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Abstract 
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title] 

Supervisor: Angelika Thelin 
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In today's social work there is an ambition to work evidence-based in order to 

improve quality and competency in business. This study is made in a 

disability administration which has introduced a common approach towards 

users for all employees. The approach is called low arousal approach. The 

purpose of the study is to investigate how a method takes hold and 

implements within an organization. The empirical data is analyzed by 

theories of professionalization, idea dissemination and translation. The results 

demonstrate that the studied administration is influenced by the outside 

world’s quest for evidence-based work and professionalization in care and 

welfare sector. It also shows how a method changes when it enters a new 

context and the consequences the implementation has in the studied 

administration. 
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Inledning 

Socialstyrelsen (2007, s 8) har inrättat en nationell strategi för att evidensbasera 

landets funktionshinderverksamheter och under 2009-2013 har medel avsatts till 

interventionsforskning och forskning om metoder för implementering. Med 

evidensbasering menas kort att arbetet skall bygga på en vetenskapligt grundad 

kunskapsbas (Bergmark & Lundström, 2006, s 99). Socialstyrelsen har även avsatt 

medel för att förstärka och utveckla både lokala och regionala stödstrukturer. Detta 

för att nå en evidensbaserad praktik, att bidra med mer kunskap inom fältet och för 

stöd till implementering av detta (Socialstyrelsen, 2007, s 8). Bakgrunden till 

ovanstående är ett slutbetänkande från Nationell psykiatrisamordning (SOU 

2006:100) som visar på ett stort behov av kunskapsutveckling inom bland annat 

kommunala verksamheter för personer med funktionsnedsättning.   

 En sökning efter forskning om metoder och implementering inom 

funktionshinderområdet visade att det inte fanns speciellt mycket att hitta, det finns 

en kunskapslucka gällande implementering inom fältet. Därav har ett intresse väckts 

om hur implementeringarbeten initieras och genomförs och vad det får för 

konsekvenser inom funktionshinderområdet. Intresset ligger även på hur 

förvaltningar för personer med funktionsnedsättning ute i landet hanterar de krav 

som finns på att arbetet skall vara evidensbaserat. 

 Studien ämnar därför att studera ett implementeringsarbete i en specifik kommun 

för att fylla ovanstående kunskapslucka. Det som studeras är Kungsbacka kommuns 

förvaltning för Funktionsstöd och deras implementeringsarbete av ett nytt arbetssätt. 

Vad händer i organisationen i och med implementeringen och vad händer med det 

som implementeras? 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur arbetssättet Lågaffektivt bemötande får fäste och 

implementeras inom Kungsbacka kommuns funktionsstödsförvaltning.  
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Frågeställningar 

 Hur beskriver aktörer på olika nivåer i förvaltningen att implementeringen av 

Lågaffektivt bemötande har gått till? Vad uppger de har främjat respektive 

försvårat implementeringen? 

 Hur förhåller sig aktörer på olika nivåer till ursprungsbeskrivningen av 

Lågaffektivt bemötande i förvaltningen? 

 Hur har implementeringen av Lågaffektivt bemötande påverkat verksamheten? 

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppet evidensbaserad praktik, EBP, förklaras. Det 

förklaras på grund av att den studerade förvaltningen påverkats av just EBP i sitt 

arbete med implementeringen av Lågaffektivt bemötande. I bakgrunden kommer 

även Lågaffektivt bemötande beskrivas med syfte att ge en bild av hur den fungerar 

och vad det är för något som implementerats i förvaltningen. Slutligen kommer en 

beskrivning av den studerade förvaltningen att presenteras, för att läsaren skall veta i 

vilket sammanhang metoden implementerats och var studien genomförts.  

 

Evidensbaserad praktik (evidence based practice) 

Trenden om EBP grundar sig i den medicinska sektorn och uppkom i Sverige och 

internationellt på 1990-talet. Därefter har detta kommit att sprida sig till först och 

främst närliggande områden, t. ex. sjukgymnastik. Med denna bakgrund kom EBP 

även att sprida sig till socialt arbete i Sverige under slutet av 1990-talet, med större 

krav på vetenskapligt grundat arbete, därav benämningen evidensbasering (Bergmark 

& Lundström, 2006, s 99; Ponnert & Svensson, 2011, s 168). Det finns ett samband 

mellan utvecklingen av EBP, utvärdering och New Public Management, NPM, under 

denna tid. NPM har ett fokus på marknadskrafter, resultat och konsumenter. 1992 

startades CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete, som fick i uppgift att ta 

reda på hur behovet av vetenskapligt grundade utvärderingar av insatser inom 
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socialtjänsten skulle kunna tillgodoses. Detta för att de större krav hos kommunerna 

på effektivitet och kostnadsmedvetenhet, i och med NPM:s intågande, skulle kräva 

uppföljningar och utvärderingar (Bergmark & Lundström, 2006, s 101, 105). Vidare 

var utvärderingen alltså en utgångspunkt för EBP, eftersom evidensbasering handlar 

om att utvärdera olika insatser och vilken effekt dessa har för brukarna (Liljegren & 

Parding, 2010 s, 271).   

 

Lågaffektiv bemötande 

I min sökning efter vetenskapligt material om Lågaffektivt bemötande har jag förstått 

att psykologen Andrew McDonnell är den som skrivit mest om detta, internationellt 

sett. I Norden är det Bo Hejlskov Elvén som är störst inom området. Hejlskov Elvén 

är en mycket anlitad föreläsare inom området och har hela Norden som arbetsfält.   

 McDonnell, Reeves, Johnson & Lane (1998, s 164) beskriver ett lågaffektivt 

bemötande (low arousal) utifrån tre hörnstenar. Dessa hörnstenar är att: 

1. Minska personalens krav på brukaren för att förhindra konflikt 

2. Använda strategier för att undvika affektiva triggerpunkter, tex. undvika 

direkt ögonkontakt och fysisk beröring 

3. Undvika icke-verbala triggerpunkter som personal använder och som kan 

leda till konflikt, ex aggressiv eller spänd hållning.  

 Hejlskov Elvén (2009) översätter och förmedlar lågaffektivt bemötande i sin bok. 

Där ger han egna exempel och beskriver konkret vad Lågaffektivt bemötande 

innebär. Han beskriver ett antal grundprinciper som genomsyrar hela boken. I 

grundprinciperna presenteras ett förhållningssätt där ansvaret för problem som 

uppkommer helt och hållet ligger på personalen och inte på brukarna. Det bygger på 

ett synsätt som inte lägger över ansvaret på brukaren för att denne inte gör som 

personalen vill. Människor som kan uppföra sig gör det, så även brukarna. Uppför de 

sig inte beror det på att de inte har förmågan eller förutsättningarna för det och då är 

det personalens ansvar att se till att anpassa förutsättningarna för brukaren. Det 

innebär att personalen måste se till att de metoder som används måste bygga på att 
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brukaren har kontrollen och att kraven på brukaren är anpassade efter personens 

förmåga att leva upp till dem. Viktigt är även att respektera brukarnas rätt att säga nej 

och att inte försöka uppfostra dem genom vanliga uppfostringsmetoder eftersom 

dessa inte fungerar på brukare med främst neuropsykiatriska funktionshinder. 

Personalen kan använda sig av strategier som att avleda eller dämpa affekten när 

konflikter uppstår (ibid., s 203-204). 

Hejlskov Elvén (2009) beskriver lågaffektivt bemötande utifrån vad som orsakar 

problemskapande beteende, hur det kan undvikas och hur personal skall bemöta 

brukare som är i affekt. De konkreta åtgärder personal kan ta till vid konflikter och 

för att undvika att konflikter uppstår presenteras kortfattat nedan.  

 

Självkontroll 

Personal kan aldrig ha kontrollen över en brukare utan brukaren måste ha full 

kontroll över sig själv (Hejlskov Elvén, 2009, s 40-42). Det finns olika strategier 

brukare använder sig av för att behålla självkontrollen, dessa är bland annat att backa 

eller gå ifrån en situation, att säga nej till något man inte kan förutse konsekvenserna 

för, att skapa avstånd genom att skrika och slåss eller att bita sig i handen eller andra 

självskadande beteenden. Om affektnivån stiger för fort kan brukaren tappa 

kontrollen och affektutbrott uppstår. Det är personalens ansvar att fokusera på att 

brukarna behåller sin självkontroll i största möjliga mån (ibid.). 

