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Abstract 
It is a valuable capacity to possess knowledge of threat and violence management, especially 
for personnel in residential treatment centers for troubled youth. The study inquires into how 
threats and violence is defined, how it is featured, how it emerges and how it is managed in 
the residential treatment centers and how the personnel perceive the management. The result 
of seven interviews with personnel in the residential treatment centers is presented. Threats 
and violence is unacceptable but still occurs. The study shows that threats are more common 
than violence, occurs more often and are more difficult to define. The definition of threats and 
violence is hard to explain when the study reveals that an unambiguous definition doesn´t 
exist. Results of the study and literature present different definitions depending on who that is 
defining and in what context. In this study the concept of management includes physical 
acting, emotional parts which includes coping and stress management and the organizations 
and the managers’ management. Threat management is important because of the statement 
that threats are common in various degrees. It states that psychical action, communication and 
emotional control are the most used ways of personal management. The gathered 
comprehension of the organizations management is satisfactory to the informants even if there 
is room for improvement. Finally the most central parts is discussed which is the difficulty of 
defining threats, the importance of debriefing, that several of the informants states that threats 
and violence is something that they should anticipate, threats and violence in setting 
boundaries, difficulties with reporting to the police, coping and the importance of an 
dedicated manager.        
  
Keywords: Threats, violence, residential treatment center, personnel, definition, features and 
management. 
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Sammanfattning 
Att äga kunskap om hantering av hot och våld är alltid en värdefull egenskap, speciellt för 
personal på HVB-hem för utagerande ungdomar. Studien undersöker hur hot och våld 
definieras, gestaltas, uppstår och hanteras på HVB-hemmen samt hur personalen uppfattar 
hanteringen. Resultatet av sju intervjuer med personal på HVB-hemmen redovisas.  Hot och 
våld är något som är oaccepterat men vanligt förekommande. Studien visar att hot är 
vanligare, mer svårdefinierat och oftare förekommande än våld. Definitionen av hot och våld 
är svårförklarad då studien visar att det inte finns en entydig definition. Studien visar olika 
definitioner beroende på vem som definierar och i vilken kontext. I den här studien innefattar 
begreppet hantering det fysiska agerandet, det känslomässiga som coping och stresshantering 
samt verksamhetens och föreståndarens hantering. Hur hot  hanteras är viktigt då studien visar 
att hot är vanligt förekommande i olika allvarlighetsgrader. Det framkommer att fysiskt 
agerande, kommunikation och känslomässig kontroll utgör de främsta sätten av personlig 
hantering. Den samlade uppfattningen av verksamhetens hantering är enligt informanterna 
tillfredställande, dock finns alltid utrymme för förbättring. Till sist diskuteras centrala delar 
som framkommer såsom svårigheten att definiera hot, vikten av avrapportering, att flertalet 
informanter anser att hot och våld är något man får ”räkna med”, hot och våld vid 
gränssättning, svårigheter vid polisanmälan, coping samt vikten av engagerade föreståndare. 
 
Nyckelord: Hot, våld, HVB-hem, personal, definition, gestaltning och hanering. 
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Inledning 
Ungdomar på institution har ofta en utagerande beteendeproblematik, vilket bland annat kan 
leda till hot och våldssituationer. Andreassen (2003, s. 296) menar att ungdomar på institution 
ofta är fysiskt aggressiva och utagerande men då Wästerfors (2009, s. 39) menar att konflikter 
uppstår i relationer mellan människor där det finns två olika perspektiv, så innebär det att en 
ungdom oftast inte använder hot och våld i en isolerad miljö. Att ungdomar på institutuion är 
aggressiva och utagerande kan ha många orsaker men bland annat kan det vara ett resultat av 
flera insatser under en otrygg barndom som gjort att det inte finns någon tillit till vuxna. Våld 
är ett fysiskt utagerande beteende, men hot kan också tolkas som ett utagerande beteende och 
enligt Larsson och Lindgren (2012, s. 19f) finns alltid två parter i en hotsituation där två 
motsättningar möts. Ett hot är oftast menat som att rycka bort säkerheten och tryggheten hos 
personen som hotet är riktat emot. Sandström (2007, s. 7) menar att hot och våld kan skapa 
stora bekymmer för verksamheter och därför är det viktigt att motverka detta, framförallt 
genom att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. För att kunna hantera hot och 
våldssituationer kan det vara viktigt att veta vad det är man förhåller sig till. Det finns flera 
olika definitioner av hot och våld, ofta beroende på vem som definierar. Polisen (2012) har en 
lagstadgad definition av hot och våld i form av olaga hot och misshandel. WHO (world health 
organization 2012)  har en definition som inkluderar vad som är hot och våld beroende på 
vilka konsekvenser hotet och våldet ger och om det är riktat och medvetet. Att kunna 
motverka och hantera hot och våld är en stor del av arbetet med utagerande ungdomar. 
     Det är viktigt att kunna hantera hot och våld på ungdomsinstitutioner för att förhindra att 
ungdomar avbryter sin behandling i förtid. De största orsakerna till att ungdomar avbryter sin 
behandling är rymningar eller att ungdomen är så våldsam och aggressiv att personalen inte 
kan hantera beteendet (Andreassen 2003, s. 281). Det är främst ungdomar med allvarlig 
beteendeproblematik som avbryter sin behandling och därför är det viktigt att personalen 
klarar av att hantera våldsproblematik. Något som är vanligt bland ungdomar på institution, är 
att de ofta utmanar personalen för att få en reaktion (Andreassen 2003, s. 296). Sandstöm 
(2007, s. 124) menar att det är en normal del i frigörelseprocessen att utmana och testa 
gränser. Det är när beteendet har nått över gränsen för vad som är normalt och accepterat som 
personalen behöver stävja och motverka det beteendet. Det kan personalen göra genom att se 
vem som är ledare för gruppen, och hela tiden utmanar personalen, för att sedan ta tillbaka 
den ledarrollen och därigenom skydda både ungdomarna och verksamheten. Genom att 
använda sig av strategier och ett bestämt agerande kan personalen undvika både hot och våld i 
hanteringen av beteendeproblem (Andreassen 2003, s. 296f). Bemötande är en stor del i 
vardagen på institutioner och personalens bemötande mot ungdomarna är något som kan 
minska risken för hot och våld samt för tidigt avbruten behandling. När hot och våld minskar 
är det dessutom lättare att genomföra en beteendeförändring (Andreassen 2003, s. 295). Det är 
således viktigt att använda sig av strategier för att förhindra behandlingssammanbrott för att 
ungdomen ska få möjlighet till förändring (Andreassen 2003, s. 296). 
     Hot och våld på institutioner är påfrestande både för ungdomar och personal. När det 
handlar om en hot eller våldssituation finns lagar och regler som styr hur detta ska eller kan 
bemötas. När det kommer till personalens perspektiv av hot och våld är det viktigt att se till de 
lagar som reglerar arbetsmiljön i verksamheten samt vilka rättigheter utsatt och övrig personal 
har. I arbetsmiljölagens 3 kapitel 2-3§ (Iseskog 2010, s. 56f) står det att arbetsgivaren för 
verksamheten ska åtgärda och förebygga det som är nödvändigt för att förhindra olycksfall 
eller ohälsa hos personal, samt att risker vid ensamarbete särskilt ska beaktas. Det ska också 
finnas handlingsplaner för hur personal ska hantera uppkomna hot och våldssituationer och 
som en pågående process ska riskerna i arbetsmiljön undersökas. Vidare står det att 
arbetsgivaren ska ansvara för att företagshälsovård finns att tillgå när det behövs. 
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Arbetsmiljöverket (2011, s. 8) förklarar att det är vanligt att personal inom utsatta yrken ofta 
förväntar sig och är förberedda på hot och våld i sina yrken, men det behöver inte betyda att 
de känslomässigt eller praktiskt hanterar hot och våld bättre än någon annan. 
Arbetsmiljöverket (2011, s. 35) menar att aggression och våld nästan alltid ger negativa 
effekter och det påverkar inte bara den direkt utsatta personalen utan även övriga som arbetar 
i samma verksamhet. Därför blir hot och våld inte bara en fråga för den enskilda individen 
utan för hela verksamheten. Det finns olika interventioner som kan användas för att motverka 
hot och våld på en arbetsplats. De tre interventionerna som nämns är miljömässiga, 
organisatoriska samt beteendeinriktade. Den miljömässiga innebär att arbetsplatsens miljö 
anpassas för att hot och våldssituationer ska motverkas. Personalen kan till exempel möblera 
om i verksamheten för att skapa friare utrymmen att agera på vid våldssituationer. Den 
organisatoriska innebär att utbilda personalen i bland annat konflikthantering, upprätta och 
uppdatera rutiner, upprätta och uppdatera handlingsplaner samt policyer. Den 
beteendeinriktade innebär att personalen bör utbildas i självförsvar samt i hur de personligen 
hanterar hot och våldssituationer, ett exempel på detta är utbildning i coping 
(arbetsmiljöverket 2011, s. 48ff).  
     Människor som utsätts för hotfulla situationer bemöter hotet på olika sätt och det är 
utförandet av bemötandet som innefattas av begreppet coping (Lazarus 1966 i Carver, Kumari 
Weintraub och Scheier 1989, s. 267). Det finns åtminstone två strategier av coping som består 
av problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Den problemfokuserande strategin  
innebär att personen som utsätts för ett hot försöker påverka källan till problemet,  den här 
typen av hantering används mest när människor känner att de kan påverka situationen. Den 
emotionsfokuserade copingen används för att hantera känslor som uppstår på grund av hotet. 
Den här typen av hantering används oftast när det är en situation som inte går att påverka 
(Carver mf.l. 1989, s. 267). Det finns olika sätt att hantera stress som uppkommer vid hot eller 
våldssituationer. Den emotionsfokuserade strategin innefattar bland annat förnekelse och 
positiva omformuleringar av stressfyllda situationer (Carver mf. 1989, s. 268). Enligt Matud 
(2004, s. 1411) finns det en viss skillnad i hur kvinnor och män bemöter stress. Kvinnor har 
större benägenhet att bemöta stress och hotfulla situationer med emotionell coping medan 
män oftare bemöter stress med problemfokuserad coping. Matud (2004, s. 1411) förklarar 
detta med att kvinnor och män är socialiserade in i respektive typer att hantera stress. Olika 
människor hanterar stress och hotfulla situationer olika, och det kan vara beroende på vilken 
arbetsplats de arbetar på vilket arbetsgivaren behöver  ha i åtanke under formgivandet av en 
stressavlastningsplan på respektive institution eller behandlingshem.  

Problembeskrivning 
Det är främst ungdomar med allvarliga beteendeproblem som blir placerade på institution då 
beteendet inte kan hanteras på annat sätt (Andreassen 2003, s. 11f). Därför samlas ungdomar 
med allvarliga beteendeproblem på institutioner, där det kan ske en negativ påverkan mellan 
ungdomarna istället för den positiva påverkan som önskas av personal. Genom detta skapas 
en negativ ungdomskultur som skapar två parter, ungdomarna och personalen, vilket ökar 
risken för våld och utagerande beteende då parterna ofta ställs mot varandra (Andreassen 
2003, s. 136f). Personalen hamnar i och med detta i en utsatt situation. Många ungdomar som 
befinner sig på institution uppger att bland annat gränssättning och kontroll från personal är 
orsak till deras utagerande beteende och i kombination med en negativ ungdomskultur så ökar 
risken för hot och våld (Andreassen 2003, s. 298). Personalen behöver direkt agera mot en 
negativ ungdomskultur genom att ha hög kontroll och vara involverade i ungdomarnas liv 
(Ardelt and Day 2002; Gifford-Smith 2005; Pettit et al. 2001; Weaver and Prelow 2005 i 
Huefner och Ringle 2011, s. 809). Ett våldsamt beteende kan även vara ett resultat av en 
personlig ångest, som kan resultera i hot och våldssituationer som är riktade mot medboende 
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eller personal (Sandström 2007, s. 70). För att undvika våldssituationer bör personalen agera 
enligt vissa principer såsom att inge trygghet, respekt, delaktighet, adekvat gränssättning och 
korrekt bemötande (Sandström 2007, s. 67). Förutom de principer för bemötande som 
personalen bör följa behöver personalen även kunskaper om utagerande beteende, 
konflikthantering, stresshantering och coping för att kunna hantera hot och våldssituationer 
som uppstår både för ungdomens skull men också för personalens egen skull (Sandström 2007 
s. 71f & 159f).  
     Även om hot och våld på institution är ett väl omskrivet ämne finns bristfälligt med 
litteratur och forskning som knyter samman faktorerna hot, våld, ungdomsinstitution samt ett 
personalperspektiv. Det finns relevant litteratur för de olika faktorerna var för sig men till 
största del handlar den om ungdomarnas och klienternas perspektiv på hot och våld och deras 
hantering av detta. Studiens fokus ligger på att se hot och våld på ungdomsinstitution ur ett 
personalperspektiv. Definitioner av hot och våld, hotet och våldets gestaltning och 
hanteringen av hot och våld på två HVB-hem har i den föreliggande studien undersökts. Detta 
för att få en bild av hur hot och våld upplevs och om hanteringen av detta område är 
tillfredställande för personal. Med hjälp av tidigare forskning och tolkningsram kommer 
analysen utgå från hot och våld ur ett personalperspektiv. Studien innehåller till viss del 
information om förebyggande arbete, men området behöver utvecklas då det är en uppenbar 
brist av förebyggande arbete enligt både litteratur och personal på HVB-hem för ungdomar. 
Personal på HVB-hem hamnar ofta i situationer, med ungdomar som är i behandling, som 
innehåller aggression och frustration. Det kan ses som att personalen arbetar i en utsatt 
situation där förståelse och problemlösande egenskaper värdesätts. Studien uppmärksammar 
personalens perspektiv i hot och våldssituationer, dock anses det vara av vikt att till viss del 
även skriva om orsaker till utagerande beteenden då orsakerna kan ge en förståelse för 
beteendet och kan medföra kunskap kring hur utagerande beteenden som orsakar hot och våld 
bör hanteras. Studien är av relevans för socialt arbete då då den påvisar att hot och 
våldsproblematiken inte bara påverkar ungdomarna på HVB-hem utan även personalen och 
verksamheten. Hot och våld på institutioner är ett intressant ämne att studera och det finns 
perspektiv av ämnet som fortfarande är bristfälligt forskat i, vilket gör att valet av område blir 
givet för studien 

Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur personal på två HVB-hem definierar och 
hanterar hot och våld, hur hot och våld gestaltar sig och i vilka situationer det uppstår samt 
hur tillfredställda personalen är med hanteringen av hot och våld när det inträffat. Syftet 
precisiseras i följande frågeställningar: 

 Vilka definitioner av hot och våld förekommer bland personalen? 
 Hur gestaltar sig hotet och våldet och i vilka situationer uppstår det?  
 Hur hanterar personal hot och våldssituationer på de två HVB-hemmen? 
 Hur uppfattar personalen verksamhetens hantering av hot och våld? 

Tidigare forskning och tolkningsram 

I tidigare forskning och tolkningsram presenteras forskning och begrepp kring det område 
studien baseras på. I avsnittet tidigare forskning presenteras definitioner av hot och våld från 
olika källor, forskning kring hur hot och våld gestaltar sig och hur hot och våld hanteras ur ett 
personalperspektiv. Tolkningsramen består av begreppet coping samt organisation och 
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ledarskap. Faktan som faller in under tidigare forskning och tolkningsram används sedan för 
att analysera resultatet. 

