arbetsplats. Människor som får stöd i sina 
miljöer upplever bättre hälsa och kan lätt hantera stressiga situationer än de som har inget 
stöd (Taylor, 2008). Enligt Taylor (2008) kan stöd från kollegor vara skyddande mot 
depression och utbrändhet, och personer som har tillgång till sociala resurser kan lättare 
hantera de miljökrav som leder till utbrändhet. Därför i detta sammanhang är det av vikt att 
bevara de goda relationer som finns i personalgruppen. I Antai-Otong (2001) studie 
presenteras en modell som kallas ”Critical incident stress debriefing ”(CSID), som kan 
användas för att främja en känsla av psykologisk påverkan efter en kritisk händelse eller 
traumatisk händelse. 

Att jobba förebyggande genom att följa de rutinbeskrivningar och analysera varje händelse 
anses som ett sätt att hantera hot och våld enligt personalen. Detta motsvarar vad 
Arbetsmiljöverket benämner i deras föreskriskrift, att varje anställd har ansvar att följa givna 
förskrifter och vara uppmärksam för att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö (AFS 
1993:2). 
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6.2.3 Förutsättningar för att förebygga hot och våld 

Personalen var eniga om de bristfälliga teknikstöd som de upplever på deras arbetsplats. Det 
nämndes att larm inte funkade, att det saknades mobiltäckning, vilket gör att de känner 
ständigt oro när de jobbar. Detta motsäger med vad som sägs i föreskrifterna av 
Arbetsmiljöverket, att arbetsgivaren ska ansvara för att det finns nödvändiga tekniska 
hjälpmedel som larmutrustning och att genomföra regelbundna övningstillfällen av 
säkerhetsrutiner som arbetstagare behöver (AFS 1993:2). Personal beskrev att de var dåliga 
på att rapportera händelser av hot och våld, vilket de menade berodde på att de inte kände att 
det blev några uppföljningar på de anmälningar som gjorts. De upplevde att chefer inte 
uppmärksammar de situationer av hot och våld de utsätts för varje dag, och därför inte sågs 
någon mening med att rapportera händelserna. Detta resultat stämmer överens med tidigare 
studier som visar att en högre grad av hot och våld inte rapporteras på grund av att det inte 
görs någon utredning (Menckel & Viitsara 2002; Nelson, 2004). Enligt Lanza et al. (2010) 
ligger ansvaret på arbetsgivare att uppmuntra och erbjuda stöd till sin personal till att 
rapportera händelser av hot och våld. Ett sätt att skydda sina anställda är enligt Sutcliffe 
(1999) att upprätthålla riskbedömningar, titta på arbetsmiljön, identifiera de typerna av våld 
som förekommer och sedan hitta och verkställa åtgärder. 

6.2.4 Behov och förslag på förbättringsåtgärder för att förebygga och hantera hot 
och våld 

Resultatet visar att personalen upplever behov av mer stöd för att förebygga och hantera hot 
och våld. De behöver mer resurser i form av mer personal och vikarier, mer utbildning, 
utrymme för återhämtning önskas samt en närvarande chef som stödjer sin personal och 
säkrar arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) tas upp att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för 
att förebygga att ohälsa eller olycksfall förekommer och att skapa en god och säker 
arbetsmiljö, genom att upptäcka och åtgärda alla risker innan det händer något allvarlig. Det 
arbetsgivare kan göra i denna verksamhet är att uppmärksamma problemet och agera direkt 
efter en hot och våldssituation, samt att lyssna och ta till sig personalens synpunkter och 
förslag till förbättringar. Arbetsgivaren ska se till att arbetsplatsen är väl utrustad med 
säkerhetsutrustning och sedan se till att arbetstagare känner till de rutinerna kring säkerhet. 
Arbetsgivare ska också försäkra att all personal innehar kunskap och färdigheter gällande hur 
de ska agera vid en hotfull situation.  Stödjande miljöer kan tillämpas i syfte att förebygga och 
hantera hot och våld i denna verksamhet, med hjälp av modellen SESAME (Supportive 
Environments Action Model). Denna modell har åtta olika steg som hjälper till att identifiera 
behov och problem samt implementera åtgärder (Haglund et al., 1996). Det första steget i 
SESAME kan användas för att identifiera de behov och problem som finns i denna 
verksamhet. Andra steg handlar om att etablera samverkan, vilket kan bidra till en god 
arbetsmiljö. Ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare kan underlätta och 
resultatera i en trivsam arbetsmiljö. Att skapa stödjande miljöer ingår i femte steget vilket 
kan bidra till att främja hälsa hos arbetstagare och bidra till att hantera och förebygga hot och 
våld på arbetsplatsen. De andra stegen i modellen SESAME kan hjälpa till att hitta åtgärder 
och vidmakthålla dessa.   
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7 SLUTSATSER 

Denna studie handlade om att undersöka hur personalen på ett LSS-boende upplever hot och 
våld och deras förutsättningar att hantera det. Resultatet visade att personalen upplevde 
olika typer av hot och våld och att de påverkas både fysiskt och psykiskt.  

Personalen upplevde att de fick den stöd de behövde från deras kollegor men uttryckte att de 
skulle uppskatta mer stöd från ledningen efter händelser av hot och våld. Behov av mer tid 
för att återhämta sig och att få professionell hjälp efter hotfulla situationer upplevdes bland 
personalen.  