 

Konsekvenser 

Många brukare har inte förmågan att förstå orsakssamband och kan därför inte förstå 

konsekvenser (Hejlskov Elvén, 2009, s 54). Genom struktur kan personal hjälpa 

brukare att kompensera för detta och på så sätt skapa förutsägbarhet och trygghet. 

Genom att ge brukaren en liten belöning eller muta kan personalen hjälpa brukaren 

att se värdet i något och kompensera för bristen i förmågan av att se 

orsakssammanhang (ibid., s 58, 67-68). 
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Kravanpassning 

Genom att anpassa krav och på sättet personalen ställer dessa uppnår de minsta 

möjliga press och möjliggör för brukaren att genomföra det som krävs (Hejlskov 

Elvén, 2009, s 85). Kravanpassning kan göras på många olika sätt. Några exempel på 

dessa är att kravanpassa genom struktur, att ge brukaren tid och att ge möjlighet till 

val. Struktur används som ett hjälpmedel för att kompensera för oförståelsen av 

orsakssamband. Strukturen skapar möjlighet för brukaren att förutsäga vad som ska 

hända och skapar därför en möjlighet för brukaren att behålla självkontrollen. Att ge 

tid kan innebära att brukaren får göra färdigt det den håller på med innan nästa 

aktivitet. På så sätt blir det en mer naturlig övergång till nästa och därmed mindre 

kaos. Det kan även innebära att låta brukaren samla sig och få tid på sig att bli redo 

för en aktivitet utan att pressa denne kan underlätta i många situationer. Människor 

med låg följsamhet mår bra av valmöjligheter, dock inte för många utan ett begränsat 

antal. Ställ heller inte för många krav på en och samma gång och anpassa kraven 

efter brukarens dagsform. Det som fungerar ena dagen behöver inte fungera en annan 

(ibid., s 87-100). 

 

Konflikthantering 

Personalen måste möta brukaren så att de inte ökar dennes affekt (Hejlskov Elvén, 

2009, s 182). Detta kan göras på olika sätt, bland annat genom att undvika 

affektsmitta. Med affektsmitta menas att en persons affekt överförs till en annan. 

Detta kan göras genom att agera behärskat, undvika ögonkontakt och beröring av 

brukaren. Det kan även undvikas genom att backa och ge utrymme för brukaren. På 

samma sätt ska personal undvika att stå mitt emot brukaren. De kan stå vid sidan om 

eller sitta ner för att ta mindre plats i rummet och i brukarens medvetande. Andra 

saker för personal att tänka på kan vara att ge sig gällande ett ställt krav. Det kan 

vara ett effektivt sätt att undvika en konflikt. Det kan också vara bra att lämna 

brukaren ifred. Ofta lugnar brukaren ner sig av sig självt om denne blir lämnad ifred. 

Att vänta ut en situation kan därför vara effektfullt i vissa fall. Att få brukaren att 
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tänka på annat kan hjälpa till att avleda en affektupptrappning som är på gång (ibid., 

s 182-197).  

 

Förvaltningen 

Min studie genomförs i Funktionsstödsförvaltningen i Kungsbacka kommun med 

strax under 80 000 invånare. Antalet anställda inom förvaltningen är ca 1200. I detta 

är både fast personal, vikarier och personer som avlönas med arvode inräknat. 

Förvaltningen lyder under socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade men även under de lagar alla 

kommunala verksamheter lyder under så som förvaltningslagen och offentlighets- 

och sekretesslagen. Förvaltningen har en egen nämnd. Det finns en förvaltningschef 

och fyra verksamhetschefer. Förvaltningen har en ledningsgrupp som består av  

förvaltningschefen och verksamhetscheferna. De fyra verksamhetscheferna har olika 

ansvarsområden, en har ansvar för utveckling och kvalitet och en har ansvar för 

myndighetsutövning och extern verkställighet. Den tredje av verksamhetscheferna 

har ansvar för daglig verksamhet och boende med särskild service för vuxna och barn 

och korttidsverksamhet. Den fjärde har ansvar för personlig assistans, ledsagning och 

avlösning, socialpsykiatriskt stöd, hemsjukvård, rehabilitering och hemtjänst för 

personer under 65 år. Under verksamhetscheferna lyder enhetschefer och 

handläggare. Enhetscheferna leder i sin tur personalen ute i verksamheterna. 

Lågaffektivt bemötande infördes hösten 2010, alltså har den funnits i förvaltningen i 

lite mer än två år. Lågaffektivt bemötande skall användas gentemot alla brukare 

personalen träffar, det gäller inte bara någon del i verksamheten utan övergripande 

för hela förvaltningen. I kommunen finns ett antal privata vårdgivare. De omfattas 

inte av förvaltningens implementering av Lågaffektivt bemötande. De privata 

vårdgivarna verkar inom personlig assistans och hemtjänst.  
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Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt görs en fördjupning av begreppen funktionshinder, 

funktionsnedsättning och brukare. Detta för att tydliggöra hur begreppen används i 

studien. 

 

Funktionshinder och funktionsnedsättning 

Om en persons funktionsförmåga på något sätt är nedsatt har denne en 

funktionsnedsättning och i relation till omgivningen kan ett funktionshinder uppstå 

(Lindberg & Grönvik, 2011, s 60). I studien betraktas funktionshinder som något 

som uppstår mellan en människa med funktionsnedsättning och dennes omgivning. 

Ett funktionshinder är alltså relativt till miljön och en person kan i en situation ha ett 

funktionshinder och i en annan inte (ibid. s 65). I studien används benämningen 

funktionshinder i sammansatta ord och med utgångspunkt i ett synsätt där en persons 

funktionsförmåga är hindrad på grund av omständigheter i omgivningen. 

Benämningen förvaltning för personer med funktionsnedsättning används i generell 

bemärkelse och för förvaltningen i Kungsbacka används benämningen Funktionsstöd 

då förvaltningen själva använder sig av den benämningen.  

 

Brukare 

För personer med funktionsnedsättning används i den här studien begreppet brukare. 

Det finns många begrepp som används i olika sammanhang, brukare, klienter eller 

patienter. Begreppet brukare syftar till en person som brukar en tjänst inom det 

svenska välfärdssystemet (Karlsson & Börjesson, 2011, s 8). Eftersom begreppet 

syftar på en person som brukar en tjänst ger det signaler på att personen har en aktiv 

roll i sitt eget liv med större självbestämmande och en större möjlighet för personen 

att tillvarata sina egna resurser (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s 136). 
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Tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning kommer forskning som är relevant för studien 

presenteras. Då studiens syfte är att undersöka hur ett arbetssätt får fäste och 

implementeras inom en organisation presenteras forskning om implementering av 

metoder inom det sociala arbetet. Forskning om professionalisering presenteras med 

anledning av att implementering av vetenskapliga arbetssätt kan betraktas som ett 

uttryck för professionalisering i verksamheten. 

 

Implementering av metoder 

Forskning om implementering av metoder finns det mycket av, dock är det inte så 

utbrett inom funktionshinderområdet. I studien fokuseras därför på 

implementeringsforskning inom socialt arbete (Ponnert & Svensson, 2011, s 169).  

 Enligt Johansson (2004, s 16) har tidigare forskning visat att viktiga komponenter 

i ett bra implementeringsarbete är tydliga mål och strategier, att det finns stöd från 

viktiga aktörer, exempelvis politiker och att det finns tillräckliga resurser för att 

genomföra implementeringen. Den som ska använda sig av en metod måste förstå, se 

nyttan med och tro på metoden men även kunna och vilja använda den (ibid.). 

Personalen behöver även vara motiverad, engagerad och ha tillräckliga kunskaper för 

att använda sig av metoden (Guberman, Keefe, Fancey & Barylak, 2007, s 584; 

Nieboer, Pijpers & Stratin, 2011, s 375-377; Asgary-Eden & Lee, 2012, s 478-479). I 

mycket av litteraturen om implementering ses motstånd hos personal som ett stort 

hinder för en framgångsrik implementering (Guberman et al., 2007, s 578).  

Det finns även forskning som visar på att implementeringen blev svårare då det 

som skulle implementeras var tidskrävande för personalen att använda sig av 

(Engström & Armelius, 2005, s 30). I flera av de studerade artiklarna framkommer 

att viktiga faktorer för att en implementering skall lyckas är möjligheten att träna på 

metoden och att ha fortlöpande metodhandledning (Guberman et al., 2007, s 584; 

Asgary-Eden & Lee, 2012, s 485; Nieboer, Pijpers & Stratin, 2011, s 375-377). 