Definition av hot och våld 
Våldsdefinitioner är vanliga och relativt lätta att finna men definitioner av hot, även om de 
finns, är svårare att hitta. En definition av hot av Cooper, Saxe- Braithewaite och Anthony 
(1996 i Brennan 2001, s. 36) sammanfattar hot som en öppen eller subtil verbalisering av allt 
mellan svordomar och uppenbara aggressiva kommentarer till tvetydig kritik, skvaller och 
rykten. Hot kan uppfattas som ett sätt att skapa oro hos personen hotet riktas mot, men det är 
upplevelsen hos mottagaren som avgör om hotet får önskad effekt eller inte. Maier (1996 i 
Brennan 2001, s. 37) menar att det finns två typer av hot. Den ena typen är accelererande, där 
en konflikt inleds med ett hot för att sedan utföras genom fysiska handlingar. Den andra typen 
är ett sätt att kontrollera mottagaren av hotet genom att använda mottagarens fantasi för att 
måla upp skrämmande bilder. Många anställda som riskerar att bli utsatta för hot på sina 
arbetsplatser anser att det är en del av deras arbete, trots att arbetsplatserna oftast inkluderar 
hot i definitionen av oacceptabelt våld (Brennan 2001, s. 36). 
     Definitionen av ungdomsvåld är inte entydig utan kan vara beroende på vem som 
definierar. Dahlberg och Potter (2001, s. 3f) samt WHO (2012) har liknande definitioner av 
våld som innebär att en ungdom hotar att använda eller använder direkt och medvetet våld 
mot en annan person vilket kan resultera i skada eller död. Definitionen inkluderar även våld 
som resulterar i psykisk skada och problem i den psykiska eller fysiska utvecklingen. WHO 
(2012) använder begreppet interpersonellt våld, våld mellan individer, för att beskriva den typ 
av våld som ungdomar är mest benägna att använda. Wästerfors (2009, s. 101) menar att det 
kan vara svårt att uppfatta gränsen mellan medvetet, riktat våld och skojbråk på institutioner 
för ungdomar. Om ungdomen inte kan läsa av en situation som lek kan det snabbt utvecklas 
till en allvarlig situation. Våldsbeteenden och aggression kan även ses som symtom på en 
antisocial diagnos (Dahlberg och Potter 2001, s. 4). Att våld som skapas ur konflikter är ett 
individuellt symtom stämmer inte överens med Wästerfors (2009, s. 39) syn då han menar att 
en konflikt inte kan uppstå endast på grund av en individs beteende eller problem utan att 
konflikter uppstår i interpersonella relationer där det finns minst två perspektiv. För att 
undvika konflikter, förbättra miljön för personal och så långt det är möjligt säkerställa 
personalens och ungdomarnas säkerhet finns det regler och lagar som styr arbetsmiljön i 
Sverige. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som reglerar arbetsmiljön och det finns 
föreskrifter kring hot och våld på arbetsplatser. Hot och våld omfattas av Arbetsmiljöverkets 
författningssamling AFS och i våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2, s. 5) finns en 
definition som lyder ” Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller 
telefon. Våld kan användas planerat för att nå vissa mål”. Syftet med föreskrifterna kring hot 
och våld är att kunna förebygga och förhindra hot och våldssituationer där de mest troligt 
uppstår (AFS 1993:2, s. 3). Lagar och regler kring hot och våld finns även i brottsbalken som 
också är grundläggande för Arbetsmiljöverket. Här finns olika typer av hot och våld 
graderade efter deras allvarsamma karaktär. I 5§ i brottsbalkens 3 kapitel står det: 
 

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 
honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till 
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex 
månader. Lag (1998:393). 

 
Det betyder att det finns en laglig definition av vad som är misshandel samt tydliggör straffet 
för brottet i sig. Det finns även grader av misshandel såsom om brottet är ringa eller anses 
som grovt som leder till olika typer av straff. I citatet beskrivs definitionen av ringa 
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misshandel (Brottsbalken på Polisens hemsida). Olaga hot är också definierat i 5§ i 
brottbalkens fjärde kapitel:  
 

5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt 
som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 
säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett 
år (Brottsbalken på Polisens hemsida). 
 

Hotets och våldets gestaltning 
Det finns faktorer som påverkar uppfattningen av vad som är våld eller inte. Morrison och 
Millwood (2007, s. 293ff) skriver att faktorer som kan påverka en definition av våld är sociala 
normer, rättvisa och kön. Det kan innebära att liknande händelser kan definieras olika 
beroende på kontext. Liksom faktorerna så finns det olika typer av våld som kan påverka 
definitionen. Våld kan vara medvetet, omedvetet eller tvunget beroende på vilken situation 
våldet uppstår i. Det våld som de flesta definierar som våld är att någon med uppsåt skadar 
eller orsakar en annan människa smärta (Sandström (2007, s. 79f). Arbetsmiljöverket (2010, s. 
8) menar att det är svårt att på ett sätt definiera vad som är våld då det är så starkt beroende av 
kontext. Det betyder att det finns faktorer, som vem som blir utsatt, var våldet utspelar sig och 
hur personen som utför våldet uppfattas, som har betydelse om en händelse definieras som 
våld eller inte. 
     Hot på institutioner ses ofta som en överkomlig del av yrket i motsats till våld. Detta trots 
att våldsdefinitioner oftast innehåller hotaspekten. Hot kan enligt Dubin (1992 i Brennan 
2001, s. 37) vara varma eller kalla beroende på om hotet uppkommer ur aggression och affekt 
eller om hotet är genomtänkt. Institutionspersonal har oftast störst problem med de kalla hoten 
som är uträknade och känslokalla. Det kan bero på att de kalla hoten är planerade och är 
tänkta att få en viss effekt samt kan de användas för att skrämma mottagaren på en psykisk 
nivå som kan skapa rädsla. De kalla hoten kan då vara svårare att hantera då den som utalar 
hotet har en avsikt med handlingen. Varma hot kommer från en undertryckt ilska eller 
frustration som lättare kan behandlas och genom att hitta och arbeta med triggers så kan 
beteendet avta. Verbala hot är något som omfattande kan påverka en person genom att hotet 
ofta tränger igenom den mentala barriär mottagaren har. Mottagaren av hotet kan få nedsatt 
självförtroende vilket kan leda till sämre kapacitet att genomföra de dagliga uppgifterna i 
arbetet och att personens copingförmåga försämras (Brennan 2001, s. 37). Hur hot uppfattas 
kan bero på yttre faktorer såsom om mottagaren uppfattar personen som utför hotet som 
våldsam eller farlig, om hotet är riktat mot institutionen eller direkt mot privatlivet. 
Självförtroendet hos mottagaren kan påverka uppfattningen av hotet samt vilket stöd som 
finns runt mottagaren när hotet utförs. Hot är en allvarlig del av en socialarbetares yrke vilket 
innebär risker som bör tas på stort allvar. AFS (1993, s. 6) uppskattar att personal i yrken med 
myndighetsutövning eller som använder makt i sitt yrke är i riskzonen för hot och 
våldssituationer (Arbetsmiljöverket 2010, s. 32). Dessa hot och våldssituationer kan innebära 
förföljelse, privata eller professionella hot, planerat eller oplanerat våld (AFS 1993, s. 6). För 
en socialarbetare finns det alltid risker med at arbeta med människor som av olika skäl bland 
annat inte har ett stabilt känsloliv. När faktorer som alkohol, droger, stress och bristande 
kontroll tillkommer så ökar risken för hot och våld (Arbetsmiljöverket 2010, s. 32). 
     Andreassen (2003, s. 298) menar att det är viktigt att personal på ungdomsinstitutioner 
tidigt kan förutse ett utagerande beteende genom att observera ungdomen. Jönsson och 
Jönsson (1999) skriver om olika faser, ur en psykodnamisk synvinkel, som ungdomar på 
institutioner genomgår. Den fas som oftast inkluderar mest hot, våld och utagerande beteende 
är konflikt och konfrontationsfasen. I den här fasen är det otroligt viktigt att personalen på 
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institutionen är medveten, kunnig och ramfast för att kunna vägleda ungdomen och minska 
risken för hot och våld inom verksamheten. Det är vanligt att ungdomen riktar sitt utagerande 
beteende mot verksamheten och personalen, främst sin kontaktperson som står ungdomen 
närmast. När en ungdom är utagerande och använder sig av hot eller våld så är det viktigt att 
personalen finns tillgänglig och är människor som ungdomarna kan lita på (Jönsson & 
Jönsson 1999, s. 49) Det utagerande beteendet kan även riktas mot ungdomen själv. Jönsson 
och Jönsson (1999, s. 51) menar att det är viktigt att som personal inte bara kunna hantera hot 
och våld som är riktat mot någon annan utan även uttrycks i form av självskadebeteende. Vid 
hot om självskada eller vid ett självskadebeteende är det viktigt att kunna hantera detta på rätt 
sätt. Personalen bör prata med ungdomen och sätta ord på händelsen och känslorna samt inte 
lämna ungdomen ensam med sitt beteende. Genom att vara kunnig i ungdomars beteende och 
utveckling kan personal förutse ett utagerande beteende och förhoppningsvis förhindra en 
utveckling av hot och våldssituationer (Andreassen 2003, s. 298). 

Hantering av hot och våld på institution 
Följande avsnitt innehåller information om hur hot och våld kan hanteras på institutioner för 
ungdomar. Hanteringen kan ske både på organisationsnivå och på individnivå, vilket 
framkommer i följande rubriker. 

Praktisk hantering av hot och våld på ungdomsinstitution 
Andreassen (2003 s. 296) skriver att ungdomar som är placerade på institution ofta är fysiskt 
aggressiva och gränsöverskridande. Andreassen (2003, s. 296) menar vidare att en ungdoms 
fortsatta antisociala beteende inte bara beror på ungdomen själv utan även på hur institutionen 
ungdomen befinner sig på hanterar det utagerande beteendet. Andreassen (2003, s. 297) 
skriver att våldsamma situationer oftast uppstår när personalen gränssätter, vilket skapar 
ångest och motstånd hos ungdomen. Även situationer där personal beslutar vad ungdomen ska 
och inte ska göra kan leda till maktkamper och konfrontationer mellan ungdom och personal. 
När personal försöker bestraffa ungdomen för att återta kontrollen kan situationen förvärras 
och kan leda till personangrepp (Andreassen 2003, s. 297). Något som istället kan utföras är 
att sätta upp fysiska gränser. Ett exempel kan vara om en ungdom vill slå sönder något och 
personal ställer sig i vägen för denne eller att alla ungdomar fysiskt deltar i aktiviteter, detta 
för att undvika otrygghet och asocialitet på institutionen. Ett sätt att hantera utagerande 
beteende på är att personal använder avledande manövrar och är bestämd i sina beslut 
(Andreassen 2003, s. 296). För att komma tillrätta med det utagerande beteendet hos 
ungdomar på institution behöver personalen kunna hantera beteendet. 
     När en ungdom blir våldsam och utagerande i den grad att personal på institutionen inte 
kan hantera beteendet så anmäls ungdomen till polis. De flesta brott som begås faller under 
allmänt åtal, vilket innebär att polisen har möjlighet till förundersökning och åklagaren har 
möjlighet att väcka åtal (Sveriges Domstolar u.å.). Målsägaren kan välja att inte gå vidare 
med en anmälan, men åklagaren har så kallad absolut åtalsplikt och absolut 
förundersökningsplikt vilket betyder att åklagaren kan väcka åtal om det finns tillräckliga skäl 
för det, trots att målsägaren drar tillbaka sin anmälan (Åklagarmyndigheten u.å.). Ett 
målsägandebrott kan endast undersökas och åtalas om målsäganden anmäler brottet till polis 
eller åklagare (Rättegångsbalken 1942:740 20 kap. 5§). Akademikerförbundet SSR är ett 
fackförbund som arbetar för socionomer samt anställda inom socialt arbete. Fackförbundet 
har skrivit en fackbok om hot och våld i arbetslivet som är riktad mot socialt arbete. Enligt 
akademikerförbundet SSR (2011, s. 27) är det arbetsgivaren som ska ansvara för att en 
polisanmälan ska genomföras. Ansvaret för en polisanmälan ska inte ligga på den enskilda 
personalen då det kan finnas motstånd till en anmälan såsom att händelsen inte upplevs som 
allvarlig eller att personalen är rädd för konsekvenser. Det är den enskilda personalen som är 
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målsägande i anmälan, men arbetsgivaren ska ansvara för att personalen får det stöd den 
behöver vid förhör och rättegång. För att undvika en polisanmälan finns det åtgärder som 
institutionen kan använda sig av.  
     Hot och våldssituationer kan hanteras på olika sätt. Wästerfors (2009, s. 81ff) skriver om 
behärskning som en åtgärd vid konfliktsituationer på ungdomsinstitution. Detta innebär att 
personal på behandlingshem för ungdomar använder sig av behärskning som social kontroll. 
Om en ungdom gör ett utfall mot en personal i ett försök att skrämmas kan personalen bli rädd 
och visa detta för ungdomen som förväntar sig en reaktion på sitt skrämselförsök. Om 
personalen däremot inte reagerar på ungdomens försök att skrämmas så försvinner den 
förväntade reaktionen och ungdomen lugnar vanligtvis ned sig och släpper händelsen. 
Wästerfors (ibid) menar att behärskning inte är en inre egenskap hos personalen utan ett sätt 
att kontrollera konfliktsituationer. Vidare kan behärskning som åtgärd verka som en tyst 
gränssättning då ungdomars goda beteende uppmärksammas medan mindre bra beteende ges 
konsekvenser eller ignoreras. Behärskning är ett sätt att inte ge respons på en provokation som 
personalen kan använda som åtgärd, men som också kan användas av ungdomarna (Ibid). 
Vidare menar Wästerfors (2009, s. 84) att behärskning är en form av självkontroll och att 
självkontroll i ungdomsvården inte uppstår på egen hand utan i situationer och i interaktion 
med andra. Självkontroll påverkar hur personal beter sig i interaktion med en ungdom både 
medvetet men också omedvetet. Hammarlund (2001, s. 209f) menar att ytterligare ett sätt att 
hantera konfliktsituationer är att ordna så att de olika parterna i konflikten får mötas och prata 
om den situation som uppstått. Nyckeln till ett sådant samtal är att det finns en tredje part som 
förhåller sig neutral genom samtalet. Parterna bör få komma till tals lika mycket utan att 
någon värdering läggs i det som sägs eller att krav ställs på enighet. Det kan vara viktigt att 
veta när och hur de olika åtgärderna ska användas så de utnyttjas på rätt sätt. 
     Personal på institutioner för ungdomar använder sig av åtgärder vid hot och 
våldssituationer. Personal kan använda sig av situationella eller institutionella åtgärder. 
Situationella åtgärder innefattar åtgärder som sker spontant i en situation i form av utrop som 
”app-app” eller uttalar ungdomens namn för att markera att handlingen inte är acceptabel. 
Institutionella åtgärder innefattar exempelvis att personalen använder sig av konsekvenser 
såsom indragna ledigheter, fickpengar eller resor med mera (Wästerfors 2009, s. 40f).  På det 
ungdomshem som Wästerfors (ibid) observerat kunde personalen lägga sin hand på en 
ungdom för att denne skulle lugna ned sig i en uppvarvad situation. Det var ett sätt att hindra 
ungdomen från att brusa upp. Vidare kunde personalen fysiskt flytta på eller hålla fast en 
ungdom för att hindra utfall mot någon annan. Oavsett vilken åtgärd som används så bör den 
användas med respekt mot ungdomen. 
     Occupational safety and health administration (OSHA) (2004) är en del av amerikanska 
department of labor som har gett ut riktlinjer kring hantering av hot och våld på arbetsplatser 
som omfattar patient eller klientvåld mot personal. OSHA (2004, s. 8) menar att ett skriftligt 
hot och våldsprogram är av vikt för att effektivisera hanteringen av hot och våld i 
organisationer. Det finns vissa kriterier som ett tillfredställande och förebyggande 
våldsprogram bör uppfylla. Grundläggande i programmet är att det är total nolltolerans 
gällande allt hot och våld och alla handlingar som kan uppfattas som hot och våld. Det ska all 
personal, alla klienter och besökare bli väl informerade om vid första kontakten med 
arbetsplatsen. Personal ska uppmuntras att anmäla hot och våld och ska inte bli kritiserade när 
anmälan sker. Arbetsplatsen bör skapa samarbeten med andra institutioner eller organisationer 
som exempelvis polis för att hjälpas åt att förebygga hot och våld. En eller flera personer som 
är kunniga inom området bör vara ansvariga för det förebyggande arbetet vad gäller hot och 
våld. Föreståndarna för verksamheten ska fokusera lika mycket på personalens säkerhet och 
hälsa som på att arbeta med klienterna. Det ska finnas en kontinuerlig avrapportering inom 
verksamheten som är en plats för stöd och återhämtning (OSHA 2004, s. 8f).  Ett 
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våldsprogram bör bestå av fem grundkomponenter: Engagemang från föreståndare och 
deltagande personal, en analys av arbetsplatsen, förebygga och kontrollera riskfaktorer, 
utbildning i säkerhet och hälsa samt journalföring och programutvärdering (OSHA 2004, s. 9). 
Arbetsgivare är ofta duktiga på att ge stressavlastning och stöd efter en hot eller våldssituation 
men är däremot ofta mindre bra på att förbereda personalen på hot och våldssituationer innan 
de uppstår i form av exempelvis utbildningar (Larsson och Lindgren 2012, s. 95f). Genom 
OSHAs (2004, s. 8f) riktlinjer kan en arbetsgivare skapa ett effektivt förebyggande program 
för att kunna hantera och förebygga hot och våldssituationer.  