Förutsättningar för att hantera och förebygga hot och våld upplevdes bristande. All personal 
var eniga om att det fanns riktlinjer, rutinbeskrivningar och system för att rapportera och 
dokumentera hot och våld, men att de var dåliga på att följa dessa. Detta berodde på att de 
upplevde att ingen utredning görs. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning och praktisk användning 
Resultatet i denna studie kan användas inom andra LSS-verksamheter för att se över 
förutsättningarna för att hantera och förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Detta eftersom 
att det framkommit att hot och våld är ett allvarligt problem i den verksamhet där studien 
har genomförts. Det är av vikt att ledningen tar arbetsmiljöfrågor på allvar och 
implementerar stödprogram för att förebygga och främja arbetstagarnas hälsa. Fortsatt 
forskning skulle kunna göras för att utvärdera om de implementerade åtgärderna gav någon 
effekt. Det hade varit intressant att undersöka ledningens och chefers tolkning av hot och 
våld på arbetsplatsen och hur de jobbar med denna problematik.  Ett verktyg i arbetet med 
att minska hot och våld på arbetsplatsen och skapa stödjande miljöer skulle kunna vara att ta 
hjälp av SESAME modellen. 
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BILAGA A; MISSIVBREV  
Hej! 

Mitt namn är Joelle Gahinyuza och jag läser sista termin på folkhälsoprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska skriva mitt examensarbete med fokus på hot och 
våld på arbetsplatsen. Syftet med studien är att undersöka personalens upplevelse av hot och 
våld på arbetsplatsen och förutsättningar att hantera det.  

För att samla in den information jag behöver, kommer jag att intervjua fem till sex personer 
som arbetar inom LSS verksamhet. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 – 40 minuter och 
kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet. Personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att ingen utomstående kommer att ta del av informantens 
personuppgifter förutom jag, min handledare och examinator. De insamlade materialet 
kommer att användas endast för denna studie och ska därefter förstöras när examensarbetet 
är godkänd. Det är frivilligt att delta och du kan avbryta din medverkan när som helst. 
Examensarbetet beräknas vara klar i maj 2019 och kommer därefter att läggas ut i databasen 
Diva. Vid eventuella frågor eller funderingar kan du kontakta mig eller min handledare. Jag 
kommer att kontakta er per telefon under vecka 10 för att boka tid och plats. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Joelle Gahinyuza 

Kontaktuppgifter:                                                

Joelle Gahinyuza  

Student på Mälardalens högskola                    

Mail: jga16001@student.mdh.se 

Mobil: 072 010 68 83 

Handledarens kontaktuppgifter 

Elisabeth Jansson, Fil.mag. och högskoleadjunkt 

Mälardalens högskola, 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mail: elisabeth.jansson@mdh.se  

 Tfn: 021 15 17 19 
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BILAGA B; INTREVJUGUIDE  
 

Bakgrundsfrågor  

Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete här? 

Vad har du för utbildning,  

Vad har du jobbat med innan? 

Hur länge har du jobbat här? 

Erfarenheter av hot och våld i arbetet 

1. Hur skulle du beskriva eller definiera hot och/eller våld? 

2. Kan du ge ett exempel på en sådan situation som du har varit med om på arbetet?  

a. Vilka var inblandade? 

b. Vad hände före, under och efter situationen? 

 

3. Hur ofta förekommer hot och våld, mot dig själv eller andra på din arbetsplats? 

 

4. Hur påverkas du av sådana situationer 

 

a. Fysiskt 

b. Psykiskt  

  

Strategier för att hantera situationer av hot och våld 

1. Hur brukar du hantera en situation av hot och våld? 

a. Hur arbetar du för att förhindra att situationerna uppstår? 

b. Hur arbetar du tillsammans med dina arbetskamrater för att förebygga hot 
och våld? 

c. Hur gör du för att bearbeta situationer med hot och våld som du har varit med 
om (om du inte har varit utsatt själv, vad tänker du skulle behöva göras?) 
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2. Till vem eller vilka vänder du dig till för att få stöd i frågor om hot och våld? (på din 
arbetsplats) 

 

a. Från vilka (närmaste chefen, kollegor, dokument, företagshälsovården, 
andra)? 

b. Vilken typ av stöd? 

 

3. Vilka rutiner eller riktlinjer för hantering av hot och våld skulle du säga att ni har på 
din arbetsplats? 

a. Var finns de och hur fick du reda på dessa riktlinjer? 

b. Hur gör ni för att informera nya medarbetare om vad som gäller ifall situation 
av hot och våld uppstår? 

 

 

Förutsättningar och behov  

1. Vilka förutsättningar att arbeta säkerhetsfrämjande och förebyggande mot hot och 
våld upplever du att ni har på arbetsplatsen?  

 

2. Vilka förutsättningar upplever du finns för rutiner att anmäla, dokumentera och 
utreda händelser med hot och våld?  

a. Hur går det till? 

b. Får ni feedback från utredning? 

 

3. Hur ser du på dina egna möjligheter att göra någonting för att förebygga hot och våld 
på din arbetsplats? 

 

a. Vad skulle behövas? (utbildning? Diskutera på arbetsplatsmöten?) 

b. Någonting verksamheten kan göra? 
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Vill du tillägga något som inte tagits upp i intervjun? 

 

Tack för din medverkan 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