Forskning visar även på att det är det mer troligt att personal använder metoden om 
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de har en trygghet i hur metoden ska användas, att de är trygga i sitt arbete med 

målgruppen, att det finns utrymme att inkorporera metoden i resterande 

arbetsuppgifter och att de känner att de har en stödjande arbetsmiljö i vilken de kan 

använda metoden (Asgary-Eden & Lee, 2012, s 478-479). 

 

Professionalisering 

Professionalisering ses som en ständigt pågående process där strävan efter högre 

status och legitimitet är ideologiska motiv. Socialt arbete som ämne har 

professionaliserats genom universitetsutbildning, egen forskning, vetenskapliga 

tidskrifter m.m (Dellgran & Höjer, 2000, s 36). Professionaliseringen inom socialt 

arbete har präglats av en teoretisering av ämnet. Eftersom socialt arbete tidigare sågs 

som något amatörmässigt och ideologiskt grundat är teoretiseringen av betydelse. I 

och med teoretiseringen strävar socialt arbete efter legitimitet och status för 

yrkesområdet. Det kan även ses som en konsekvens av behovet av modeller för 

handling och förståelse inom området (ibid., s 77). När professionalisering diskuteras 

om och forskas på inom socialt arbete fokuseras det nuförtiden i huvudsak på att 

evidensbasera kunskaperna och på färdighetsträning kontra utbildning. Med 

evidensbasering menas att det skall finnas vetenskapliga belägg för det arbete som 

utförs och med färdighetsträning kontra utbildning syftas till glappet mellan 

utbildning och praktik. Teoretisk kunskap och praktiska färdigheter ligger för långt 

ifrån varandra och det krävs en fusion av dessa för att kunna utföra ett professionellt 

arbete (ibid., s 34, 38-39). 

Forskning kring professionalisering har inte tidigare fokuserat på baspersonal 

verksamma inom funktionshinder- och äldreomsorg (Dunér & Olin, 2011, s 337). 

Detta kan förstås utifrån att frågan om professionalisering vanligtvis drivs av de 

yrkesverksamma själva men så har inte gjorts bland baspersonal inom vård- och 

omsorgsfältet (ibid., s 339).  

 Dunér och Olin (2011, s 334) visar på att personal inom 

funktionshinderverksamhet betonar socialpedagogik som en viktig kompetens. Att 



 

  13 (41) 

efterfråga en viss kompetens bidrar till att gränserna för yrkesområdet tydliggörs och 

att en gemensam yrkesidentitet skapas (ibid., s 337,339). 

 

Metod 

I metodavsnittet kommer tillvägagångssättet för studien att redogöras för. Det 

kommer här presenteras hur datainsamlingen gjorts och varför den gjorts på just det 

sättet. Det kommer även att redogöras för urval av intervjupersoner, bortfall och hur 

den insamlade empirin bearbetats. Utifrån det förs även en diskussion om studiens 

validitet och reliabilitet. I slutet av metodavsnittet förs en diskussion om etiska 

överväganden som gjorts under studiens gång.  

 

Val av datainsamlingsmetod 

Eftersom studiens frågeställning handlar om aktörernas perspektiv på 

implementeringen av Lågaffektivt bemötande har kvalitativa intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer lämpar sig för studien eftersom genom att fråga 

personerna kan deras åsikter och synpunkter bättre komma fram än genom t.ex. en 

enkät eller dokumentstudier (Levin, 2008, s 37). Nackdelen med intervjuer är att det 

inte går att generalisera resultatet på samma sätt som om enkäter eller liknande hade 

gjorts. Fördelarna väger däremot upp nackdelarna i detta fall. Intervjuernas form var 

semistrukturerade, detta innebar att intervjupersonerna fick prata om det de tyckte 

var relevant men inom ett avgränsat och förbestämt område. Då studien har en 

specifik frågeställning krävs en viss struktur av intervjuerna för att de ska omfatta 

vissa teman och utifrån dessa teman kunna jämföra intervjupersonernas svar med 

varandra (Bryman, 2011, s 415- 416).  

 

Urval 

Mitt urval av intervjupersoner har styrts utifrån mina forskningsfrågor. Jag har med 

andra ord gjort ett målinriktat urval, för att de personer jag intervjuat skulle vara 
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insatta i implementeringsarbetet och kunna ge relevanta svar på de intervjufrågor 

som ställts efter uppsatta teman (Bryman, 2011, s 434). 

Avsikten var att intervjua förvaltningsledning, enhetschefer och personal. För att få 

tag på personal kontaktades chefer över personalgrupper inom 

Funktionsstödsförvaltningen där metoden införts. De tillfrågades om hjälp att få 

kontakt med deras personal. Vid möte med personalen lämnades kontaktuppgifter till 

författaren ut. Detta för att de skulle kunna kontakta författaren vid intresse av att 

delta, se bilaga 1. För att få tag på enhetschefer och förvaltningschef att intervjua 

kontaktades dessa direkt via mail. Intervjuerna gjordes utifrån en intervjuguide, se 

bilaga 2, med totalt 4 personer från två olika verksamhetsområden. Utöver detta har 3 

enhetschefer och en förvaltningschef intervjuats. Totalt har 8 intervjuer genomförts. 

Av de personer som intervjuats jobbar 2 inom daglig verksamhet och 2 inom 

korttidsverksamhet. En av dessa har en akademisk examen, två har 

gymnasieutbildning och en ville inte svara på vad denne hade för utbildning. 

Enhetscheferna och verksamhetschefen har alla en akademisk examen. Avsikten var 

att intervjua de enhetschefer vars personal även intervjuats. Då alla dessa inte ställde 

upp på att bli intervjuade blev det inte så, utan de enhetschefer som intervjuats har 

delvis varit andra än för den personal som intervjuats. Antalet intervjuer som gjordes 

förväntades kunna ge tillräckligt med olika perspektiv för att ge svar på studiens 

forskningsfrågor och passa in i uppsatsens storlek. I efterhand kan jag se att det 

material som samlades in var på gränsen till för mycket eftersom det inte fanns 

tillräckligt med utrymme att redogöra för allt som framkom i intervjumaterialet. 

 Ur två arbetsgrupper på sammanlagt ca 40 personer ställde 4 personer upp på att 

intervjuas. Av de 5 tillfrågade cheferna var det bara en som inte svarade, de andra 

svarade och medverkade i studien. 

 Det tillvägagångssätt som användes för att få tag på personal att intervjua 

upplevdes inte som det bästa eftersom det var få som valde att ställa upp. Men 

eftersom målet var att intervjua 4 personal och det var 4 som ställde upp var det ett 

tillräckligt bra tillvägagångssätt. Det var även ett bra tillvägagångssätt utifrån etisk 
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synpunkt eftersom konfidentialiteten för intervjupersonerna på det sättet behölls i 

hög grad. 

 

Bearbetning av materialet 

Under intervjuerna använde jag mig av tekniska hjälpmedel för att spela in. 

Intervjuerna har varit mellan 25 minuter och 1 timme långa. I snitt har intervjuerna 

varit 45 minuter långa. Efter intervjuerna transkriberade jag inspelningarna för att 

kunna bearbeta mitt material. Min transkribering innefattade vad intervjupersonerna 

sa men inte hur de sa det. Detta för att studien inte är utformad på det vis att jag ska 

tolka hur personerna säger något utan vad de säger. Jag skrev ner ordagrant vad som 

sades i intervjun och när jag sedan transkriberat alla läste jag igenom dem och 

markerade viktiga teman som jag såg under läsningens gång. Efter detta läste jag 

igenom min teori och tidigare forskning och kopplade ihop detta med tankar jag fick 

utifrån min empiri. I min resultatdel har jag endast använt yrkeskategori på mina 

intervjupersoner. För att skilja de med samma yrkeskategori åt har jag separerat dem 

genom att ge dem benämningen A, B, C  eller D. Anledningen till detta är att jag vill 

skilja på vem som säger vad samtidigt som mina intervjupersoner inte skall kunna 

identifieras av andra läsare. Ett urval av citat återges i avsnittet för resultat och 

analys. De citat som finns återgivna är ordagrant taget ur mitt intervjumaterial. I 

intervjuerna har intervjupersoner gett indikationer om att det kan finnas annan 

personal som är negativa till implementeringen av Lågaffektivt bemötande. Eftersom 

det i studiens material inte framkommit några negativa åsikter är slutsatsen att 

studien inte nått de som är negativa. Materialet kan på så vis inte ge speciellt mycket 

information om implementeringens negativa och försvårande aspekter. Det har dock 

framkommit vissa sådana aspekter som presenteras i empirin, tillsammans med 

främjande faktorer.  
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Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet och reliabilitet kan diskuteras utifrån begrepp som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och objektivitet (Bryman, 2011, s 354). Trovärdigheten 

avgörs av om forskningen gjorts på ett sådant sätt att regler som finns följs. 