Rädsla i hot och våldssituationer 

Rädsla är ett tecken på att något inte är som det borde vara och uppstår ofta i hot och 
våldssituationer mellan ungdomar och personal på institutioner. Rädsla är en känsla som 
genererar energi och som mobiliserar kroppen för att komma undan rädslans orsak (Larsson 
och Lindgren 2012, s. 101). Enligt Cox och Leather (1994 i Rogers och Kelloway 1997, s. 64) 
är den vanligaste reaktionen av en traumatisk händelse rädsla. Vidare skriver Rogers och 
Kelloway (1997, s. 64) att en personal som utsatts för våld eller hot på arbetsplatsen och som 
är rädd för att det ska återupprepas oftast är sårbar för negativa konsekvenser såsom 
psykosomatisk stress, minskad effektivitet, hög frånvaro och intentionen att byta arbete. 
Spector, Coulter, Stockwell, and Matz (2007 i Mueller och Tschan 2011, s. 220) menar också 
att uppfattningen av våld och fara på arbetsplatsen kan leda till en omfattande ångest. Larsson 
och Lindgren (2012, s. 103) skriver att personal som inte innehar den kapacitet som krävs för 
att hantera hot och våldssituationer oftare ser hot i miljön för arbetet vilket kan leda till en 
stressfylld tillvaro.  Schat och Kelloway (2000 i Mueller och Tschan 2011, s. 220) skriver att 
upplevd kontroll av hot och våldssituationer kan uppnås genom att personalen utbildas i 
förebyggande arbete kring hot och våld och det kan i sin tur reducera rädsla. Larsson och 
Lindgren (2012, s. 109) menar att utbildning och träning i hantering av hot och våld även kan 
bidra till att undvika handlingsförlamning genom att kontrollera sin rädsla för att fokusera på 
den uppkomna situationen. Kapaciteten att hantera hot och våldssituationer kommer även med 
erfarenhet vilket skapas när situationerna kontinuerligt uppstår (Larsson och Lindgren 2012, s. 
102).  

Stress och hantering av stress  

Stress är ett begrepp som har förändrats över tid. Begreppet motsvarade svårigheter, bakslag, 
elände och lidande hos människor under 1300-talet. Begreppet stress har utvecklats och under 
åren har begreppet inkluderat en inre kraft som skapats av yttre belastningar, en egenskap som 
skapats av sjukdom, något kroppsligt som uppstår när en människa befinner sig i kalla miljöer 
med brist av syre eller har lågt blodsocker. I mitten av 1900-talet skapades idén om att stress 
var en psykologisk process som skapades under olika förutsättningar. Det betyder att stress är 
dynamiskt och anpassar reaktioner efter de krav som ställs. Den här synen på stress är viktig 
av flera orsaker. En orsak är att den fysiska kroppen kan påverkas av yttre krav och försöker 
balansera stressen, en annan orsak till att den dynamiska synen på stress är viktig är att 
människor genom psykologiska processer kan försöka hantera sin psykiska stress, vilket även 
kallas för coping (Lazarus och Folkman 1984, s. 2ff). Greve och Strobl (2004, s. 196) menar 
att den psykologiska processen som leder till en hantering av stress oftast sker omedvetet till 
exempel när en person lever i förnekelse. Lazarus och Folkman (1984, s. 4f) menar att hur 
man hanterar stress kan medföra för eller nackdelar för en person. En sämre hantering av 
stress kan ge stressrelaterade sjukdomar och direkta eller framtida svårigheter. En bättre 
hantering av stress kan resultera i lärdomar, ökat kunnande och tillfredställelse. Begreppet 
stress inkluderar många delar som tillsammans utgör en grund för uppförandet av 
stresshantering. 
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     Att arbeta på en institution för ungdomar med allvarliga beteendeproblem medför en viss 
grad av stress. Enligt Larsson och Lindgren (2012, s. 43) innebär begreppet stress både 
påfrestande orsaker som exempelvis tidsbrist, komplicerade arbetsuppgifter och för lite 
inflytande, men stress kan också vara känslor som skapas genom påfrestande orsaker. Enligt 
Lazarus och Folkman (1984, s. 7f) är det individuellt hur en människa påverkas av 
stressfaktorer, såsom tidspress, effekterna av oljud vid utmattning samt effektivitet i 
problemlösning beroende på coping-, motivations- och kognitivt perspektiv. Vidare menar 
Larsson och Lindgren (2012, s. 44) att stress kan definieras som en obalans mellan det en 
person behöver eller ska göra och det personen har möjlighet att göra. Det finns både positiv 
och negativ stress och positiv stress kan hjälpa personen att fokusera och hantera en situation 
på ett bättre sätt (Larsson och Lindgren 2012, s. 45). Negativ stress innebär att en person inte 
har kontroll över sin tillvaro och har mycket måsten som personen inte har förmåga att klara 
av samt att den negativa stressen är ihållande över en längre period och påverkar personen 
både psykiskt och fysiskt. Larsson och Lindgren (2012, s. 45) skriver att det är hanteringen 
och graden av stress som kan avgöra hur en person agerar i en akutsituation. Akut stress kan 
orsakas av hot eller våld och detta i sin tur orsakar ett stresspåslag. Om stresspåslaget blir 
överväldigande är risken stor att stressen blir en belastning i situationen, som kan uttrycka sig 
i form av sämre minne, känslostormar och koncentrationssvårigheter. Teasdale (2006, s. 251) 
menar att alla arbeten mer eller mindre innehåller stress och det leder oftast till att personalen 
är effektiva och är tillfredställda med sina arbeten. En lägre stress kan ge ineffektivitet och en 
lägre tillfredställelse. Stress enligt Teasdale (2006, s. 251) är ett sätt för kroppen att hantera 
situationer under en kortare tid. Om stressen kvarstår en längre period kan det finnas risk för 
sjukdomar och ohälsa.  En stressreaktion kan endast uppkomma om personen ifråga anser att 
det är en krävande situation och då krävs att personen hanterar stressen på ett bra sätt (Larsson 
och Lindgren 2012, s. 47).  
     Stresshantering är en viktig del när en person arbetar på institutioner för ungdomar. 
Larsson och Lindgren (2012, s. 72) menar att de konsekvenser som kommer av stress kan 
lindras genom stresshantering i form av olika åtgärder. Dessa åtgärder kan innefatta samtal, 
motion eller vila beroende på vad som fungerar bäst för personen i fråga. Enligt Teasdale 
(2006, s. 252) är det vanligt att människor som är stressade vill kunna använda sin logik för 
att stänga av stressen, vilket är orealistiskt. Stress är ett av kroppens försvar och kan inte 
stängas av förrän försvaret inte längre behövs. För att minska stress hos personal på 
arbetsplatser bör chefer belöna, värdesätta och ge personalen utbildning och möjlighet till 
utveckling. Personer som är nöjda med livet presterar ofta bättre på sina arbetsplatser 
(Teasdale 2006, s. 252). Vidare riskerar personal som är stressad i större utsträckning än andra 
att till exempel bli sjukskrivna eller bli mindre produktiva i sitt arbete (Larsson och Lindgren 
2012, s. 74). Hotsituationer är ofta mycket stressfyllda då dess utgång är oviss. Något som kan 
öka stressen för personal på en institution för ungdomar är att försöka förutse ungdomarnas 
agerande innan det sker. Genom att vara förutseende kan även lösningen på situationen 
bestämmas i förtid. Men om situationen förändras kan personalen stå utan lösning och 
situationen förvärras. Ett sätt att kunna reducera stress i en hotsituation är därför att ha 
inställningen att vad som helst kan ske. Ett annat sätt är att personal övar sig på olika 
scenarion för att ha möjlighet till många olika utvägar exempelvis kommunicera lugnt och på 
ett sätt som minskar risken för konflikt, hur personal ska få tag på hjälp eller liknande 
(Larsson och Lindgren 2012, s. 83f). När en personal har blivit utsatt för en hot och 
våldssituation bör stöd i form av avlastningssamtal så kallad defusing användas. Det är ett 
samtal om händelsen som ska ske inom den närmsta tidsrymden. Här kan den drabbade 
personalen prata om sina reaktioner, tankar och sinnesintryck som uppstod under och efter 
händelsen (Larsson och Lindgren 2012, s. 91). Ett annat stöd är psykologisk första hjälp som 
innebär stöttning från övriga arbetskamrater för direkt stöd och känsla av trygghet på fler 
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nivåer (Larsson och Lindgren 2012, s. 91). Det finns olika sorts stresshantering och på olika 
nivåer, vilket kan vara till stor hjälp för personen i fråga, om de används på rätt sätt. 

Coping 
För att hantera stress är coping ett viktigt instrument. Enligt Lazarus och Folkman (1984, s. 
117ff) finns det två teorigrunder av coping. Den ena är baserad på beteenden hos djur och hur 
de överlever genom att lära sig vad som är förutsägbart och kontrollerbart i sin omgivning för 
att kunna undvika, fly eller besegra faror som de utsätts för.  I denna teori innefattas 
copingbegreppet i form av att inlärda beteenden kan minska upphetsningen vid fara. Detta 
genom att neutralisera ett farligt eller skadligt tillstånd. Så teorin som baseras på beteenden 
hos djur är av mer biologisk art och har ett bristande innehåll av kognitiva och emotionella 
delar. Den andra teorigrunden är psykoanalytisk egopsykologi där coping innebär att man 
använder sig av realistiska och flexibla tankar och handlingar för att lösa problem och minska 
stresspåslaget. Inom den psykoanalytiska teorigrunden är kognition viktigare än beteende. 
Lazarus och Folkmans (1984, s. 141) definition av coping lyder:”constantly changing 
cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are 
appraised as taxing or exceeding the resources of the person”. Traditionella modeller av 
coping menar att de karaktärsdrag och sätt som utvecklar copingstrategier är statiska och när 
de en gång är skapade så är copingen densamma livet ut (Lazarus och Folkman 1984, s. 128). 
Lazarus och Folkman (1984, s. 129) menar däremot att man inte kan förutse hur en människa 
ska hantera en stressfylld situation på grund av att coping är flerdimensionellt och inbegriper 
olika perspektiv. Coping är en komplex process som gör att människor reagerar olika vid olika 
stressfyllda situationer. Det finns stora skillnader mellan dessa sätt att se på coping. Coping 
som process börjar med att observera vad personen tänker och gör i den specifika situationen 
istället för att se till vad personen brukar göra.  Som andra steg i att förstå coping behövs en 
utförlig beskrivning av kontexten, vad personen hanterar. Som tredje steg behöver personen 
kunna ändra sina copingstrategier beroende på situationen. Ibland behövs försvar och ibland 
behövs problemlösning (Lazarus och Folkman 1984, s. 142). Menninger (1963 i Lazarus och 
Folkman 1984, s. 118) menar att det finns copingstrategier för att hantera problem som 
används i det vardagliga livet såsom skratt, gråt, humor, svära, prata ut och träning. När en 
person använder dessa till det extrema som att gråta eller skratta ohämmat, prata för högt och 
för mycket så ses deviserna inte längre som coping utan indikerar brist av kontroll och 
stabilitet. Coping är en process som kan uppfattas på olika sätt och kan inkludera olika 
strategier. 
     Många forskare enligt Lazarus och Folkman (1984, s. 150ff) skriver om speciellt två typer 
av copingstrategier; emotionsfokuserad samt problemfokuserad coping. Den 
emotionsfokuserade copingen är mest använd när en situation är oföränderlig alltså när det 
inte går att påverka situationen. Strategier som ingår i emotionsfokuserad coping är bland 
andra distansering och selektiv uppmärksamhet. Minimering av hotet är även en 
copingstrategi som innebär att personen kan tänka att det finns viktigare saker att göra eller 
det kunde vara värre. Lazarus och Folkman (1984, s. 150f) skriver att emotionsfokuserad 
coping kan användas för att behålla hoppet genom att förneka det som har hänt och för att 
intala sig att det inte spelar någon roll. Det blir ett sätt att lura sig själv på men också ett sätt 
att försvara sig på. Lazarus och Folkman (1984, s. 152f) skriver även om problemfokuserad 
coping som innefattar strategier för att lösa problem. Den här typen av coping fokuserar på att 
definiera problemet och att hitta flera lösningar för att sedan använda sig av en av dem. 
Problemfokuserad coping kan riktas både på yttre problem men också mot det egna jaget. Det 
innebär att personen ifråga stärker sin motivation och genomför kognitiva förändringar för att 
kunna lösa ett problem (Lazarus och Folkman 1984, s. 152f).  Larsson och Lindgren (2012, s. 
93) menar att personal på institutioner för ungdomar har ett nödvändigt behov av att hantera 
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hot och våldssituationer med hjälp av problemfokuserad coping för att kunna fokusera på 
händelsen och kunna sätta känslorna åt sidan under tiden händelsen utspelar sig. Vidare menar 
författarna (Larsson & Lindgren 2012, s. 93) att personal kan få kraft och energi från sin 
rädsla i en hotsituation om de använder problemfokuserad coping, vilket hjälper till att hålla 
sinnena fokuserade. Emotionsfokuserad och problemfokuserad coping är de mest använda 
synsätten, men det finns ytterligare sätt att se på begreppet. 
     Greve och Strobl (2004, s. 195) menar att det finns ytterligare tre sätt att se på coping ur 
både ett individuellt och socialt perspektiv. Ett försvar bestående av undvikande av problem, 
assimilerande coping samt tillmötesgående coping. Effekterna av försvar och undvikande 
beteende kan både vara individuella och sociala. De olika typerna av försvar och undvikande 
beteende är automatiskt försvar, reflekterande försvar, förlust av förståelse, avsägelse av 
förståelse, rubricering, iscensättning och sönderdelning av system. Dessa strategier innebär att 
problemen exempelvis glöms bort, omedvetet ignoreras eller medvetet stängs ute (Greve och 
Strobl 2004, s. 197). Assimilerande coping innebär att istället för att förändra målet, fokusera 
på vad som är och hur det kan förändras för att uppnå målet. Exempel på strategier av 
assimilerande coping är ökad ansträngning, innovation och att söka stöd för att hantera 
problemet (Greve och Strobl 2004, s. 198). Assimilerande coping består av medvetna och 
aktiva val (Branstädter 1998 i Greve och Strobl 2004, s. 198). Stress och problem kan skapas 
ur måsten och borden. Tillmötesgående (accommodative) coping innefattar strategier som 
används när det av olika anledningar inte går att förändra dessa måsten och borden. Exempel 
på strategier är att se problemet som relativt, att se problemet ur en positiv synvinkel eller att 
omdefiniera problemet (Greve och Strobl 2004, s. 200). Coping är ett begrepp som innefattar 
flera perspektiv som gör att det lättare går att identifiera hur ett problem hanteras för att kunna 
påverka det. 
     Bandura (1983 i Mueller och Tschan 2011, s. 220) menar att människor som är osäkra på 
deras förmåga att hantera (cope) våld på sin arbetsplats med stor sannolikhet kommer att vara 
oroliga och rädda i svåra situationer.  Lazarus (1981/ 1998 i Mueller och Tschan 2011, s. 220) 
skriver att personal som arbetar med vetskapen om att det kan uppstå möten med våldsamma 
klienter utvärderar hotfulla situationer utifrån den skada som kan uppstå och deras egen 
förmåga att hantera problemet. Vidare är personal som litar på arbetsplatsens hantering av hot 
och våld säkrare i sin egen hantering av våldsamma klienter då de vet att de får omedelbar 
hjälp från kollegor och stöd i att hantera händelsen efter att den är utspelad. De här personerna 
är troligtvis inte lika sårbara när det gäller framtida möten med våldsamma klienter (Lazarus 
1999 i Mueller och Tschan 2011, s. 220).  Barling (1996, i Mueller och Tschan 2011, s. 221) 
skriver att resterande personalgrupp kan påverka hur den utsatta personalen kommer att 
hantera framtida hot och våldssituationer. Vidare finns det andra saker som påverkar 
copingen. Enligt Lazarus och Folkman (1984, s. 158ff) finns det olika copingresurser som 
stärker hanteringen av problem. Dessa resurser är hälsa, energi, positiva tankar, 
problemlösande färdighet, social färdighet, socialt nätverk och materiella resurser. Om 
resurserna finns och de används på rätt sätt kan de ha en positiv påverkan på hantering av 
problem (Lazarus och Folkman 1984, s. 158). En förutsättning till att resurserna ska finnas är 
att personal ska känna sig värdesatta och uppmärksammande av chefer samt känna att de har 
en möjlighet att påverka sin situation. Personal som är tillfreds med sin arbetsplats presterar 
ofta bra i arbetet (Teasdale 2006, s. 252). Så en positiv miljö på arbetsplatsen kan ge effektiv 
personal med resurser som stärker deras hantering av problem.  