Överförbarhet är svårt att uppnå i kvalitativ forskning. Viktigt är dock att studien ger 

en djup beskrivning av detaljer i den undersökta situationen. Med pålitlighet menas 

att studien granskats av utomstående. Med objektivitet menas att forskaren inte skall 

låta personliga värderingar påverka resultatet av en undersökning med insikten om 

att fullständig objektivitet inte går att nå (ibid., s 354-355). I studiens metodavsnitt 

finns återgivet b.la. hur studien gått till, vilka etiska överväganden som gjorts, hur 

urvalet gått till och hur intervjumaterialet bearbetats. Studien har även under arbetets 

gång granskats av utomstående, i form av handledare. Handledaren har kritiskt 

granskat innehållet i studien och sett till att uppsatta regler följs. Diskussioner om 

objektivitet har förts med handledaren under hela studiens gång och på så vis har 

tanken om det funnits med hela tiden.  

 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag ställts inför i min studie har bland annat varit 

urvalsprocessen, då jag bland annat intervjuat personal. Eftersom jag måste gå 

genom cheferna för att både få tillåtelse och access till personalen har jag där ställts 

inför en situation där jag måste fundera över etiken i detta och hur 

konfidentialitetskravet för personalen på bästa sätt tillgodoses. Med konfidentialitet 

menas bl.a. att intervjupersonerna inte skall kunna identifieras av personer som läser 

uppsatsen, då detta kan medföra att intervjupersonerna lider men eller skada på grund 

av sin medverkan (Bryman, 2011, s 132-133). Jag valde därför att gå ut till en 

personalgrupp och lämna information om studien enligt informationskravet och 

sedan be de personer som ville vara med att kontakta mig och att vi då bestämde tid 

och plats för intervjun. På så sätt vet deras chef inte om vilka som medverkar i 

studien och konfidentialitetskravet uppfylls. Detta medförde en viss risk att jag inte 
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fick tag på tillräckligt med personer att intervjua då det var mina potentiella 

intervjupersoner som skulle kontakta mig och inte tvärtom. Jag satte därför upp ett 

sista datum för dem att anmäla sitt intresse och hade ingen hört av sig då hade jag 

tänkt ringa upp dem på deras arbetsplats för att påminna dem. Då jag redan på 

informationsmöten fick tag i tillräckligt med personer att intervjua behövde jag inte 

kontakta arbetsplatserna efter utsatt datum. 

Informationskravet innebar att jag måste informera intervjupersonerna om syftet med 

studien och om vilka moment som ingår. Informationskravet innebar även att 

intervjupersonerna måste få veta att deras deltagande var frivilligt och att de kunde 

dra tillbaka sin medverkan om de inte ville vara med länge (Bryman, 2011, s 131). 

Innan intervjuerna hade jag ett ansvar att uppfylla samtyckeskravet. Detta innebar att 

 intervjupersonerna måste bestämma själva över om de ville medverka, de skulle 

alltså inte känna sig tvingade (ibid., s 132). Det var därför personalens chef inte fick 

vara med i denna process, då det kunde påverkat personalens känsla av frivillighet 

och anonymitet. Mitt ansvar var även att se till att det insamlade materialet endast 

användes till den här studien och inget annat samt att intervjupersonerna var fullt 

införstådda med vad det skulle användas till (Bryman, 2011, s 132, 138). 

 

Teori 

Studiens empiri analyseras utifrån teorier om idéspridning och professionalisering. 

Under teorin om idéspridning presenteras även begreppen översättning och 

isomorfism, eftersom de ingår i samma teoribildning.  

 

Idéspridning  

Teorin om idéspridning kommer från nyinstitutionell organisationsteori. Inom 

nyinstitutionell teori är den centrala tanken att organisationer söker legitimitet utifrån 

att ta till sig idéer och modeller från det fält den verkar i (Blomberg & Petersson, 

2011, s 21). 



 

  18 (41) 

 Idéer om vad som är framgångsrika interventioner har en tendens att sprida sig 

mellan organisationer inom samma verksamhetsfält (Czarniawska, 2005, s 112, 

Ponnert & Svensson, 2011, s 169). Genom att idéerna sprids mellan organisationer 

kan en s.k. idéspridning uppstå, där begreppet syftar på den process där idéer 

förflyttas över tid och rum, detta kallas för urbäddning. När den återinförs i ett nytt 

sammanhang sker en återinbäddning (ibid.). Vid en återinbäddning förändras idén av 

organisationen den implementeras i, samtidigt som organisationen påverkas av idén. 

Idéer kan därför ses som föränderliga och anpassningsbara efter den organisation där 

de ska implementeras, därför kan organisationens översättning av en idé vara av 

intresse att lägga fokus på (Ponnert & Svensson, 2011, s 169). Organisationer är 

redan existerande verksamheter med erfarenheter och föreställningar om dess uppgift 

och mål. När en idé sprids möter den redan etablerade förhållningssätt, rutiner, 

normer och ideal. Organisationen försöker därmed att aktivt omforma, översätta och 

modifiera idéerna för att de ska passa in i organisationens sammanhang (Blomberg & 

Petersson, 2011, s 22).  

 

Översättning 

Med översättning menas att idéns spridning är direkt kopplad till de människor som 

kommer i kontakt med den (Czarniawska, 2005, s 106-107; Ponnert & Svensson, 

2011, s 170). De är del i hur spridningen fortlöper och är delaktiga om idén sprids 

vidare eller stannar upp. Det är alltså det mänskliga intresset som är anledningen till 

att något sprids. Energi till spridningen kommer ifrån de som är intresserade av att 

översätta idén för eget bruk. Aktörerna bidrar även till att göra idén till sin och 

genom detta förändras idén när den hamnar i nya sammanhang med nya aktörer. 

Översättningen blir olika vid varje översättningstillfälle men idén behöver inte bli 

förvrängd på grund av detta utan kan snarare bli berikad och utvecklad. De delaktiga 

aktörerna är därför med och anpassar idén så att den kan passa nästan vilka problem 

som helst, om aktörerna bara har tillräckligt med vilja och kreativitet. I 
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översättningsmodellen gör alla sin egen översättning och tolkning, en återinbäddad 

idé blir därför aldrig identisk med originalet (ibid.). 

 

Isomorfism 

Med isomorfism menas att organisationer inom samma verksamhetsfält blir allt mer 

lika varandra. Inom ett verksamhetsfält finns starka krafter som gör att 

organisationerna blir mer lika (DiMaggio & Powell, 1991, s 65). Dessa krafter kan 

kategoriseras utifrån tre faktorer - tvingande, härmande och normativa faktorer. De 

tvingande faktorerna kategoriseras utifrån både formellt och informellt tvång. Det 

informella tvånget kommer från andra organisationer som organisationen är beroende 

av men också av samhälleligt tryck. Det formella tvånget kan ta sig uttryck i tex 

lagstiftning och politiska beslut (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s 181-182; 

DiMaggio & Powell, 1991, s 67-69). De härmande faktorerna handlar ofta om 

osäkerhet hos organisationen. När en organisation är osäker på mål eller på grund av 

en otydlighet hos omgivningen kan det leda till att den använder andra organisationer 

som den upplever som mer legitima som modell (ibid.). De normativa faktorerna 

grundar sig i professionaliseringen inom många yrkesfält där dessa yrkesgrupper har 

tydliga normer och regler de arbetar efter. Här är det två faktorer som anses viktiga. 

En vilar på kravet om formell utbildning och den andra på  utvecklingen av formella 

nätverk som spänner över organisatoriska fält och som genom dessa sprider nya idéer 

och modeller med hög hastighet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s 182; 

DiMaggio & Powell, 1991, s 71). 