Organisation och ledarskap 
Ordet organisation härstammar från grekiskans organon vilket innebär verktyg eller redskap. 
Genom den definitionen blir en organisation ett strukturellt instrument för att en uppgift ska 
bli utförd. Strukturen i en organisation ska fungera så att arbetsuppgifter är uppdelade, ansvar 
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och auktoritet ska ligga på de personer som ingår i organisationen (Svedberg 2012, s. 230). 
Som föreståndare på en institution för ungdomar, som i andra organisationer, är det viktigt att 
agera och ta beslut utifrån ett etiskt perspektiv. Det innebär att värdighet och respekt för 
personalen och klienterna ska genomsyra varje beslut. Ett etiskt förhållningssätt är viktigt 
både för föreståndare och för personal, vilket betyder att hela arbetsplatsen bör arbeta etiskt 
och uppdatera riktlinjerna kring etik kontinuerligt (Northouse 2013, s. 428). 
     Teamorganisation är en del av en organisatorisk design. En arbetsplats organiserad i team 
bygger på en tanke om mer eller mindre självstyrande grupper, organisationen tror på en god 
arbetsgrupp med eget ansvar och förväntan på positiva sociala samverkanseffekter (Svedberg 
2012, s. 230). Teamorganisation och ledarskap har blivit den mest populära, snabbast växande 
teorin inom området och Northouse (2013, s. 287) menar att ett team är en sammansatt grupp, 
beroende av varandra, med gemensamma mål som måste koordinera sina aktiviteter för att nå 
målen. En teamorganisation vill komma bort från den traditionella hierarkiska organisationens 
begränsningar och mekaniska karaktär (Svedberg 2012, s. 230ff). Gruppen sköter själv 
planeringen och arbetsteamens roll och utveckling står i centrum. Detta benämns som 
självstyrande grupper och denna självstyrning sker utifrån riktlinjer som den överordnade 
ledningen bestämt (Lima 2007, s.75). Chefen i en teamorganisation ska stötta och motivera 
sina medarbetare, så de känner ansvar och delaktighet. Då alla har ansvar blir inte chefens 
viktigaste uppgift att fatta beslut, utan att skapa en så god miljö som möjligt för att bra beslut 
ska bli fattade. Medarbetarna är kompetenta, självgående och flexibla som hjälper och stöttar 
varandra. För att detta ska fungera på ett bra sätt behövs en stabil grupp, till antal och 
deltagare som får tid att utveckla relationer och arbetsformer (Svedberg 2012, s. 245f).  En 
organisation kan även bestå av en egen kultur där personalen delar värderingar som visar sig i 
symboliska yttringar såsom historier och kodat språk. Värderingarna kan också visa sig i form 
av strategier och ledarskapsfilosofier på organisationsnivå (Dextras-Gauthier, Marchand, and 
Haines III 2012, s. 83). De värderingar som finns inom en organisation påverkar attityder, 
beteende och hur väl en organisation fungerar som i sin tur påverkar personalens hälsa och 
välmående. En organisation som önskar en självgående personal bör därför ge personalen 
handlingsutrymme. Värderingar inom en organisation kan även yttra sig i ritualer (Dextras-
Gauthier, Marchand, and Haines III 2012, s. 83). Collins (1988 i Lindberg 1998, s. 84) menar 
att det ofta förekommer ritualer på institutioner. När dessa ritualer utförs kan en social effekt 
skapas i form av en känsla av gemenskap. En ritual består av ett gemensamt fokus av 
deltagarna, gemensam sinnesstämning, skapandet av en symbol som representerar gruppen 
och som är fokus under ritualen. Något som Lindberg (1998, s. 84) uppfattar som en ritual är 
när alla personer är medvetna om att alla uppfattar en situation på samma sätt. Det kan ske i 
en situation där uppmärksamheten är fokuserad på samma handling.     
     Att arbeta på ungdomsinstitution kan vara känslomässigt krävande. För att kunna leda ett 
känslomässigt krävande arbete behövs vissa kunskaper. Hansson (2011) menar att ångest är 
vanligt förekommande på ungdomsinstitutioner och i övrigt socialt arbete, men då talar man 
oftast om klienternas ångest och inte ångest hos personal. Brister i hur organisationer tar hand 
om personalens ångest kan resultera i problem med att behålla eller rekrytera nya 
medarbetare. Finns inte rimliga, konstruktiva arbetsvillkor, att hantera ångest och andra 
svårigheter kan arbetet brista i kvalitet (Hansson 2011, s. 16). Personal kan bli bärare av 
klienters ångest och synen på organisationen som helhet blir därför negativ. Därför är det 
viktigt att en chef på en institution är medveten om att ångest hos personal kan skapa negativa 
och pessimistiska tankar kring kommande arbetsuppgifter. Genom att personal blir bärare av 
klienters ångest skapas något som kallas parallellprocesser och dessa processer handlar just 
om att personal på ett omedvetet och ofrivilligt plan bär klienters starka ångest. 
Uppmärksammas inte detta finns stor risk att personal agerar ut ångesten i vidare konflikter 
med kollegor, chef och vidare mot arbetsledning. Personalen i en parallellprocess kan bli 
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uppgiven, aggressiv och cynisk. Vidare finns även risk att man börjar generalisera de man 
möter i sitt arbete. Ångesten kan alltså vandra vidare, ”ärvas” från klient till personal och 
vidare till chef och handledare. I denna parallellprocess är det av stor vikt att medvetandegöra 
personalen på vilka emotionella krafter som kan finnas i arbetet med klienter, på så sätt kan 
personal lättare förstå klienter och hur de mår. Carlander (2011 s. 43-46) menar att det bästa 
sättet att undvika att bli styrd av ångesten från klienter är att våga tala om den, göra den till en 
egen aktör. Organisationen behöver vara ett stöd för sina anställda och chefer behöver hjälpa 
sin personal att härbärgera ångesten. Precis som personal vill hjälpa sina klienter med sin 
ångest ska cheferna prata med personalen om vilken ångest deras arbete kan komma att väcka. 
Det finns vissa andvändbara redskap för en chef som ska hjälpa sin personal att härbärgera 
både sin egen och klienters ångest. Dessa redskap är exempelvis att erbjuda personalen 
handledning, ha ett tydligt och närvarande ledarskap, tala om ångesten, erbjuda grupp och 
teamutveckling, dokumentera tydligt, samtala med personal genom öppna frågor, 
kompromisser och egna reflektioner samt vara uppmärksam på ny personals förmåga att 
hantera ångest och stress. För att uppnå en effektiv verksamhet är det viktigt att chefen är 
engagerad i personalens välmående.  

Metod 
Studiens övergripande syfte var att undersöka hur personal på två HVB-hem definierar och 
hanterar hot och våld, hur hot och våld gestaltar sig och i vilka situationer det uppstår samt 
hur tillfredställda personalen är med hanteringen av hot och våldssituationer. För att ge svar 
till syfte och frågeställningar har en kvalitativ inriktning av metoden använts där 
semistrukturerade intervjuer med sju personal på två HVB-hem är studiens empiriska grund. 
Metodavsnittet innehåller valet av metod, hur litteraturen anförskaffats, urval av informanter 
och datainsamling, uppförandet av intervjuguide, hur empirin har bearbetats och analyserat, 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt en etisk reflektion. 

Val av metod 
Då studien grundat sig i sökningen av förståelse för hur informanterna tolkar sin 
gemensamma verklighet valdes en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes med sju 
informanter (i enlighet med Bryman 2011, s. 341). Studiens empiri har insamlats med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer där informanterna fick tycka, tänka och känna in sina svar, vilket 
bidrog till att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Ur intervjuerna insamlades 
subjektiva tolkningar av verkligheten för att få en gemensam bild av informanternas 
verklighetsuppfattning (i enlighet med Bryman 2011, s. 29, 341).  En initierande tanke var att 
utföra gruppintervjuer för att få en gemensam diskussion kring frågorna. Detta kunde inte 
genomföras dels på grund av att intervjuerna utfördes på arbetstid och fyra personal kunde 
inte lämna arbetet samtidigt. En annan orsak till att gruppintervjuer inte genomfördes var att 
författarna ansåg att frågorna var fokuserade på personliga tolkningar och upplevelser, vilket 
möjligtvis inte hade framkommit om det hade utförts en gruppintervju.   

Litteraturanförskaffning 
Insamlandet av information till tidigare forskning och teoriavsnittet och analys har genomförts 
med hjälp av olika sökmotorer samt bibliotekskataloger. Framförallt har sökningar gjorts i 
Örebro universitets bibliotekskatalog med sökorden; hot, våld, arbetslivet, arbetsmiljö, 
institution, coping, stress, stresshantering, organisationsteori, ledarskap, gruppsykologi, 
ungdomar, personal, rädsla, aggression, konflikt, ilska, konflikhantering, kris och utagerande. 
Information söktes även från Örebro universitets sökmotorer summon, social services 
abstracts, psykinfo samt google schoolar med sökorden; workplace, violence, prevention, 
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institution, youth, aggression, coping, staff, personnal, self-control, addiction, residential 
treatment, employed, fear, stress, negative stress, leadership, stress management, organization 
och organizational behavior. Referenser på olika artiklar har även varit vägledande i sökandet 
efter information. Information har även hämtats från statens institutionsstyrelses hemsida, 
polisens hemsida, world health organizations hemsida samt arbetsmiljöverkets hemsida. 
Insamlandet av litteratur har utförts med fokus på bredd av empiri. Under litteratursökningen 
var antalet träffar i sökmotorerna omfattande och på grund av detta begränsades sökningen för 
att dels fokusera på relevansen i träffarna med de använda sökorden samt fokusera på den 
senaste forskningen. På grund av detta kan litteratur som kunnat vara relevant för studien ha 
missats.  

Intervjuguide 
För att genomföra studien har en intervjuguide konstruerats som innefattar olika teman och 
frågor som forskaren i så stor utsträckning som möjligt ska beröra. Den semistrukturerade 
intervjun ger utrymme till diskussion utöver de fastställda frågorna vilket kan ge ytterligare 
relevant information till studien (Bryman 2011, s. 414f). Frågor i intervjuguiden har 
formulerats utifrån arbetsmiljölagen (Iseskog 2010), två forskningsrapporter (Wästerfors 
2009; Littlechild 2009) samt en uppsats (Gullberg 2012). Intervjuguiden är indelad i fyra 
delar (se bilaga). Inledande frågor innefattar basfrågor kring den intervjuade informanten 
exempelvis ålder och upplevelsen av att räkna med hot och våld på arbetsplatsen. 
Definitionsfrågor fokuserar på personalens och arbetsplatsens definitioner på hot och våld 
exempelvis finns det en definition av hot och våld på din arbetsplats? Hotet och våldets 
gestaltning innefattar frågor om hur hotet och våldet ser ut på HVB-hemmen samt hantering 
av hot och våld som fokuserar på hur hot och våldssituationer hanteras både undertiden 
situationen utspelar sig men också efter den är avslutad. Intervjuguiden skapades med 
intentionen att insamla empiri med ett stort omfång inom ämnet hot och våld. Frågornas fokus 
var personalperspektivet, och de 65 frågorna som inkluderas i intervjuguiden omfattade flera 
områden inom ämnet för att få en bred empiri.  Empirin bearbetades efter intervjuerna och 
kunde smalnas av för att fokusera på de områden som ansågs vara mest relevanta för studiens 
syfte och frågeställningar. Genom att skapa en intervjuguide med en omfattande frågearsenal 
blir den framkomna empirin omfångsrik och kan innefatta viktiga delar som annars kunde ha 
missats. Dock kan det höga antalet frågor göra att svaren inte blir tillräckligt ingående och 
genomtänkta då intervjuerna skulle utföras på en begränsad tid. 

Urval av informanter och datainsamling 
Genom att använda intervjuer som metod för datainsamling kan relevant empiri insamlas från 
de deltagande informanterna, som valts av studiens författare för sitt kunnande inom det 
område studien ämnar undersöka. Genom att välja de personer som är mest insatta i ämnet så 
görs ett målstyrt urval (Bryman 2011, s. 392). Ett icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren 
gör ett specifikt urval baserat på vilken information studiens syfte kräver samt vilka som kan 
bidra med detta (Bryman 2011, s. 190). Studien ämnade undersöka kring hot och våld på två 
HVB-hem ur ett personalperspektiv. Därför togs kontakt med föreståndarna på två HVB-hem 
via mail där syftet med studien presenterades och en förfrågan om intervjuer med personal 
genomfördes. HVB-hemmen (hem för vård och boende) är boende för ungdomar med 
allvarlig beteendeproblematik i åldrarna 15-19 år vid inskrivning. De båda hemmen verkar 
under socialtjänsten i stadens kommun. De har dygnet runt- platser som innebär rum där 
ungdomarna bor på heltid och akutplatser som innebär att det finns rum som är öronmärkta 
för ungdomar som är i akut behov av ett boende. Detta kan exempelvis ske mitt i natten på 
grund av att något hänt som gör att ungdomen inte har någon annastans att ta vägen. HVB-
hemmen har även utslussningslägenheter som används av de ungdomar som ska slussas ut i 
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samhället igen. Det ena HVB- hemmet bygger på en psykodynamisk grund och bedrivs efter 
miljöterapeutiska principer. Det andra hemmet har en kognitiv grundsyn och bedrivs efter 
olika beteendeterapeutiska metoder exempelvis ART (aggression replacement training) som 
är en metod för bland annat ungdomar med normbrytande beteende såsom utagerande 
beteende eller drog- och alkoholproblem, CRA (community reinforcement approach) är en 
behandlingsmetod för människor med alkohol och drogproblematik och KoMET 
(kommunikationsmetod) som bland annat används i familjebehandling.  
     Studiens upplägg var att intervjua personal var för sig, istället för gruppintervjuer och 
observationer, då det var den personliga tolkningen och upplevelsen av de ställda frågorna 
som efterfrågades. Ett av HVB-hemmens personal tog kontakt med studiens författare för 
tidsbokning av intervjuer medan det andra HVB-hemmets personal blev tillfrågade då ingen 
initierande kontakt togs med författarna. Detta på grund av olika hantering av det 
introducerande mailet av föreståndarna. På HVB-hemmen intervjuades fyra respektive tre 
informanter. Det ursprungliga syftet var att fyra informanter på vardera HVB-hem skulle 
intervjuas men på grund av sjukdom blev det ett bortfall, vilket resulterade i totalt sju 
informanter. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på de respektive HVB-hemmen då de 
utfördes under arbetstid. Den planerade tidsrymden för intervjuerna var planerad mellan 45 
minuter till en timme med respektive informant. Intervjuerna utgick från den intervjuguide 
som tidigare skapats. Då semistrukturerade intervjuer var utgångspunkten så följdes inte 
intervjuguiden strikt från fråga ett till fråga 65, utan informanterna gavs utrymma att diskutera 
kring frågorna och ämnet i stort. Detta medförde att vissa frågor i intervjuguiden besvarades i 
en diskussion kring en annan fråga, och därmed ställdes inte de redan diskuterade frågorna för 
att undvika upprepning. En brist med detta är att författarna avgjorde vad som räknades som 
svar på vissa frågor, informanten kan ha uppfattat frågan på annat sätt och därmed svarat 
annorlunda om denne fått möjlighet. Författarna till studien tillfrågade informanterna om 
deras samtycke till att få spela in intervjuerna på en mp3 spelare för att undvika bortfall av 
viktig information (Bryman 2011, s. 428f), vilket samtliga informanter gav sitt samtycke till. 

Databearbetning och analysförfarande 
När intervjuerna genomförts och tillräckligt med empir insamlats transkriberades det 
inspelade materialet. Intervjuerna i den föreliggande studien varade mellan 32 minuter till 62 
minuter som efter intervjutillfället transkriberades till 47 sidor material. Anledningen till den 
stora skillnaden i tid kan förklaras till största del genom att informanternas svar varierade i 
omfång. Vissa informanter använde sig av många exempel på det som diskuterades vilket 
ökade tiden för intervjuerna. En förklaring till att vissa intervjuer utfördes under en kortare 
tidsrymd kan vara att några informanter hade tidsbrist på grund av arbetsuppgifter som krävde 
deras uppmärksamhet. På grund av detta kan relevant information och personliga reflektioner 
missats som kunnat påverka studiens resultat. Transkriberingen av intervjumaterialet 
påbörjades redan efter första intervjun för att informanternas uttryck skulle vara färskt i 
minnet. Den transkriberade texten genomlästes i sin helhet och tematiserades sedan genom att 
uppmärksamma ämnen som återkom i intervjuerna för att hitta gemensamma nämnare och 
skillnader mellan informanterna (i enlighet med Bryman 2011, s. 529). Under tematiseringens 
gång hittades många liknande svar på frågor vilket ledde till att informanternas svar blev 
inkluderade i samma teman (i enlighet med Bryman 2011, s. 529). Då det insamlade 
materialet av informanternas svar var så omfattande valde författarna att endast använda delar 
av materialet, då all empiri inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Efter att 
tematiseringen genomförts så valdes ett antal teman ut för att representera informanternas svar 
från intervjuerna och för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. De teman som 
framkom redovisas i en resultatdel och efterföljs av citat som redovisade vad informanterna 
sagt mer precist. På grund av anonymitetskrav har citaten döpts till boktsäver från A-G. 
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Bokstaven är placerad bakom varje citat. Dock finns inte citat från alla informanter utan 
citaten valdes ut för att lyfta fram resultatet. Dessa teman analyserades även i studien och 
består av kontextbaserad definition av hot och våld, konkreta hot och våldssituationer, hot och 
våldsplan, personlig hantering av hot och våld, stöd från föreståndare samt anmälan.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktigt för att studien ska vara trovärdig och lätt 
att förstå i liknande sammanhang som det som studeras.  

Validitet 
Inom forskning innebär validitet att studien undersöker det den ämnar undersöka (Bryman 
2011, s. 352). Inom den kvalitativa forskningen finns trovärdighet som ett motsvarigt begrepp 
till validitet. Trovärdighet och intern validitet är överensstämmande begrepp som innebär 
huruvida tolkningsramen stämmer överens med resultatet. Trovärdigheten i en studie baseras 
enligt Guba och Lincoln (1994 i Bryman 2011, s. 354f) på hur trovärdig tolkningen av den 
insamlade empirin är i andras ögon. Studien granskades av en handledare samt två andra 
personer under utförandet. Genom att en handledare granskade studien kan en annan 
synvinkel framkomma som författarna från början inte kunde se. För att se om studien var 
förståelig och följde en logisk struktur har även två andra personer som inte varit inblandade i 
utförandet av studien läst och kommenterat texten. Studiens syfte och frågeställningar 
besvarades på ett så precist sätt som möjligt då studien utfördes med största noggrannhet. 
Detta i form av att en intervjuguide skapades med 65 frågor som efter en grundlig genomgång 
av relevant litteratur ansågs kunna ge svar till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet 
som framkom förankrades i och analyserades med hjälp av tidigare forskning och 
tolkningsram, vilket medförde att syfte och frågeställningar besvarades genomgående i 
studien.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet inom forskning innebär att studien ska kunna replikeras, alltså kunna återkapas i 
samma kontext. En studie kan uppnå hög reliabilitet om detta kan genomföras. En svårighet 
som lätt uppkommer med att replikera en kvalitativ studie är att en social kontext ständigt 
förändras vilket kan bidra till olika resultat vid återskapning (Bryman 2011, s. 352). För att 
replikering är komplicerat inom kvalitativ forskning har en motsvarighet till reliabilitet 
skapats i form av begreppet pålitlighet. Enligt Guba och Lincoln (1994 i Bryman 2011, s. 
355) är en studie pålitlig då den redogör för alla komponenter som studien består av. 
Redogörelsen ska vara öppen, lätt åtkomlig och komplett. I den föreliggande studien 
presenteras alla komponenter med öppenhet och transparens genom att via metoden ge en 
förklaring till uppbyggnaden av studien. Studien kan vara svår att replikera då utgångspunkten 
för insamling av empiri ligger i semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgår från en guide 
men sidodiskussioner utgjorde en del av studiens resultat vilket inte kan återskapas. 
Intervjuerna utfördes efter en intervjuguide med 65, utifrån studien, relevanta frågor. 
Intervjuguiden innehöll öppna frågor för att ge möjlighet till vidare diskussion. För att få fram 
den information som behövdes för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar så användes 
den tid som informanten behövde, mellan 32-62 minuter.  
 
Generaliserbarhet 
Inom kvantitativ metod innebär generalisering att resultaten för en studie ska gälla för andra 
populationer än bara för den som studeras (Bryman 2011, s. 168). Att generalisera inom 
kvalitativ forskning och kvantitativ forskning skiljer sig åt då informanterna i en kvalitativ 
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forskning inte är representativa för några andra än för sig själva (Bryman 2011, s. 369). En 
kvalitativ studie kan däremot generaliseras till teori och begrepp genom att hitta gemensamma 
mönster mellan studien och teorin eller begreppet (Bryman 2011, s. 369). Den föreliggande 
studien undersöker två liknande HVB-hem och ur empirin har mönster i hur personalen 
hanterar hot och våldssituationer hittats. Genom att se mönster som användning av coping, 
rädsla, ledarskap och stress som framkommer ur empirin kan studien generaliseras till andra 
verksamheter som på liknande sätt kan uppleva hot och våldssituationer.      

Etiska reflektioner och metoddiskussion 
Det är av vikt att förhålla sig etiskt när en studie genomförs för att ta hänsyn till 
informanternas anonymitet och rättigheter, samt att studien utförs på ett korrekt sätt. Enligt 
vetenskapsrådet (2011, s. 40) så måste syfte och frågeställningar vara tydliga och metoden 
som valts ska nå svar på de frågeställningar som studien lutar sig emot. Vidare ska metoden 
som används kunna förklaras och genomföras noggrant och med kompetens. Studiens metod 
för att samla in empiri var semistrukturerad kvalitativ intervju. Eftersom studiens syfte var att 
hitta personliga definitioner samt hantering av hot och våldssituationer så var svaren av 
subjektiv karaktär och det är då viktigt att informanten får möjlighet att kunna diskutera de 
frågor som ställdes och inte få redan fastställda svarsalternativ som i en strukturerad intervju. 
Ett etiskt övervägande efter att intervjuerna genomförts var vad som kan användas i resultat 
och analys utan att röja anonymiteten av informanten. Hänsyn togs till informanternas säregna 
uttryck och ordval som möjligtvis kunde utlämna informanten. Därför utgjordes citaten av 
empiri som uttryckts neutralt, och i vissa fall användes citat som kunnat utlämna informanten 
men där det säregna uttrycket plockats bort. Även empiri där en speciell situation förklaras 
skalas av för att undvika någon form av identifiering. Att en kvalitativ ansats användes beror 
på att studiens syfte var att förvärva tolkningar av situationer och händelser och det var svårt 
att använda kvantitativ metod för att få fram sådan empiri. Informanterna som deltog i studien 
blev alla informerade om syftet med studien via mail två veckor innan intervjutillfället. I 
samma mail fanns information om att informanterna när som helst fick avbryta intervjun samt 
att all information avkodas, och när studien är genomförd, förstörs. Innan intervjuerna startade 
fick informanterna skriva under på att de har tag del av informationen de fick i det första 
mailet. Vidare delgavs informanterna att endast de personer som utförde studien samt 
handledare kommer att hantera den empiri som framkom under intervjuerna. Även HVB-
hemmens läge och namn kommer att anonymisera. Då ämnet för studien var hot och våld ur 
ett personalperspektiv så var frågorna personligt ställda. Även frågor om hur personalen anser 
att hanteringen av hot och våld hanteras av organisation och ledning ställdes. Dessa frågor kan 
vara lättare att svara på om det finns ett löfte om anonymitet. Det kan dessutom vara lättare att 
diskutera och öppet svara på känsliga frågor vid ett sådant löfte. Att studien använder 
informanter från två HVB-hem var delvis för att se om det fanns skillnader mellan olika 
behandlingsinriktningar vad gällande hot och våld. Ett etiskt övervägande som gjordes var hur 
lätt det skulle vara att känna igen en informant grundat i svaret som presenterat i form av citat, 
om endast ett HVB-hem ingick i studien. Därför ansågs det att en högre grad av anonymitet 
kunde utlovas om två HVB-hem deltog i studien. Sju informanter från två HVB-hem 
intervjuades. Hade tidsrymden varit större hade fler informanter kunnat intervjuas, men med 
HVB-hemmens få vårdplatser i beaktande så kan det anses vara tillräckligt med fyra 
respektive tre informanter på HVB-hemmen.  

Resultat och analys 
I avsnittet som följer presenteras den empiri som framkom av studiens intervjuer. Denna 
empiri analyseras med hjälp av tidigare forskning och tolkningsram. Resultatet redovisas med 
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hjälp av citat. Citaten är benämnda med bokstäver A-G istället för namn på grund av 
anonymiteten hos informanterna. I detta avsnitt är resultatet synonymt med materialet. 
     De två ungdomsinstitutionerna är HVB-hem (hem för vård och boende) för ungdomar med 
allvarlig beteendeproblematik i åldrarna 15-19 år vid inskrivning. HVB-hemmen arbetar 
under socialtjänsten i kommunen de är lokaliserade i och har dygnet runt- platser som innebär 
rum där ungdomarna bor på heltid och akutplatser som innebär att det finns rum som är 
öronmärkta för ungdomar som är i akut behov av ett boende. Detta kan exempelvis ske mitt i 
natten på grund av att något hänt som gör att ungdomen inte har någon annanstans att ta 
vägen. HVB-hemmen har även utslussningslägenheter som används av de ungdomar som ska 
slussas ut i samhället igen. Det ena HVB- hemmet bygger på en psykodynamisk grund och 
bedrivs efter miljöterapeutiska principer. Det andra hemmet har en kognitiv grundsyn och 
bedrivs efter olika beteendeterapeutiska metoder exempelvis ART (aggression replacement 
training) som är en metod för bland annat ungdomar med normbrytande beteende såsom 
utagerande beteende eller drog- och alkoholproblem, CRA (community reinforcement 
approach) är en behandlingsmetod för människor med alkohol och drogproblematik och 
KoMET (kommunikationsmetod) som bland annat används för familjebehandling.  

Kontextbaserad definition av hot och våld 
Hot är svårt att definiera då det är en subjektiv upplevelse.  Fysiskt våld är däremot lättare att 
definiera då det inkluderar slag, sparkar och till viss del även att kasta saker och att våldet ger 
psykisk skada. Det kan bero på om kastet är riktat och medvetet om det definieras som våld 
eller inte. Vänskapsknuffar och skojbråk kan även vara svårt att definiera då gränserna mellan 
lek och allvar kan vara diffusa. Av materialet framkommer att en gemensam definition av 
våld är när tillhyggen, speciellt knivar används. Även hot med kniv kan ses som våld. Hot 
som kommer från ungdomarnas frustration uttrycks vid upprepade tillfällen varje vecka. 
Dessa hot är något som flertalet informanter menar att man får ”räkna med” medan övriga 
informanter menar att det inte är det, men som man bör vara beredd på. Det finns olika yttre 
faktorer som påverkar om det upplevs som hot eller inte. Detta illustreras i följande citat:  
 

[…] våld är lättare att definiera, så är det ju. Det är ju när man blir direkt utsatt för 
någonting fysiskt tänker jag. […] det är svårare om det kommer flygandes en kudde på 
ryggen. Det är ju också ett fysiskt agerande kanske, men samtidigt, hivar man iväg en 
kudde så vet man ju att den inte är så hård heller […]. (B). […] folk hotade med att de 
skulle döda och jag vet var du bor och jag ska slå sönder din bil och jag ska… alltså 
såna grejer. (C) 

 
Det finns olika faktorer som påverkar definitionen av hot och våld. De faktorer som flertalet 
informanter menar påverkar mest är vilken ungdom som är inblandad och vilken relation den 
utsatta personalen har till ungdomen, dåligt mående hos personalen på ett privat plan kan 
påverka då det kan göra att hot uppfattas starkare. Även rädsla kan influera definitionen. 
Ytterligare faktorer är personaltäthet, ungdomens sinnesstämning, om ungdomen använder sig 
av medicin för någon neuropsykiatrisk eller psykisk problematik och om hotet och våldet är 
riktat mot personalens privata liv eller mot den professionella rollen. Det framkom även att 
informanterna har delade meningar kring huruvida yttre faktorer bör inverka på definitionen. 
Allt hot och våld är inte likställt utan delas in i allvarlighetsgrader både på 
ungdomsinstitutioner och i samhället. Det finns skillnader mellan institutionerna och 
samhället men likheten är att hot och våld aldrig är acceptabelt.  
 

Har jag en relation med en ungdom som jag har jobbat väldigt tight med eller är väldigt 
nära så kan ju jag på ett helt annat sätt känna av ett verbalt hot och veta vad det innebär 
och vad det betyder. Där kanske någon av mina kollegor inte skulle känna med den 
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ungdomen. (G). Jag tror att man som person kliver in i sin arbetsroll men beroende på 
hur man mår, man går ju upp och ner som människa liksom, och kanske är mer eller 
mindre orolig i perioder, för risken för att åka på stryk eller man kanske har det 
skitjobbigt hemma, då kanske man är mer mottaglig för att ett hot blir svårare att ta 
emot eller att man inte har ”skyddsvästen” på riktigt. (G) 
 

Att det finns flera olika definitioner av hot och våld kan bero på i vilken kontext de skapas. 
Informanterna menar att de flesta människor har en egen definition av hot och våld då 
upplevelsen varierar från person till person. Det kan vara lättare att definiera våld än hot, då 
våld är av mer konkret karaktär som inkluderar exempelvis slag eller sparkar och hot är en 
mer subjektiv upplevelse. Av det framkomna materialet kan en parallell dras till Cooper, 
Saxe- Braithewaite och Anthonys (1996 i Brennan 2001, s. 36) övergripande definition av hot 
som inkluderar allt från öppna verbala hot till rykten och svordomar. Flertalet  informanter 
menar att hot är något de får ”räkna med” på arbetet på grund av problematiken bakom 
ungdomarnas beteenden. Brennan (2001, s. 36) skriver att hot på arbetsplatser borde 
uppmärksammas mer då det ofta uppfattas som en del av arbetet. Ett antagande som kan göras 
är att det finns en skillnad i informanternas definitioner av hot beroende på om man ”räknar 
med” hot eller inte. Detta då definitionerna av hot kan tänkas vara mer strama om man 
”räknar med” hot på sin arbetsplats. Vidare kan tänkas att ungdomarnas bakgrund och 
bakomliggande faktorer till hotet kan vara av större vikt för personal som ”räknar med” hot.  
     Resultatet visar att i de flesta fall av hot och våld finns olika faktorer som påverkar 
informanternas definition. Dahlberg och Potter (2001, s. 4) skriver att vissa organisationer och 
forskare  menar att hot och våld inte kan definieras separat utan som en del av en antisocial 
diagnos. En faktor som nämns i materialet är om en ungdom med en neuropsykiatrisk eller 
psykisk diagnos omedicinerat utövar hot eller våld. På så vis blir den yttre faktorn en orsak till 
våldet som kan tillskrivas ungdomens diagnos och brist på medicinering. Ett antagande är att 
denna faktor kan tänkas bli en ursäkt till eller utgöra ett försvar för ett hot eller våldsbeteende 
och kan påverka synen på och konsekvenserna av beteendet hos den specifika ungdomen. Ett 
fåtal informanter menar att yttre faktorer aldrig ska påverka definitionen av hot eller våld utan 
alla utagerande ungdomar ska bemötas på samma villkor. Något som kan tänkas bli en 
konsekvens av att yttre faktorer ger skillnader i bemötandet av hot och våldsbeteenden, är en 
förväntan från ungdomen att samhället ska ta hänsyn till orsaker till hot och våldsbeteenden. 
Samhällets lagar och regler tar inte hänsyn till orsaker och relationer likadant som personal på 
HVB-hem kan göra.   