 

Professionalisering 

Att ha kontroll och göra anspråk på ett kunskaps- och verksamhetsfält kallas 

jurisdiktion (Evertsson, 2001, s 49). Jurisdiktion nås genom att försöka kontrollera 

utvecklingen av kunskap och utbildning via ett skapande och upprätthållande av en 

arbetsmarknad för yrkesgruppen men även via anställningsvillkor, politiskt 

inflytande, sociala kontakter och ekonomiska resurser. Att försöka hitta former för att 



 

  20 (41) 

trygga yrkersgruppens försörjning och den sociala och kulturella legitimiteten men 

även för att bevaka brukarnas intressen är även det en del i strävan efter jurisdiktion. 

Eftersom gränserna för yrkesgruppens jurisdiktioner inte är statiska eller uppenbara 

påverkar förändringar hos närliggande yrkesgrupper varandra. Det är med andra ord 

konkurrens mellan yrkesgrupper som är en av drivkrafterna för professionalisering 

och genom att värna och utveckla sina yrkeskunskaper hålls processen levande. För 

att behålla en yrkesmässig jurisdiktion sätts gränser mot närliggande yrkesgrupper 

upp genom kunskap, sociala, kulturella och ekonomiska skillnader men även via 

organisatoriska gränser. Kunskap är viktigt i professionsprocesser, genom att höja 

kunskapsnivån via vetenskap och akademisering kan kunskapen skiljas från den 

vardagskunskap alla besitter och på så vis ge professionens kunskap en unik prägel. I 

och med vikten av specifik kunskap strävar många yrkesgrupper efter att basera sin 

yrkeskunskap på vetenskap (ibid. s 50-51, 54). Abbott (1988, s 102) menar att 

jurisdiktionen stärks via olika grader av abstraktion och legitimitet. Om en 

yrkeskategoris kunskap är för abstrakt kan jurisdiktionen försvagas. Genom att 

konkretisera innehållet i arbetet så att samband mellan insats och utfall kan 

tydliggöras stärks jurisdiktionen. En annan form av abstraktion är att kunskapen 

formaliseras så att en speciell kompetens krävs för att kunna använda kunskapen 

(ibid.). 

 

Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen kommer delar av den insamlade empirin att presenteras. 

Utifrån teman baserade på studiens frågeställningar har sammanfattningar utifrån 

empirin varvats med citat från studiens olika intervjupersoner. Temat 

implementeringsprocessen utgår från studiens första frågeställning, förståelsen av 

metoden utgår från den andra frågeställningen och metodens konsekvenser utgår från 

studiens tredje och sista frågeställning. 
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Implementeringsprocessen 

Verksamhetschefen och enhetschefer beskriver hur det kom sig att de valde att 

implementera just Lågaffektivt bemötande i förvaltningen. Innan implementeringen 

fanns det en efterfrågan av gemensamma arbetsmetoder från personal och 

enhetschefer. Förvaltningen letade först efter evidensbaserade metoder men det fanns 

inga att hitta inom området för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen 

kom i kontakt med Lågaffektivt bemötande eftersom vissa av cheferna var på en 

föreläsning om problemskapande beteende och Lågaffektivt bemötande i ett annat 

utbildningssammanhang. De tyckte att det var ett bra arbetssätt som de ville ta med 

sig till sina verksamheter. Eftersom det inte fanns några evidensbaserade metoder 

valde förvaltningen att implementera Lågaffektivt bemötande eftersom det hade fått 

gott mottagande av de som varit i kontakt med det och de ansåg att det gick att 

anpassa till verksamheten. 

 

 Det var egentligen i barnverksamheten det började/.../det var ju de som började 

 med att efterfråga en arbetsmetod. Och sen var det flera stycken som hade varit 

 och hört Bo Hejlskov [Elvén]/.../utifrån BasUt/.../ en utbildningssatsning på 

 basnivå, för personer som jobbar med psykiska funktionsnedsättningar. Ett 

 samarbete mellan psykiatrin och kommunerna i Halland. Och då var han och 

 föreläste en av de första gångerna och det var väldigt många som tyckte att det var 

 väldigt bra. Så utifrån det så växte den här idén, det ena gav det andra. Så att det 

 var väldigt många som var just i det här och började nosa på det.  

          Verksamhetschef  

 

Utifrån ovanstående citat och empiriredogörelse kan förvaltningens väg till 

implementering av Lågaffektivt bemötande kopplas till teorin om idéspridning. Idéer 

om vad som är framgångsrika interventioner har en tendens att sprida sig mellan 

organisationer inom samma verksamhetsfält (Czarniawska, 2005, s 112, Ponnert & 

Svensson, 2011, s 169). Genom att idéerna sprids mellan organisationer kan en s.k. 
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idéspridning uppstå, där begreppet syftar på den process där idéer förflyttas över tid 

och rum, detta kallas för urbäddning. När den återinförs i ett nytt sammanhang sker 

en återinbäddning (ibid.) I det här fallet har förvaltningen tagit till sig Lågaffektivt 

bemötande som en framgångsrik intervention. De har kommit i kontakt med idén i ett 

annat sammanhang, tagit med sig det tillbaka till sin verksamhet och implementerat 

det. Här sker både en urbäddning, när idén tas ur sitt sammanhang och en 

återinbäddning, när idén implementeras i den nya kontexten.  

 Förslaget om att införa Lågaffektivt bemötande arbetades gemensamt fram i 

förvaltningens kompetensutvecklingsgrupp, som startades i samband med att 

efterfrågan efter gemensamma metoder blev aktuell. I kompetensutvecklingsgruppen 

sitter enhetschefer från alla verksamhetsområden med. Även verksamhetschefer, 

metodutvecklare och personal som arbetar med utbildningsfrågor är representerade i 

gruppen. Förslaget från kompetensutvecklingsgruppen om att införa Lågaffektivt 

bemötande i förvaltningen togs upp i ledningsgruppen. Där fattades beslut om att 

genomföra implementeringen. Politikerna i nämnden för Funktionsstöd har hela tiden 

varit informerade om förslaget och beslutet att införa Lågaffektivt bemötande i 

förvaltningen. Men eftersom implementeringen gjorts inom ramen för förvaltningens 

budget har ett godkännande av nämnden inte varit nödvändig. Den här processen var 

inget som den intervjuade personalen beskrev eftersom den ägde rum på 

ledningsnivå, hos chefer på olika nivåer i förvaltningen. Det var först när beslutet väl 

var fattat om att genomföra implementeringen som personalen blev mer delaktiga. 

 Förvaltningens implementeringsarbete kan ses som en reaktion på olika trender i 

samhället. Det kan bland annat ses som ett försök att evidensbasera arbetssättet i 

kommunen genom att jobba efter en gemensam metod som är baserad på olika 

vetenskapliga teorier och forskning. Det kan även ses som ett led i att höja statusen 

för verksamhetens professioner på alla nivåer i förvaltningen, där vård- och 

omsorgsarbete är dominerande. Genom att använda Lågaffektivt bemötande som 

verktyg avgränsar förvaltningen yrkesgruppens specifika yrkeskunskaper. Eftersom 

de efterfrågar en viss kompetens tydliggörs gränserna för yrkesområdet och skapar 
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en gemensam yrkesidentitet. Detta kan kopplas till jurisdiktion, som innebär ett 

försök att kontrollera och göra anspråk på ett kunskaps- och verksamhetsfält 

(Evertsson, 2001, s 49). Empirin visar att förvaltningen fört in vetenskap i 

verksamheten i och med Lågaffektivt bemötande. Det kan kopplas till 

Socialstyrelsens påtryckningar om  evidensbasering i landets 

funktionshinderverksamheter (Socialstyrelsen, 2007, s 8). Problemet är dock att 

Lågaffektivt bemötande inte är tillräckligt beforskat eller utvärderat för att det skall 

kunna anses som evidensbaserat. Trots detta skiljer det sig från vardagskunskap då 

det bygger på vetenskapliga teorier och ger därför yrkesgruppens kunskap en unik 

prägel. Detta kan i sin tur höja statusen och legitimiteten för personalens arbete. 