Konkreta hot och våldssituationer 
Något som tydligt framkommer av materialet är att hot och våld oftast uppstår vid 
gränssättningar. När personal håller fast vid verksamhetens normer och regler och exempelvis 
säger till ungdomarna att städa sitt rum, stänga av TV:n, ta av sig skorna, inte äta på fel tid, 
kliva upp ur sängen och så vidare, finns risk att personalen blir mål för ungdomens ilska och 
frustration. En del ungdomar hamnar snabbt i affekt och de kan göra utfall medan andra 
istället hotar om att bruka våld. Några av informanterna har själva aldrig blivit utsatta för våld 
av en ungdom men bevittnat att kollegor blivit det. Vidare framkommer att de hot som 
förekommer vid gränssättningar oftast är riktade mot personen som gränssätter och är oftast 
personligt riktade. Flertalet informanter menar att det mest förekommande hotet och våldet 
gestaltar sig vid gränssättningar och målet för personalen i dessa situationer, som i hela 
behandlingsprocessen, är att skapa relationer med ungdomarna vilket framgår av följande 
citat:  
 

Alltid vid gränssättning. Det är hela tiden […] om det sen upplevs som hot att höra att 
man ska få stryk eller jag ska slå till dig, ska jag behöva slå dig, jag ska sticka kniven i 
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dig, jag ska leta på din familj, många sådana hot kommer ju vid gränssättningar eller 
kanske vid väckningssituationer. Ja, vid gränssättningar (G). Vi jobbar inte med massa 
konsekvenser och så, på det sättet. Men vissa ramar och regler, [...]vi kommer inte 
ändra oss om det. Och det är väl ofta där det blir konfliker kring det och vilket också är 
meningen att det ska bli, för att de ska kunna visa upp det de har med sig, för vi ska 
kunna jobba med det, så att de slipper slå på en gammal tant ute på stan liksom (E). 
 

Det är inte enbart vid gränssättningar eller regler hot och våld kan uppkomma. Några 
informanter menar att hot som utvecklats och övergått till våld, eller direkta våldssituationer, 
ofta föregås av att ungdomen är påverkad av alkohol eller droger. Dessa situationer är mest 
förekommande när en ungdom kommer påverkad till HVB-hemmet och vill komma in, men 
blir avvisad. Båda hemmen har regler om att man inte får vara påverkad när man vistas där. 
Det har funnits tillfällen när ungdomar i detta tillstånd har blivit arga för de inte får komma in, 
så de hotar, slåss, bits och slår sönder fönsterrutor. Relationen till ungdomen är av vikt för hur 
hotet eller våldet förstås . Fler av informanterna menar att relationen till ungdomen påverkar 
hur väl personal kan läsa av vad ungdomen uttrycker och signalerar, samt ha kunnighet i att 
skapa kommunikation med ungdomen. En informant uttrycker att det kan vara väldigt 
skrämmande att hamna i en hot och våldssituation där man inte har en relation till ungdomen.  
 

Jag var så rädd så jag tänkte att jag springer in och låser in mig, och ställer för en stor 
byrå, eller sådana här dubbelgarderober som vi hade, så ringer jag till polisen, sen 
slänger jag ut nyckeln (F). 

 
En våldssituation föregås nästan alltid av hot. En informant berättar att det aldrig är någon 
som helt oprovocerat och snabbt fått ett slag, utan det har föregåtts av en konflikt. Personal 
bör vara så professionella att de ska känna in en hot och våldssituation och veta när de ska 
backa eller agera. En ungdom ska aldrig behöva slå mot någon och i följande citat lyfts denna 
aspekt: 

 
[…] vi ska aldrig hamna i en maktkamp, om det inte är för att skydda en annan 
ungdom, om det inte är för att skydda sekretesspapper […] så ska vi inte hamna i 
maktkamper som gör att de inte kan komma undan, liksom slippa slå sig fria (G).  

 
Informanterna är samstämmiga när de berättar att situationer där det kan förekomma hot och 
våld oftast uppstår vid gränssättning. Till detta kan en parallell dras till Andreassen (2003, s. 
297): han menar att det skapas ångest och motstånd vid gränssättningar vilket kan leda till 
maktkamper och konfrontationer som vidare kan leda till personangrepp. Informanterna 
menar att motståndet kan vara en del av ett försvar hos ungdomarna. För just de ungdomarna 
som är inskrivna på institutionen är där av en anledning. Kanske är det så att de aldrig tidigare 
fått gränser och ramar att förhålla sig till. Konflikt och konfrontationsfasen är en fas som 
Jönsson och Jönsson (1999) menar är fysisk och arbetssam, både för personal och ungdom då 
ungdomen kan attackera både verksamheten och sig själv. Ett antagande är att de flesta hot 
sker i denna fas, då ungdomen prövar om personalen och verksamheten ”står kvar”. Många av 
ungdomarna har tidigare blivit svikna av vuxna och har därför brist på tillit till vuxenvärlden. 
Detta kan leda till att de testar gränser och de vuxna i verksamheten för att se om de står kvar 
trots att ungdomen beter sig illa. Håller personal fast vid dessa ramar och gång på gång påtalar 
att ungdomen använder ett oacceptabelt beteende samtidigt som de bekräftar att de ändå finns 
för dem och låter ungdomen stanna i verksamheten, kommer ungdomen klara av att efter en 
tid att gå in i nästa fas. 
     Fler av informanterna uttryckte att det är viktigt som personal att kunna läsa av en situation 
där uttalade hot förekommer. En kunnig personal ska veta om det är läge att backa undan tills 
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konflikten lagt sig och då ta tag i den eller om de ska ta hand om den direkt. Vid situationer 
där alkohol eller droger förekommer kan det vara svårt att läsa av den drogpåverkade 
ungdomen. Flertalet informanter menar att det är en stor riskfaktor till varför hot och våld 
uppstår (se Arbetsmiljöverket 2010, s. 32). Ett antagande kan vara att vid intag av alkohol och 
droger så förstärks alla känslor och intryck hos ungdomen. Den placerade ungdomen kan bära 
på mycket ångest, ilska och frustration och vid intag av alkohol eller droger kan de uppleva en 
avvisning så starkt att det triggar igång känslor som gör att hot eller våld uppkommer.  

Hot och våldsplan 
På de två HVB-hemmen finns hot och våldsplaner som är vägledande i arbetet kring hot och 
våldssituationer. Det finns relativt god kännedom om hot och våldsplanen och vetskap om var 
den finns att hitta. Dock finns det informanter som anser att hot och våldsplanen inte är 
lättillgänglig och att den behöver uppmärksammas mer. Det finns även delade meningar kring 
innehållet i planen. Det förebyggande arbetet kring hot och våldssituationer är något som 
saknas och efterfrågas av informanterna. Arbetet som sker efter en hot och våldssituation och 
de riktlinjer som finns i hot och våldsplanen anses däremot vara av god kvalité.  Det händer 
att hot och våldsplanen inte följs på det sätt som den borde på grund av att hot och våld ofta 
hanteras direkt i situationen den uppstår i samt att planen ur vissa perspektiv kan ses som 
bristfällig. De flesta informanter anser att hot och våldsplanen behöver utvecklas och 
utvärderas för att bli bättre och mer utförlig. Oavsett synen på hot och våldsplanen så är 
samtliga informanter överens om och fullt medvetna om att hot och våld är absolut förbjudet. 
Det är också någonting som personal alltid informerar nya ungdomar om.  

 
Det är nog sådant här som man borde prata lite mer om, för ju mer man problematiserar 
och reflekterar kring sådant här, ju säkrare blir man. Och ju mer förberedd man är, då 
tror jag man känner sig mindre obehaglig att gå hit även om man vet att man har någon 
som är extra ilsksint och liksom fladdrar iväg (A). 
 

Vid en hot eller våldssituation, beroende på situationen, ur ett personalperspektiv så sker 
oftast spontana samtal med de kollegor man arbetar med vid tillfället för händelsen. Ett samtal 
med föreståndare ska ske inom den närmsta tidsrymden efter händelsen för att kunna ventilera 
vad som har hänt. Det finns även möjlighet till samtal med psykolog efter en hot och 
våldssituation. Tillfällen där en händelse kan ventileras är även handledning samt 
avrapporteringar. För att reparera relationen med den inblandade ungdomen ska ett samtal där 
föreståndare, drabbad personal och inblandad ungdom närvara. Vid ett av HVB-hemmen 
uppmärksammas att även en företrädare för ungdomen ska närvara vid samtalet. Hot och 
våldssituationer ska alltid dokumenteras, både av personal i ungdomens journal men också av 
föreståndare. 

 
 Läget efteråt ska ju vara ett samtal där den utsatte får träffa den som har utsatt, 
tillsammans med arbetsledaren och kunna knyta ihop det på något sätt. Där man ska få 
beskriva sin situation av det. Så det är väl lite av det som medlingsverksamheter gör 
(D).  

 
Larsson och Lindgren (2012, s. 95f) menar att de flesta arbetsgivare är bra på att hantera hot 
och våld efter det har skett i form av olika åtgärder, dock är det förebyggande arbetet inte av 
lika god kvalité. Det kan kopplas till de studerade HVB-hemmen där informanterna menar att 
det förebyggande arbetet behöver utvecklas. Det kan tänkas att om HVB-hemmen skulle sätta 
större fokus på förebyggande arbete kanske hot och våldssituationer kunde undvikas till viss 
del. Hot och våldsplaner bör vara effektiva och förebyggande och för att uppnå detta finns det 
förslag på vissa kriterier som bör uppnås. Informanterna är alla överens om att hot och våld på 
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HVB-hemmen är absolut oacceptabelt vilken stämmer överens med OSHAs (2004, s. 8) 
grundläggande krav för ett bra hot och våldsprogram. Vissa kriterier som utgör grunden för ett 
effektivt hot och våldsprogram är något som informanterna saknar på sina arbetsplatser. De 
kriterier som kan tänkas utvecklas på HVB-hemmen utifrån det framkomna materialet är att 
förebygga och kontrollera riskfaktorer, utvärdering av hot och våldsplanen och utbildning i 
säkerhet och hälsa (OSHA 2004, s. 8f). En kontinuerlig diskussion kring hot och våldsplanen 
skulle kunna öka kunskapen kring hanteringen samt uppmärksamma problemet så hot eller 
våld inte hanteras på rutin. En rutinmässig eller mekanisk hantering kan leda till att hot och 
våldsplanen inte följs som den bör följas. Större delen av informanterna menar att hanteringen 
efter en hot och våldsituation genom hot och våldsplanen är tillfredställande där det finns 
möjlighet till reflektion och samtal. Samtal som inkluderar personal, föreståndare och ungdom 
är en viktig del av processen att hantera en hot och våldssituationer. Hammarlund (2001, s. 
209f) menar att det är viktigt att inte värdera samtalet eller försöka ena parterna utan se 
samtalet som en möjlighet till reflektion. Det kan antas att ett samarbete mellan föreståndare 
och personal i att skapa en utförlig hot och våldsplan skulle kunna skapa en säkrare 
arbetsplats då det finns ett gemensamt synsätt. Informanterna menar att hot och våldsplanen är 
en grund men att den kontinuerligt behöver utvärderas och förbättras. Vidare behöver hot och 
våldsplanen hållas levande för att personalen ständigt ska vara förberedd på situationer där hot 
och våld kan uppstå.  

Personlig hantering av hot och våld 
Samtliga informanter är överens om att man får vara beredd på hot och våld på HVB-hemmen 
och att det uppstår många känslor i situationer där de utsätts för eller upplever hot eller våld. 
Det uppstår ett adrenalinpåslag som skapar reaktioner i kroppen såsom högre puls eller 
snabbare andning. Hur hot och våldssituationer hanteras är olika beroende på hur situationen 
ser ut och vilka som är inblandade. I materialet framkommer olika sätt att hantera en hot eller 
våldssituation. Något som är gemensamt för samtliga informanter är att man inte ska 
provocera ungdomen utan lugnt och sansat försöka få kontroll över situationen genom att 
fysiskt backa, lämna platsen, visa vägen ut eller göra fri väg för ungdomen. I vissa fall kan 
personal även behöva fysiskt flytta på en ungdom. Hot kan man även hantera genom att 
medvetet välja att ignorera uttalandet. Hantering av hot och våldssituationer kan också ske 
genom samtal, argumentation eller resonemang. Personalen kan bekräfta ungdomens känslor 
och samtidigt markera att beteendet inte är accepterat. Känslomässiga sätt att hantera en hot 
eller våldssituation är att stänga av känslorna under tiden situationen utspelar sig och att 
kontrollera sina känslor vilket kan leda till att man håller sig lugn. I allvarliga fall kan man 
direkt behöva agera och då följer man ofta sina känslor. Det är även viktigt att veta vad man 
klarar av för att veta när man ska välja att gå därifrån. Fler av informanterna menar att det 
finns en skillnad i hantering av hot och våldssituationer beroende på om de är i sin 
professionella eller privata roll. Personal kan känna sig säkrare i den proffessionella rollen då 
de har kollegor runt omkring sig samt att de har en konket hot och våldsplan att förhålla sig 
till. Att hantera en hot och våldssituation är dock inte alltid enkelt vilket framgår av följande 
citat: 
 

Det är jättesvårt, men mitt mål är, och jag försöker alltid hålla mig väldigt lugn, att 
försöka få upp i huvudet att inte starta några maktkamper. Och att backa i tid. Jag 
brukar försöka ha i huvudet att det aldrig ska gå så långt så de ska behöva slå oss. Vi 
ska backa undan innan, och gå därifrån om det är det som krävs (G). 

 
Hur personal hanterar en utspelad hot eller våldsituation är beroende på personen som  
upplever det. Av materialet framkommer att situationer lätt stannar i tankarna hos 



- 23 - 
 

informanterna för att kunna bearbetas. En informant menar att man behöver fundera kring 
ungdomens tankar och känslor men även sina egna efter en hot och våldssituation. Efter en 
händelse kan man låta rädslan från situationen infinna sig för att bearbeta den tillsammans 
med kollegor samt så behöver hela situationen ventileras i arbetsgruppen. Till hjälp finns även 
kontinuerlig handledning och möjlighet till samtal med psykolog. Hanteringen efter en hot 
eller våldssituation är viktig då det kan ta tid att varva ner och slappna av vilket visas i citatet 
nedan:  
 

 […] sen så blir det ju jätteviktigt efteråt, för så som man känner, man kan känna sig 
jättestark i situationen, […] man agerar och man fixar och donar och skyddar […]. Och 
sen efteråt så kan det ju bara komma som en våg, då kommer ju den egna rädslan, för 
då har man släppt fram den. Där blir det ju jätteviktigt, den behöver ju jag få hjälp med 
(B). 
 

Enligt flera av informanterna så är självskada eller hot om självskada något som tas mer på 
allvar än om hotet är riktat mot personal. Det kan bero på att personalen kan känna en 
osäkerhet och maktlöshet inför ett hot om självskada. I en situation där det finns hot om 
självskada behöver man agera direkt och få kontroll över situationen. Något som framkommer 
av materialet från det ena HVB-hemmet är att självskadebeteende ska så långt det är möjligt 
ignoreras för att dämpa beteendet. Det reflekterar även hanteringen av självskadebeteende då 
fokus flyttas från självskadan till andra aspekter för att hantera situationen.  
 

De hoten som är här till vardags, så tycker jag väl att jag hanterar dem på samma sätt 
liksom. Sen beror det ju på allvaret, båda två, självklart. Men jag tror att hot om 
självskada är ju inte riktigt lika vanligt som att de hotar mig liksom. Och då inte hotar 
mig till livet utan hotar och säger att de ska slå på mig eller sådär. Och då tror jag nog 
att jag skulle ta det mer allvarligt om någon säger att nu ska jag gå ner på rummet och 
skära upp handlederna på mig själv, det tror jag (E). 
 

Hantering av hot och våld är olika beroende på hur man är som person. Det finns många olika 
sätt att agera både praktiskt och mentalt vilket beskrivs av informanterna. Den praktiska 
hanteringen av hot och våldssituationer betonas av informanterna då det är viktigt att agera för 
att underlätta och kontrollera situationen. Inom copingteorin finns en strategi som kallas 
problemfokuserad coping som kan kopplas till det framkomna materialet. Den strategin 
fokuserar på att praktiskt hitta lösningar för att åtgärda en stressfylld situation. Den 
problemfokuserade copingen stärker även motivationen och genomför kognitiva förändringar 
för att få kontroll över en situation (Lazarus och Folkman 1984, s. 152f). Informanterna menar 
att i en hot eller våldssituation behöver man förhålla sig lugn och man behöver tänka på hur 
man ska kunna lösa problemet. Genom att fokusera på den praktiska hanteringen av 
situationen kan man även sätta känslorna åt sidan tills situationen är hanterad (Larsson och 
Lindgren 2012, s. 93) vilket en av informanterna framhåller. Ett flertal av informanterna 
menar att de troligtvis skulle hantera en liknande situation på ett annat sätt om de var i sin 
privata roll. Det kan bero på att de känner sig säkrare i sin professionella roll då det finns en 
konkret hot och våldsplan som alla kollegor ska vara insatta i (Lazarus 1999 i Mueller och 
Tschan 2011, s. 220). En slutsats är att problemfokuserad coping är den strategi som används 
mest på de båda HVB-hemmen. Det kan bero på att personalen är i en professionell roll där 
det ställs krav på problemlösning. Vid hot om självskada ställs högre krav då det enligt 
informanterna anses vara allvarligare än hot mot dem själva. Jönsson och Jönsson (1999, s. 
52f) menar att ett självskadebeteende ofta är allvarligare än ett utagerande beteende då det tar 
längre tid att behandla. Åtgärder som kan vidtas för detta är att aldrig låta ungdomen vara 
ensam med sitt beteende vilket kan uppfattas som provocerande av ungdomen. Ett antagande 
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som kan göras är att krav på ett direkt agerande kan förhindra ett långvarigt 
självskadebeteende eller att ungdomen gör sig själv väldigt illa. På det ena HVB-hemmet 
uppmärksammas inte självskada av personal för att de vill avdramatisera beteendet, vilket 
skiljer sig från Jönsson och Jönssons tes om att klä självskada i ord och aldrig lämna 
ungdomen ensam med sitt beteende. Samtliga informanter uppger även att man ska vara 
medveten om att hot och våld kan uppstå vilket skapar en beredskap gällande hot och 
våldssituationer i arbetet på ett sätt som man inte har i den privata rollen.  
     Efter en hot och våldssituation behövs ventilering och stöd från kollegor och chefer då 
rädsla är något som kan uppkomma. Obearbetad rädsla kan ge konsekvenser som exempelvis 
psykosomatisk stress (Rogers och Kelloway 1997, s. 64). Även stress uppkommer i akuta 
situationer som kan vara positiv och till hjälp för att lösa problemet. Om stress i en akut 
situation däremot bli överväldigande så kan stressen bli en belastning istället för en fördel 
(Larsson och Lindgren 2012, s. 45). Informanterna betonar vikten av att få hjälp att hantera en 
utagerad hot och våldssituation för att kunna släppa händelsen. Om en hot och våldssituation 
inte bearbetas kan det uppstå en långvarig stress och rädsla för framtida hot och 
våldssituationer vilket ger en försämrad framtida coping (Larsson och Lindgren 2012, s. 103). 
En slutsats som kan dras är att hantering av hot och våld är en otroligt viktig del av arbetet på 
HVB-hem för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Att ha förmågan att hantera en 
pågående situation och att hantera situationen efteråt kan tänkas vara lika viktigt för att kunna 
känna sig säker i sitt arbete. Det är därför av vikt att ha en fungerande handledning och 
gruppdynamik så att alla i gruppen kan uppleva säkerhet i att uttala sig utan att bli värderade 
och dömda. Av materialet kan utläsas att informanterna är nöjda med den handledning och 
ventilering som finns tillgänglig.  

Stöd från föreståndare 
Av materialet framkommer att samtliga informanter är nöjda med stödet de får från sina 
föreståndare. De menar att föreståndarna är noga med att personalen mår bra och att det alltid 
finns möjlighet att få stöd i form av samtal efter en hot och våldssituation. Hanteringen av en 
sådan situation uppges i en handlingsplan som föreståndarna ansvarar för. Det är också 
föreståndarna som hjälper personal och ungdom att reda ut en konfliktsituation efter den 
uppstått. 
 

Absolut! Oavsett om det är psykolog eller extern handledning. Man använder det man 
behöver och som jag tänker så är vi skyldiga, likväl som alla andra arbetsuppgifter, att 
prata om det som är jobbigt. Och svåra saker. Om inte annat får man försöka hjälpa 
varandra om det är någon som har svårare att göra det så kanske någon annan får ta 
ansvar och hjälpa den att börja prata. För det måste lyftas (G). 
 

En informant berättar att stödet från föreståndare är mycket bra, även vid personliga problem. 
Då kan föreståndare ordna terapeut eller psykologhjälp. Däremot menar en annan informant 
att det borde vara obligatoriska samtal med föreståndare efter en hot och våldssituation. Något 
som en informant önskar är att det fanns mer utrymme till spontana samtal med föreståndare 
efter en hot och våldshändelse.  Alla vet att det finns tillgång till det, men det är inget krav. 
Föreståndaren ska ha helikopterperspektiv på verksamheten, uppmärksamma hot och 
våldssituationer och diskutera detta med den utsatta personalen. En informant menar att hot 
ibland kan uppfattas annorlunda av olika personal beroende på vilken relation man har till 
ungdomen. Därför är det viktigt att man är fler än en person som samtalar om händelsen för 
att få perspektiv och förståelse kring det. Samtliga informanter har tillgång till handledning 
och vid de tillfällena finns möjlighet att prata om hot och våld.  
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Om man behöver extern hjälp, jag har aldrig hört att om någon skulle ha bett om nåt 
och inte fått det. Föreståndaren har också påmint att man kan få den här hjälpen (A). 
 

Samtliga informanter är nöjda med det stöd de får från föreståndaren efter en hot eller 
våldssituation har utspelat sig. Stödet kan bestå i spontana samtal eller samtal under mer 
ordnade former. Antingen enskilt eller ibland även med den aktuelle ungdomen, beroende på 
hur allvarlig situationen har varit. Har situationen varit så allvarlig att ungdomen blivit 
avstängd från verksamheten är ett samtal med inblandad personal och föreståndare ett första 
steg i att reparera relationen eller att ”jobba tillbaka” ungdomen i verksamheten igen.  
     Carlander (2011) och Jönsson & Jönsson (1999) belyser vikten av att personalen får 
kontinuerlig handledning för att komma tillrätta med och förstå eventuell ångest som kan 
uppstå i arbetet med dessa ungdomar. Informanterna på båda HVB-hemmen har tillgång till 
handledning och är nöjda med den. Samtliga berättar att de utan problem kan tala om hot och 
våld under handledningstillfällena, vilket är en trygghet för dem. 
     Arbetsgivare är ofta duktiga på att ge stressavlastning och stöd efter en hot eller 
våldssituation men är däremot ofta mindre bra på att förbereda personalen på hot och 
våldssituationer innan de uppstår i form av exempelvis utbildningar (Larsson och Lindgren 
2012, s. 95f). Förebyggande arbete mot hot och våld är något fler informanter efterfrågar och 
önskar, det skulle kunna röra sig om utbildningar och klarare riktlinjer gällande hot och våld. 
Även en hot och våldsplan som ofta uppdateras och talas om. Till detta kan en koppling göras 
till det Schat och Kelloway (2000 i Mueller och Tschan 2011, s. 220) skriver, att upplevd 
kontroll av hot och våldssituationer kan uppnås genom att personalen utbildas i förebyggande 
arbete kring hot och våld. Larsson och Lindgren (2012, s. 109) menar att utbildning och 
träning i hantering av hot och våld även kan bidra till att undvika handlingsförlamning genom 
att kontrollera sin rädsla för att fokusera på den uppkomna situationen. Ett antagande är att 
hot är så svårdefinierat att det kan vara problematiskt att ha en gemensam definition över vad 
ett hot egentligen är då det för vissa är tomma ord och för andra allvarligt. Därför kan det bli 
svårt att vara förberedd på hot och hur man som personal ska hantera dessa. 

Anmälan 
När en ungdom har ett utagerande beteende som inte kan kontrolleras av personal eller om en 
ungdom fysiskt slår eller allvarligt hotar en personal så anmäls ungdomen till polisen. 
Informanterna menar att det sker väldigt sällan men att det har hänt. Det ena HVB-hemmet 
uppmärksammar hur en anmälan genomförs och uppföljs. Informanterna säger att det är den 
enskilda personalen som blir utsatt som blir målsägande och som får svara för anmälan. Det 
kan vara ett problem för personal som hela tiden arbetar med ungdomarna i behandling. 
Svårigheten ligger i att när personalen ska bekräfta anmälan och gå vidare med den så kan 
händelsen redan vara utredd på HVB-hemmet. Relationen mellan ungdomen och den utsatta 
personalen kan ha reparetats och att då gå vidare med en anmälan kan försvåra behandlingen. 
Informanterna på det ena HVB-hemmet menar att det vore bättre om föreståndarna eller 
verksamheten kunde ansvara för anmälan. Detta för att den enskilda personalen inte ska 
behöva ta beslutet om att gå vidare med en anmälan vilket visas i följande citat: 

 
De gånger det händer så vore det bra om det var en ledningsfråga, att ledningen kunde 
göra anmälan. Det ska inte stå till den enskilde behandlaren att avgöra det. Utan jag 
tycker att det ska vara en ledningsfråga. Det ska våra chefer gå in och bestämma ”vi gör 
en anmälan för det har varit hot mot vår personal” (G). 
 