 

 Men det finns inte så mycket inom funktionshinderområdet att välja på när det 

 gäller just evidensbaserade metoder/.../När vi var precis i startgroparna kollade vi 

 av marknaden, jag vet att jag var inne på socialstyrelsens hemsida. Vad 

 rekommenderar de? Vad finns det för evidensbaserade metoder? Det fanns ju inte 

 så mycket att hitta/.../Men vi tyckte att det här var ett väldigt bra sätt, ett sätt som 

 kändes som det vi behövde.     Verksamhetschef 

 

 När beslutet var taget bjöds alla i förvaltningen in till en första föreläsning om 

Lågaffektivt bemötande, som hölls av psykologen Bo Hejlskov Elvén. Efter detta 

utsågs och utbildades vissa av personalen till cirkelledare. Cirkelledarna höll sedan 

ett antal studiecirklar med sina kollegor utifrån ett studiematerial som tagits fram i 

förvaltningen utifrån Hejlskov Elvéns (2009) bok som alla anställda fick som 

utbildningsmaterial. Inför studiecirklarna fick personalen i uppgift att läsa delar av 

boken som de sedan hade diskussionsfrågor utifrån. De som deltagit i studiecirklarna 

har varit personal och enhetschefer. Utifrån studiecirklarna har personalen tagit med 

sig Lågaffektivt bemötande ut i verksamheterna och använt sig av olika 

tillvägagångssätt för att hålla implementeringen levande. Vissa har gjort en pärm, 

som är tänkt att vara till vikarier i första hand, där det finns information om vad 
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Lågaffektivt bemötande är och hur det tillämpas på enskilda brukare. Vissa har även 

gjort handlingsplaner av olika slag. Några har gjort handlingsplaner som fokuserar på 

hur de arbetar med Lågaffektivt bemötande på arbetsplatsen och andra har gjort 

individuella handlingsplaner utifrån enskilda brukare som beskriver hur Lågaffektivt 

bemötande tillämpas för just den brukaren. Fortsättningsvis har alla i förvaltningen 

fått ytterligare en föreläsning om Lågaffektivt bemötande med fokus på etik och 

moral. Den första föreläsningen har även hållits på nytt för nyanställda och vikarier. 

Båda föreläsningarna har filmats för att de som vill ska kunna se dem vid senare 

tillfälle. Det finns en ambition i förvaltningen att implementeringen av Lågaffektivt 

bemötande medför att alla anställda bemöter brukarna på ett enhetligt sätt. Det skall 

inte spela någon roll var i verksamheten brukarna befinner sig, de ska få samma 

bemötande av personalen. 

 

Främjande och försvårande faktorer 

De faktorer som anges ha främjat implementeringen är olika hos de olika aktörerna 

beroende på var i organisationen de befinner sig. Verksamhetschefen beskriver att 

det fanns ekonomiska förutsättningar för att genomföra implementeringen, vilket kan 

anses främjande eftersom utan ekonomiska förutsättningar hade implementeringen 

inte kunnat äga rum. De pengar som avsatts och tidigare gått till olika utbildningar 

har nu använts för att ge alla anställda samma utbildning.  

 Utifrån vad tidigare forskning om implementering visar kan jag se likheter med 

implementeringen i Kungsbacka kommun. Verksamhetschefen anger att Lågaffektivt 

bemötande inte är tidskrävande för personalen att använda och det är lätt att använda 

och det behövs inga speciella hjälpmedel. Forskning har tidigare visat att 

implementeringen blev svårare om det som skulle implementeras var tidskrävande 

för personalen att använda sig av (Engström & Armelius, 2005, s 30). 

 Personal beskriver att föreläsningarna varit bra, speciellt föreläsaren. Föreläsaren 

beskrivs som bra att lyssna på. Han var rolig och tog upp bra exempel som gjorde att 

det han sa kändes självklart. De beskriver även att boken som används som 
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utbildningsmaterial har varit lättläst med mycket exempel. Det faktum att alla i 

förvaltningen gått samma utbildning och fått samma utbildningsmaterial har gjort att 

alla i förvaltningen vet vad Lågaffektivt bemötande är. Det medför att de förstår vad 

som menas när någon kollega pratar om det och är något som lyfts fram som 

främjande från alla nivåer i organisationen. På enhetschefsnivå lyfts möjligheten för 

alla att hitta sitt eget sätt att använda Lågaffektivt bemötande som en främjande 

faktor. Även att det har fått ta tid att verka fram i alla verksamheter.  

 

 Jag tror att konceptet för oss har varit upplägget. Det har fått ta tid, det har fått 

 verka fram i alla verksamheter och alla har fått hitta sitt sätt att använda metoden.

          Enhetschef B 

 

De faktorer personal beskrivit som försvårande har varit brist på tid. De upplever att 

det i vissa fall inte funnits tid att implementera Lågaffektivt bemötande i arbetet på 

grund av att de har så mycket annat som skall hinnas med som går före. Hade det 

bara funnits tid så hade de kunnat anpassa verksamheten efter brukaren. Det 

framkommer här att verksamhetschefen och personalen har olika uppfattningar om 

resurser i form av tid. Vissa nämner även att det saknas resurser i form av personal 

samtidigt som andra tycker att det ibland kan vara försvårande att de är för mycket 

personal. De som beskriver att de är för mycket personal menar att lokalerna inte är 

anpassade efter verksamheten och därför blir de för mycket personal på liten yta. 

Andra saker som både personal och enhetschefer beskriver som försvårande är att 

implementeringen har inneburit att personalen skall använda sig själva som 

arbetsredskap på ett annat sätt än tidigare. Det har krävts en förändring hos dem 

själva vilket intervjupersonerna uppger att vissa har haft svårt för.   

 

 Man måste jobba jättemycket med sig själv och det är nog olika, väldigt 

 mycket olika, hur man hanterar det.     Personal D 
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 Så det blir ju lite att man är inne på personligheten och det är där svårigheten 

 blir/.../många har problem med den processen.     Enhetschef A 

 

Enhetschefer och verksamhetschef beskriver att det har varit upp till varje chef vad 

som skall göras i det fortsatta implementeringsarbetet, hur de ska gå tillväga för att 

hålla implementeringsprocessen vid liv efter studiecirklar och genomförda 

handlingsplaner. De beskriver att det är av stor vikt hur chefens inställning till 

implementeringen är. Eftersom enhetscheferna är ansvariga för att driva 

implementeringsprocessen ute i sina verksamheter finns risken att de som inte är 

intresserade eller tror på att implementera Lågaffektivt bemötande inte fortsätter att 

driva processen när det inte finns något konkret uppdrag på vad som skall göras för 

att hålla processen vid liv. Eftersom Lågaffektivt bemötande i första hand riktar sig 

till personer med neuropsykiatriska funktionshinder fanns i början av 

implementeringen ett motstånd från personal som inte arbetade med just den 

målgruppen. Det har beskrivits som en försvårande faktor, att de till en början inte 

såg hur Lågaffektivt bemötande kunde tillämpas på den målgruppen de arbetade 

med.  

 

Förståelsen av Lågaffektivt bemötande 

I den här kommunen har en idé spridit sig och implementerats. Under 

implementeringens gång har det skapats en gemensam uppfattning om att 

Lågaffektivt bemötande egentligen är en metod och på så vis har det blivit en 

verklighet i sammanhanget. Vissa av enhetscheferna i förvaltningen återger att innan 

Lågaffektivt bemötande implementerades i förvaltningen uppfattades det inte som en 

metod men har under processens gång kommit att göra det. 

 Idén har tagits ur sitt ursprungssammanhang och återinbäddats i det nya 

sammanhanget. Där har den implementerats och översatts av de olika aktörerna i 

förvaltningen. När en idé återinbäddas omformas den för att passa in i sammanhanget 

(Czarniawska, 2005, s 112; Ponnert & Svensson, 2011, s 169). 
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  Det finns vissa delar av Lågaffektivt bemötande som återges av 

intervjupersonerna i högre grad än andra delar. Det är vissa grundprinciper som lyfts 

fram starkare än andra. Även vissa av de konkreta handlingar som presenteras i 

Lågaffektivt bemötande lyfts fram starkare än andra. Det finns även delar i empirin 

som beskriver Lågaffektivt bemötande på ett sätt som inte återfinns i originalformen. 

Nedan presenteras en mer ingående beskrivning av det som framkommit utifrån 

intervjupersonernas förståelse av Lågaffektivt bemötande.  

 

Grundprinciper 

Intervjupersonerna framhäver starkt principen om att personalen har ansvaret för 

problem som uppstår. De formulerar det olika men det kommer fram i alla intervjuer 

att de själva tar ansvar genom att tänka efter hur de ska hantera en situation och inte 

bara göra som de alltid har gjort. I och med ansvarstänket blir brukarna synliga i 

verksamheten på ett sätt som innebär att varje aktivitet som planeras tänks igenom 

utifrån varje enskild brukares behov. Grundprincipen om att vanliga 

uppfostringsmetoder inte fungerar lyfts även upp av vissa intervjupersoner och att 

personalen utifrån den principen ställer krav på brukaren som är rimliga och 

anpassade efter just den individen.  

 

 Då tänkte jag nog att nej, så kan man inte göra/.../Synsättet har förändrats 

 ganska mycket på vad vi ska göra och för vem vi ska göra det.   Personal C 

 

 Principerna handlar ju jättemycket om att det är personalens ansvar/.../sen 

 handlar det om att vi aldrig uppfostrar och sen handlar det om en stor mängd av 

 praktiska förslag på hur man kan handla, där det handlar om att avleda, att minska 

 stress, att minska belastning, att hitta belöningar som gör att man kan ta sig över 

 trösklar.        Enhetschef C 
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Konkreta handlingar 

I empirin finns exempel på många olika konkreta handlingar som intervjupersonerna 

beskriver Lågaffektivt bemötande utifrån. En av de handlingar som framträder 

starkast är att intervjupersonerna beskriver att de tar två steg bakåt då de märker att 

en brukare är upprörd eller är på väg att få ett affektutbrott.  

 

 Till exempel om det är en situation där man känner att det är någon som 

 börjar bli upprörd eller om man ser en förändring i hur den beter sig, att man då 

 istället kanske backar tillbaka istället för att ta en konflikt. Personal A 

 

Även pricipen om avledning kommer upp på många ställen i empirin. Personalen 

använder avledning på olika sätt, någon beskriver att de börjar prata om saker 

brukaren tycker om för att hindra en låsning eller ett utbrott. Det kan även vara att 

göra något annat som brukaren tycker om att göra och att på så sätt avleda 

uppmärksamheten från det som skapar oro och affekt.  

 

Egna tolkningar av Lågaffektivt bemötande 

I empirin framkommer i vissa fall beskrivningar av Lågaffektivt bemötande som inte 

finns i originalformen. Överlag har intervjupersonerna tagit till sig det som 

förespråkas men viss egen tolkning fanns hos alla. En intervjuperson uppger att 

Lågaffektivt bemötande ibland innebär att vara mer bestämd mot brukaren.  

 

 Ibland kan det också vara att man är lite mer bestämd faktiskt/.../vi står på oss 

 med kraven.        Personal B 

 

Andra beskrivningar av Lågaffektivt bemötande som inte finns konkret uttalat i 

originalformen är att det handlar om att vara följsam och att hänga med i det som 

händer. Det framkommer dock inte i hur stor grad eller hur långt det är tänkt att 
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personalen skall hänga med. Går det för långt kan följsamhet och att hänga med 

resultera i att personalen inte tar ansvar för det som händer och att situationen istället 

urartar, trots att det kanske inte var det som var tanken från början.  

 Det som presenteras ovan om grundprinciper, konkreta handlingar och egna 

tolkningar beskriver aktörernas översättning av Lågaffektivt bemötande. Aktörerna 

bidrar till att göra idén till sin och genom detta förändras idén (Czarniawska, 2005, s 

106-107; Ponnert & Svensson, 2011, s 170). Översättningen blir olika vid varje 

översättningstillfälle men idén behöver inte bli förvrängd på grund av detta utan kan 

snarare bli berikad och utvecklad. De delaktiga aktörerna är därför med och anpassar 

idén så att den kan passa nästan vilka problem som helst, om aktörerna bara har 

tillräckligt med vilja och kreativitet (ibid.).  

Det är tydligt att alla intervjupersoner har sin egen tolkning och översättning av 

Lågaffektivt bemötande. De gör en översättning som passar in i deras kontext, för de 

personer de möter. De är alltså delaktiga till att utveckla och anpassa idén varje gång 

de tillämpar idén, oavsett om det är direkt kopplat till originalidén eller deras egen 

omtolkning.  

 

Konsekvenser av implementeringen 

Implementeringen av Lågaffektivt bemötande har medfört konsekvenser i alla delar 

av förvaltningen. Nedan presenteras konsekvenser utifrån organisatoriska och 

individuella faktorer. 

 

Organisatoriska faktorer 

Intervjupersonerna beskriver konsekvenser som påverkat och ändrat hur 

förvaltningen arbetar med utbildning. Från att ha haft små utbildningssatsningar 

lokalt på enheterna jobbar de nu mer övergripande med enhetlig och gemensam 

utbildning för alla anställda. Detta har medfört att det är mindre tryck från personalen 

att få gå utbildningar. Även efterfrågan av mer personal har minskat efter 

implementeringen.  
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 Implementeringen av Lågaffektivt bemötande har medfört en professionalisering 

av förvaltningen och kan ses som en effekt av olika yttre faktorer. Bland annat 

utifrån en tvingande isomorfism som delvis kommer från politiska beslut (DiMaggio 

& Powell, 1991, s 67; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s 181-182). I det här 

fallet är den tvingande faktorn det Socialstyrelsen förespråkar utifrån den nationella 

handlingsplanen för en evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet. 

Förvaltningen har försökt att möta upp dessa krav genom att införa Lågaffektivt 

bemötande, trots att det inte är evidensbaserat. En annan faktor som kan påverka 

detta är den normativa isomorfism som grundar sig i professionaliseringen 

(DiMaggio & Powell, 1991, s 71; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s 182). 

För att värna och utveckla yrkesgruppens jurisdiktion kan yrkesgrupper höja 

kunskapsnivån genom att kunskapen baseras på vetenskap. På så vis får 

yrkesgruppens kunskap en unik prägel (Evertsson, 2001, s 50-54). I och med att 

förvaltningen infört Lågaffektivt bemötande har de fört in vetenskaplig kunskap i 

verksamheten och på så vis kan de skilja yrkesgruppens kunskap från andras. 

Förvaltningen strävar efter att höja statusen för sina verksamheter och att göra dessa 

till attraktiva arbetsplatser. Det märks utifrån hur enhetschefer resonerar om vilka 

effekter implementeringen har medfört i förvaltningen. 

 

 Det påverkar intervjuer när man anställer folk.    Enhetschef C 

 

 Det jag tycker har varit bra är att jag faktiskt har en metod att hänvisa till när jag 

 har rekryterat/.../någonting att hänvisa till och någonting att erbjuda dem och tala 

 om att det här ska du fokusera på i mötet.    Enhetschef B 

 

Citaten ovan tyder på att cheferna väger in metoden i sin rekrytering av personal. Det 

bidrar i sin tur till att skapa en gemensam yrkesidentitet i förvaltningen baserad på 

Lågaffektivt bemötande som kunskapsram. Kunskapsramen medför en avgränsning 

av yrkesgruppens jurisdiktion gentemot andra näraliggande yrkesgrupper och kan 
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därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden (Evertsson, 2001, s 50-54). 

Förvaltningens arbete med Lågaffektivt bemötande har även spridit sig till andra 

delar i kommunen, intresse har visats från skolan och individ- och familjeomsorgen. 

 

Individuella faktorer 

Forskning visar att det är viktigt att de anställda känner sig trygga i användandet av 

det som implementeras (Asgary-Eden & Lee, 2012, s 478-479). Det är även viktigt 

att de anställda känner sig trygga att arbeta med målgruppen och att de upplever en 

stödjande arbetsmiljö (ibid.). 

 Vissa av aktörerna beskriver att implementeringen av Lågaffektivt bemötande 

medfört en trygghet i arbetet. De menar att i och med Lågaffektivt bemötande blir 

deras handlingar, som kanske kan verka konstiga för oinvigida, legitima i 

personalgruppen för att alla känner till metoden. Även cheferna anger att de känner 

sig säkrare i sin roll då de har något att referera till då deras personal ber om hjälp 

och vägledning. De uppger att de har ett verktyg att använda sig av i diskussioner 

med personal. 

 

 Det är en metod man hela tiden kan luta sig mot och då kan man ju inte  heller bli 

 ifrågasatt av sina kollegor/.../ett ramverk att luta sig mot/.../den här 

 grundtryggheten, att jag kan gå härifrån även om den här personen gör sönder 

 något. Även om den här personen gapar och skriker så är det ingen som kommer 

 tycka att jag är konstig bara för att jag tar ett steg tillbaka eller går ut och stänger 

 dörren och bara låter det vara så är det ingen som kommer tycka att, ja men du 

 måste väl göra såhär? utan, för det är såhär vi jobbar/.../det är legitimt.  

          Personal D 

 

I förvaltningen har de anställda börjat reflektera mer över sina egna handlingar, de 

ifrågasätter sig själva på ett annat sätt än tidigare. Empirin visar att implementeringen 

av Lågaffektivt bemötande medfört att personalen reflekterar och ifrågasätter varför 
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de gör vissa saker och fokuserar först och främst på att det som görs skall vara bra 

för brukaren och att det är personalens ansvar att se till att det blir så. Det har 

medfört att ett större fokus läggs på brukarens behov och självbestämmande än 

tidigare. De beskriver även att människosynen förändrats, de förbjuder inte brukarna 

att göra saker vilket de tidigare gjort i vissa fall. Tanken har tidigare varit att det är 

för brukarens skull förbudet finns. Förbudet har dock  inneburit en inskränkning i 

brukarens självbestämmande. När tankar om förbud och begränsningar ändrats har 

det gett konsekvenser som mer harmoni och mindre konflikter mellan personal och 

brukare. Intervjupersonerna beskriver även att de upplever att brukarna känns 

tryggare och lugnare efter att Lågaffektivt bemötande infördes. Konflikter och utbrott 

förekommer fortfarande i verksamheterna men intervjupersonerna uppger att det är 

vid färre tillfällen än tidigare och de går även över snabbare eftersom de nu har 

verktyg för hur de ska hantera det.  

 

Sammanfattande diskussion 

I den sammanfattande diskussionen presenteras slutsatser utifrån resultat- och 

analysavsnittet. Detta med avsikt att sammanfatta svaren på studiens 

forskningsfrågor. I diskussionen vävs slutsatserna ihop med det som presenterats i 

studiens tidigare avsnitt. I slutet av avsnittet ges förslag på vidare forskning. 

 

Implementeringsprocessen 

I resultatet presenteras intervjupersonernas uppfattning av hur förvaltningen initialt 

kom i kontakt med Lågaffektivt bemötande, varför de beslutade sig för att 

implementera det och hur implementeringen praktiskt gått till. Det som beskrivs som 

speciellt med just den här implementeringen är att den genomförts i hela 

förvaltningen, för alla anställda oavsett arbetsuppgifter, tidigare utbildning eller 

yrkesroll. Det framkommer även att implementeringsarbetet kan ses som ett svar på 

Socialstyrelsens (2008, s 8) påtryckningar om att evidensbasera fältet. Att 

förvaltningen väljer att införa just Lågaffektivt bemötande kan kopplas till idén om 
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idéspridning. Teorin om idéspridning säger att idéer om vad som är framgångsrika 

interventioner har en tendens att sprida sig mellan organisationer inom samma 

verksamhetsfält (Czarniawska, 2005, s 112; Ponnert & Svensson, 2011, s 169). Vid 

efterforskning om Lågaffektivt bemötande  på internet framkom att det är många 

instanser inom funktionshinderområdet som anammat Lågaffektivt bemötande och 

använder sig av det i bland annat interna utbildningar. Det väcker frågor om hur 

något som inte i större utsträckning har bevisade effekter utifrån forskning kan sprida 

sig som ett framgångsrikt tillvägagångssätt i bemötande av brukare? 

 Studiens resultat visar att de faktorer som främjat och försvårat 

implementeringsarbetet i stor grad överensstämmer med tidigare forskning. I 

forskningen nämns att stöd från viktiga aktörer är av stor vikt för en framgångsrik 

implementering. Att ha tillräckliga resurser nämns även det som en viktig faktor 

(Johansson, 2004, s 16). Förvaltningen har under implementeringens gång hela tiden 

haft stöd av politikerna i nämnden. De har även haft ekonomiska resurser för att 

genomföra implementeringen. Att Lågaffektivt bemötande upplevs som enkelt och 

inte tidskrävande kan även det ses som en faktor som har förenklat 

implementeringen. I resultatet återfinns dock brist på tid som en försvårande faktor. I 

empirin beskrivs alltså tid som både en främjande och försvårande faktor beroende 

på vem som tillfrågas. Uppfattningarna är olika beroende på var i organisationen de 

intervjuade befinner sig. Att resultatet visar två så olika uppfattningar av resurser 

eller brist på resurser kan te sig konstigt. Samtidigt är det människor som intervjuats 

och människor är olika individer som uppfattar och upplever saker olika. Därför vore 

det mer konstigt om alla tyckt lika än att de tyckt olika. 

 Eftersom implementeringen har inneburit att personalen skall använda sig själva 

som arbetsredskap på ett annat sätt än tidigare har det krävts en förändring hos dem 

själva vilket även det beskrivits som en försvårande faktor. Vissa faktorer som 

framkommer i studien återfinns inte i den tidigare forskningen som presenterats i 

tidigare avsnitt. Dessa är bland annat vikten av en bra föreläsare och 

utbildningsmaterialets tillgänglighet.   
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Förståelsen av Lågaffektivt bemötande 

De beskrivningar av Lågaffektivt bemötande som beskrivs i studien stämmer till 

stora delar överens med originalbeskrivningen. Vissa delar lyfts upp extra mycket 

och vissa delar som beskrivs återfinns inte alls i originalbeskrivningen. Det är även 

tydligt i empirin att alla använder sig av olika delar av Lågaffektivt bemötande i 

olika situationer. Frågor som väcks utifrån ovanstående är; Varför får vissa delar av 

Lågaffektivt bemötande större genomslag än andra delar? Vilka faktorer är det som 

gör att intervjupersonerna översätter Lågaffektivt bemötande så som de gör?  

I och med översättningsprincipen som kommer upp utifrån intervjupersonernas 

förståelse av Lågaffektivt bemötande väcks ytteligare funderingar. När en 

översättning görs blir den olika vid varje översättningstillfälle och aktörerna anpassar 

idén så den kan passa nästan vilket problem som helst (Czarniawska, 2005, s 106-

107; Ponnert & Svensson, 2011, s 170). Idén behöver inte bli förvrängd på grund av 

detta utan kan snarare bli berikad och utvecklad (ibid.). Hur många gånger kan en idé 

översättas och anpassas innan den helt tappar kopplingen till originalidén? Är det 

fortfarande Lågaffektivt bemötande då eller har det skapats en ny idé? 

 Den ambition som finns i förvaltningen, att alla anställda skall bemöta brukare på 

ett enhetligt sätt i och med implementeringen, blir motsägelsefull eftersom 

Lågaffektivt bemötande utgår från varje brukares behov och bemötandet skall därför 

anpassas efter varje brukare. Hur går det ihop? Kan bemötandet vara enhetligt och 

individanpassat på samma gång? 

 

Konsekvenser av implementeringen 

I studien framkommer specifik kunskap om vad just den här implementeringen 

medfört. Resultatet visar att de tydligaste konsekvenserna av implementeringen är en 

ändrad syn på ansvar, ansvaret ligger nu tydligare hos personalen och inte hos 

brukaren. Det har medfört att personalen i förvaltningen har ett annat förhållningssätt 

till sitt arbete och till brukarna. Implementeringen har även medfört en större 
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medvetenhet om brukarnas självbestämmande. Dessa faktorer är något som inte 

framkommer i forskning som tidigare gjorts utan är specifik till just det undersökta 

implementeringsarbetet. Sker liknande processer i andra implementeringsarbeten? 

Och vad får det för fortsatta konsekvenser i förvaltningen?  

 En annan konsekvens implementeringen medfört är att förvaltningen själva 

benämner Lågaffektivt bemötande som en metod och inte som ett arbetssätt eller 

förhållningssätt. Kan det ha betydelse för legitimiteten och statusen av Lågaffektivt 

bemötande att det benämns som en metod?  

Utifrån ovanstående diskussioner om evidensbasering, konsekvenser, främjande och 

försvårande faktorer i implementering och kompetenshöjning öppnar studiens 

resultat upp för vidare forskning på området. 

 

Vidare forskning 

Den här studien öppnar upp för vidare forskning om Lågaffektivt bemötande och 

implementering. Det hade varit intressant att ta reda på hur Lågaffektivt bemötande 

spridits inom funktionshinderområdet, vilka som tagit till sig det och hur de kommit i 

kontakt med det från början. Detta för att göra en kartläggning av hur en idé sprids 

och vilka faktorer som spelar in.  

 En utvärdering av effekterna av Lågaffektivt bemötande skulle kunna bidra med 

kunskap om det är ett gynnsamt arbetssätt och det skulle även kunna bli ett underlag 

för en evidensbasering av det. Även en utvärdering av implementeringens fördelar 

och nackdelar skulle kunna bidra med mer underlag till det tunna materialet av 

implementeringsforskning inom funktionshinderområdet. 
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