Enligt Akademikerförbundet SSR (2011, s. 27) är det arbetsgivarens ansvar att göra en 
anmälan när det gäller hot eller våld. Den enskilda personalen kan av olika orsaker inte vilja 
göra en anmälan och då är det arbetsgivarens ansvar att anmäla situationen. Informanterna på 
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det ena HVB-hemmet menar att det vore bra om ledningen kunde vara ansvariga för anmälan 
genom hela processen för att lyfta bort ansvaret från personalen. Enligt lag är det endast 
målsägaren som kan anmäla ett brott till polis för att det ska ske en förundersökning 
(Rättegångsbalken 1942:740 20 kap. 5§). Utsatt personal behöver därför vara den som står för 
anmälan. En slutsats som kan dras är att personal som blivit utsatt för hot eller våld kan välja 
att inte anmäla ungdomen på grund av relationella faktorer som kan påverka behandlingen. 
Det betyder att det kan hända att personalen egentligen känner att de borde anmäla och 
fullfölja anmälan på grund av situationens allvar men inte gör det på grund av relationen till 
ungdomen.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personal på två HVB-hem definierar hot 
respektive våld, hur hotet och våldet gestaltar sig samt i vilka situationer det uppstår. Syftet 
var vidare att se hur hot och våldssituationer hanteras men även hur verksamhetens hantering 
uppfattas av personal på de två HVB-hemmen. 
     Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det är svårt att definiera hot och våld även 
om våld kan förklaras mer konkret som slag eller sparkar. Hot är av en mer subjektiv 
upplevelse vilket gör att ett hot inte alltid uppfattas likadant i alla kontexter. Det finns ingen 
entydig definition på de två HVB-hemmen, men personalen kan ibland tycka att det vore 
lättare att hantera en konfliktsituation om det fanns det. Något som även framkom var att 
personalen i de flesta fall anser att det finns faktorer som påverkar definitionen av hot eller 
våld. Exempel på faktorer är relationen till ungdomen, personalens mående, vilka som 
befinner sig i närmiljön samt om ungdomen är medicinerad eller inte. Vidare framkom att hot 
och våld främst uppstår vid gränssättningar då personal vidhåller verksamhetens normer och 
regler. Andra situationer där hot och våld kan uppstå är tillfällen då ungdomen är påverkad av 
alkohol eller droger. Hot är något som sker dagligen i olika utsträckning och som uppfattas 
olika beroende på vem som är mottagare av hotet. Våld sker inte i lika stor utsträckning men 
när det väl sker föregås det oftast av hot, och yttrar sig genom att ungdomen kastar saker, slår 
eller sparkar. Vid de tillfällen ungdomen blir för våldsam görs en anmälan till polis. Detta är 
något som diskuteras på det ena HVB-hemmet då det är den utsatta personalen som får stå 
som målsägare. Informanterna menar att det vore bättre om verksamheten stod som målsägare 
då personalen av olika skäl, såsom relationen till ungdomen, inte vill genomföra en anmälan.       
     Hur hot och våld hanteras står skrivet i en hot och våldsplan som finns tillgänglig för all 
personal. Planen innehåller riktlinjer som följer en speciell ordning beroende på vad som har 
hänt. Informanterna är nöjda med hur en hot och våldssituation följs upp men mindre nöjda 
med det förebyggande arbetet. Hur personalen själva hanterar hot och våld är en stor del av 
arbetet. Informanterna menar att hantering av hot och våld är väldigt olika beroende på vem 
som befinner sig i situationen samt vilken kontext situationen utspelar sig i. Hanteringen kan 
bestå av ett fysiskt agerande såsom att backa eller göra fri väg, använda kommunikation samt 
använda sig av känslomässig kontroll. Informanterna betonar vikten av ventilering och samtal 
efter en konfliktsituation som kan ske i form av handledningen eller avrapportering. Resultatet 
visar att informanterna är nöjda med det stöd som föreståndarna ger, men även med det stöd 
som finns på högre ledningsnivå.  
     I studien framkommer vissa centrala delar som anses vara av vikt att utveckla vidare. 
Uppfattningen och definitionen av hot är en central del som kan ses som invecklad då 
informanterna har svårt att beskriva vad hot är och hur det kan uttrycka sig. Det kan uppfattas 
som ett brett begrepp som inkluderar allt från svordomar och aggressiva kommentarer till 
skvaller och rykten (se Cooper, Saxe- Braithewaite och Anthony 1996, i Brennan 2001, s. 36) 
Vidare finns det olika faktorer som påverkar hur ett hot uppfattas såsom om mottagaren av 
hotet uppfattar personen som våldsam eller farlig, om hotet är riktat mot verksamheten eller 
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det privata livet eller om mottagaren har ett starkt stöd runt sig (Cooper, Saxe- Braithewaite 
och Anthony 1996, i Brennan 2001, s. 36). Något som informanterna framhåller är att de 
känner sig säkrare i sin professionella roll än i sin privata roll vid en hotsituation, då de vet att 
det finns kollegor som direkt kan stötta upp om situationen skulle bli allvarlig. Det kan därför 
antas att personal på HVB-hem kan känna sig säkrare om de arbetar med kollegor än om de är 
ensamma i verksamheten. Vidare kan det antas att en gemensam definition av hot skulle 
kunna bidra till en större säkerhet i hanteringen av hotsituationer. Rogers och Kelloway 
(1997, s. 64) menar att personal som varit utsatta för allvarliga hot eller våld tidigare i sitt 
arbete ofta är rädda för att det ska återupprepas vilket kan leda till stress och ångest (se även 
Larsson och Lindgren 2012, s. 103, Spector, Coulter, Stockwell and Matz 2007 i Mueller och 
Tschan 2011, s. 220 & Hansson 2011, s. 16). En gemensam definition skulle därför kunna 
lindra stress och ångest, då en säkrare hantering kan ge säkrare personal.  
     Vid en hot eller våldsituation som den drabbade personalen uppfattar som påfrestande 
behövs det någon typ av ventilering. OSHA (2004, s. 8f) menar att det ska finnas en 
kontinuerlig avrapportering inom verksamheter som kan uppleva hot och våld för att kunna 
ventilera händelsen samt få möjlighet till stöd och återhämtning. Informanterna säger att det 
finns tillgång till handledning på båda HVB-hemmen som är en grund till ventilering kring 
dagliga situationer och allvarliga händelser. Informanterna menar att avrapportering är en 
viktig del av dagen då personal antingen får avsluta sin dag och ventilera kring de saker som 
har hänt eller starta upp dagen genom att bli informerad om vad som skett samt göra ett 
schema. Utifrån framkommen information kan det antas att avrapporteringen är en av de 
viktigaste delarna av personalens dag för att kunna bearbeta och ventilera eventuella hot och 
våldshändelser tillsammans med kollegor och föreståndare.  
     En annan central del som framkom i studien är att flertalet informanter menade att hot och 
våld är något man får ”räkna med” i deras arbete men samtidigt att hot och våld aldrig är 
acceptabelt. Något som kan tolkas ur det framkomna materialet är att de informanter som 
menar att hot är något som de får ”räkna med ” ofta är mer accepterande av hot i 
verksamheten. Detta kan kopplas till Brennans (2001, s. 36) slutsats att personal på 
arbetsplatser som upplever hot ofta anser att det är en del av arbetet, detta trots att hot är 
oacceptabelt i verksamheten. Något som framkom ur materialet var att hot var något som var 
vanligt förekommande och att det oftast inte var av allvarlig karaktär eller riktat mot 
personalen som person utan mot verksamheten. Det kan tänkas att hot kan bli rutin på HVB-
hemmen då de sker dagligen, vilket kan göra att allvaret i hoten mattas av efter en tid. 
Informanterna menar att det är viktigt att sträva efter en gemensam definition av både hot och 
våld för att kunna hantera de uppkomna situationerna på liknande sätt. Det kan då antas att 
avsaknaden av en gemensam definition påverkar både personalgruppen och ungdomsgruppen 
på olika sätt.  
     Andreassen (2003, s. 296) skriver att ungdomar på institutioner ofta är gränsöverskridande 
och reagerar negativt på gränssättningar. Trots den negativa reaktionen behöver personal 
fortsätta med gränssättningar tills en tillit mellan de två parterna skapas (Jönsson och Jönsson 
199, s. 47). Personal på institution kan exempelvis använda sig av fysiska gränser genom att 
markera att alla ungdomar ska delta i aktiviteter som utförs för att undvika asocialitet och 
otrygghet (Andreassen 2003, s. 297). En aktivitet som regelbundet återkommer på de två 
studerade HVB-hemmen är när ungdomarna ska städa sina rum. Det är något som är bestämt 
och som ingår i behandlingens ramar. Städningen kan ses som en ritual som personal och 
ungdomar utför tillsammans. Enligt Collins (1988 i Lindberg 1998, s. 84) förekommer ritualer 
ofta på institutioner. De delar som ska uppfyllas för att en situation ska kunna kallas ritual är 
när en grupp människor har ett gemensamt fokus, gemensam sinnesstämning och skapar en 
symbol som är fokus under ritualen. En situation kan vara när alla i gruppen är fokuserad på 
samma handling (Lindberg 1998, s. 84). Städningen kan skapa en gemenskap där alla i 
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verksamheten deltar. När en ungdom bryter sig ur gemenskapen och trotsar den gemensamma 
fokusen kan ritualen brytas och därmed skapa frustration bland de andra som deltar i 
aktiviteten (se Lindberg 1998, s. 84). Det kan skapas en oro i gruppen. En sådan situation kan 
uppstå ur en ungdoms normbrytande beteende som kan komma från svårigheter för 
gränssättning. Av gränssättning kan känslor som ångest och motstånd skapas hos ungdomen 
som ett försök till försvar (Andreassen 2003, s. 297), då ungdomarna kan komma att förvänta 
sig att personalen på HVB-hemmet ska agera som andra vuxna under deras uppväxt. De kan 
förvänta sig att personalen ska ge upp hoppet om dem och säga att de är värdelösa. Därför är 
det viktigt att personalen står kvar och låter ungdomen veta att det finns trygga vuxna som de 
kan lita på (Jönsson & Jönsson 1999).  
     Vid de tillfällen då ungdomens normbrytande beteende blir så allvarligt att personalen inte 
längre kan hantera det så anmäls ungdomen till polisen. Informanterna undviker så långt det 
är möjligt att polisanmäla då de inte vill förvärra ungdomens situation. Det finns trots det 
tillfällen då personal har genomfört en anmälan, men uppfattningen bland informanterna på 
det ena HVB-hemmet är att det kan kännas svårt att göra en anmälan och sedan bli målsägare. 
En polisanmälan kan även ta tid att genomföra och vid den tidpunkten anmälan ska bekräftas 
så kan arbetet med ungdomen gått vidare och händelsen kan redan vara utredd i 
verksamheten. Därför anser personalen att föreståndarna för verksamheten borde vara 
ansvariga för anmälan och stå som målsägare. Enligt lag så kan endast den som är drabbad av 
brottet stå som målsägare och kan endast vara den som avslutar eller går vidare med en 
anmälan (Polisen 2012). Det kan vara svårt att genomföra en anmälan, speciellt om man har 
en relation till den man anmäler. Därför menar informanterna att det hade det varit lättare om 
en oberoende person som föreståndaren på HVB-hemmet kunde vara ansvarig. Detta kan inte 
ske utan en lagändring då lagen är tydlig med att personen som blivit utsatt blir målsägare 
även om annan person anmäler brottet. Att behöva vara ansvarig för en polisanmälan kan vara 
stressfyllt då det innebär en massa måsten och borden. Att vara i en situation där man borde 
göra något men man kanske inte vill av någon orsak ger ett stresspåslag som kan påverka 
både psykiskt och fysiskt (Larsson och Lindgren 2012, s. 45). Av den orsaken i kombination 
med att händelsen redan är utredd i verksamheten samt att relationen till ungdomen är 
reparerad kan det antas att det är lättare att dra tillbaka anmälan än att gå vidare med den. 
     Vid de tillfällen då hot och våld uppstår oavsett om en polisanmälan görs eller inte så 
behövs situationen hanteras i det direkta skedet. Informanterna uppgav flera olika sätt att 
hantera hot och våld och i analysen framhålls att den problemfokuserade copingen är mest 
använd på de båda HVB-hemmen. Vid stressfyllda situationer agerar människor olika 
beroende på vilken kontext situationen utspelar sig i. En av informanterna säger att vid ett hot 
om självskada eller hot om våld så kan ungdomen ha gjort en verklighetsflykt, och då kan 
målet vara att lugna ned ungdomen och få tillbaka denne till nuet. Detta genom att prata om 
vardagliga saker som vilket väder det är eller vad ungdomen åt till middag. Det kan dras en 
parallell mellan detta sätt att hantera en hotsituation till assimilerande coping. Assimilerande 
coping innebär att för att uppnå målet, i det här fallet att lugna ned ungdomen, så förändrar 
man strategin för att nå just dit. Fungerar det inte att uppmärksamma ungdomen på hur denne 
beter sig för att avsluta hotsituationen så kan man ändra strategi genom att istället prata om 
vilket väder det är för att ungdomen ska komma tillbaka till verkligheten (Greve och Strobl 
2004, s. 195). Ju säkrare personalen är på verksamhetens sätt att hantera hot och våld, desto 
säkrare blir personalen själv i sin egen hantering (Lazarus 1999 i Mueller och Tschan 2011, s. 
220). Personalens egen hantering kan stärkas om de innehar vissa resurser som enligt Lazarus 
och Folkman (1984, s. 158ff) stärker en personals copingförmåga. Exempel på dessa resurser 
är hälsa, positiva tankar, problemlösande färdigheter och socialt nätverk. En förutsättning för 
att dessa resurser ska kunna finnas är att personalen känner sig värdesatt och uppmärksammad 
av sina chefer (se Teasdale 2006, s. 252).  
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     En viktig del som framkom i studien är att personalen på de båda HVB-hemmen är 
tillfredställda med det stöd som föreståndarna tillhandahåller i form av exempelvis samtal, 
handledning och avrapportering då det anses behövas. Stödet gäller främst vid 
arbetsrelaterade händelser men vid behov kan stöd även ges vid allvarliga privata händelser i 
form av terapeut eller psykologhjälp. Detta visar att föreståndare och ledning är måna om hur 
deras anställda mår. Om stödet till de anställda skulle vara undermåligt och otillfredsställande 
skulle personalens arbete kunna brista i kvalité. Detta skulle även kunna resultera i problem 
vid nyrekrytering samt att behålla personal (se Hansson 2011, s. 16). Informanterna på de 
båda HVB-hemmen uppger att de får ta del av alla de viktiga beståndsdelarna av ett gott 
ledarskap som spontana samtal, handledning, stöd, möjlighet att prata om hot, våld och ångest 
samt ett närvarande ledarskap (jfr. Carlander 2011 s. 43-46). Det kan därför antas att det är 
viktigt att föreståndarna är engagerade i personalens välmående för att uppnå en effektiv 
verksamhet. Informanterna betonar även vikten av samarbete och gemensamma planeringar 
på de två HVB-hemmen. Vidare uppger några av informanterna att personalgruppens 
utveckling är en central del av deras handledning. Detta är något som Northouse (2013, s. 
287) menar är av vikt för ett effektivt arbete. Lima (2007, s. 75) menar att detta är delar som 
tillsammans benämns som en självstyrande grupp som styr med utgångspunkt i ledningens 
riktlinjer. Föreståndaren i en teamorganisation ska stötta och motivera sina medarbetare, så de 
känner ansvar och delaktighet. Detta är något informanterna på HVB-hemmen upplever att de 
får. Dock finns en önskan om fler spontana samtal med föreståndare efter en hot och 
våldssituation. 
     Det finns till största delen mest likheter mellan de två HVB-hemmen vad gällande hot och 
våld. Båda HVB-hemmen styrs av samma ledning och personalen har utbildning i eller arbetat 
med den här typen av arbete länge vilket kan vara orsaken till den liknande struktur och 
positiva inställning till verksamheten som informanterna visar i intervjuerna. De skillnader 
som kan uppfattas mellan de båda HVB-hemmen är hanteringen av självskadebeteende, där 
det mer kognitiva HVB-hemmets informanter uttalar ett mer dämpat bemötande där man inte 
ger uppmärksamhet till beteendet för att minska smittorisken samt dämpa själva beteendet. 
Denna hantering är mer uttalad på det kognitivt inriktade HVB-hemmet. En annan skillnad 
som kan uppfattas är uppfattningen av hot och våldsplanen. Informanterna på HVB-hemmet 
med psykodynamisk grund uppger att de är nöjda med hot och våldsplanen och hur den utförs 
och finns att hitta. Något som var negativt kring planen från en informant var att 
dokumentationen inte följs riktigt som den ska på grund av arbetstempot. Det är något som 
även tas upp på det kognitivt inriktade HVB-hemmet, men även att planen behöver utvecklas, 
uppdateras och diskuteras mer för att hålla den levande. Något som också efterfrågas av 
informanterna på det kognitivt inriktade HVB-hemmet är riktlinjer, rutiner och utbildning i 
förebyggande arbete för att i större utsträckning kunna undvika hot och våldssituationer.  
     Studiens övergripande fokus var att undersöka hur personal på två HVB-hem definierar 
och hanterar hot och våld, hur hot och våld gestaltar sig och i vilka situationer det uppstår 
samt hur tillfredställda personalen är med hanteringen av hot och våld när det inträffat. 
Studien kan ge ökade kunskaper om hantering av hot och våld genom att påvisa hur svårt det 
kan vara att hålla en enad front mot hot och våld om det inte finns en enhetlig definition. 
Samtidigt är det svårt att skapa en enhetlig definition då begreppen uppfattas olika av olika 
människor men även i olika kontexter. Vikten av stresshantering och ventilering benämns vid 
flera tillfällen av informanterna och i studien, detta för att personal ska fortsätta att vara 
motiverade och positiva och undvika de negativa konsekvenserna av långvarig stress och 
rädsla. Något som informanterna saknar och som verkar vara en viktig del är utbildning i 
förebyggande arbete av hot och våld. Denna studie har vidrört vikten av förebyggande arbete 
och uppmärksammar behovet av det. Det kan därför vara av vikt att undersöka vilka 
utbildningar som finns kring förebyggande arbete, hur arbetet kan se ut och undersöka vilken 
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effekt förebyggande arbete skulle ha på HVB-hem.  Att göra en etnografi och deltagande 
observation på HVB-hem, skulle också vidareutveckla området, för att få en direkt inblick i 
situationer där det uppstår hot och våld. Vid en sådan studie kan man följa en våldsam 
ungdom från inskrivning och under behandlingen för att se om eller när våldet avtar och hur 
personal, ungdomen och övriga ungdomar i verksamheten hanterar hotet och våldet. Genom 
en observation kan man även se vilka strategier som används och vilka strategier och metoder 
som fungerar eller inte. 
 
 
 
 

 

  



- 31 - 
 

Referenser 
Akademikerförbundet SSR (2011). Hot och våld i arbetslivet – en facklig handbok.   
     Stockholm: Akademikerförbundet SSR 
AFS 1993:2. Våld och hot i arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsen. 
Andreassen, T. (2003). Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen?  
     Stockholm: Gothia. 
Arbetsmiljöverket (2010). Våld i arbetslivet- en kriminologisk kunskapsöversikt. Hämtat den  
     15 december 2012 från    
     http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2010_04.pdf 
Arbetsmiljöverket (2011). Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet – en  
     kunskapsöversikt. Hämtat den 24 oktober 2012 från: 
     http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2011_07.pdf 
Brennan, W. (2001). Having words: verbal abuse in the workplace. The Safety & Health  
     Practitioner 19, 36-38. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
Carlander, J. (2011). Om att möta ångest i arbetet. I Hansson, M. (red). Leda känslomässigt  
     krävande arbete: för dig som är chef inom socialt arbete och omsorg. Stockholm: Gothia. 
Carver S. C. , Scheier F. M. & Kumari Weintraub, J. (1989) Assesing coping  
     strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology    
     56, 267-283. 
Dahlberg, L. L. & Potter, L. B. (2001) Youth Violence: Developmental Pathways and  
     Prevention Challenges. American Journal of Preventive Medicine 20, 3-14. 
Dextras-Gauthier, J., Marchand, A., and Haines III, V. (2012) Organizational Culture, Work  
     Organization Conditions, and Mental Health: A Proposed Integration. International   
     Journal of Stress Management 19, 81-104. 
Gullberg, S. (2012). Att leda genom en kris. En studie om emotionellt ledarskap och  
     förmåga att skapa god arbetsmiljö. D-uppsats, Örebro universitet, Institutionen för juridik,   
     psykologi och social arbete.  
Greve, W. & Strobl, R (2004). Social and Individual Coping With Threats: Outlines of an  
     Interdisciplinary Approach. Review of General Psychology 8, 194-207. 
Hammarlund, C. (2001). Bearbetande samtal: Krisstöd, debriefing, stress- och  
     konflikthantering. Stockholm. Natur och kultur 
Hansson, M. (2011). Känsloengagemang, kvalitet och arbetstillfredsställelse. I Hansson, M. 
     (red.). Leda känslomässigt krävande arbete: för dig som är chef inom socialt arbete och  
     omsorg. Stockholm: Gothia.  
Huefner, J. C. & Ringle, J. L. (2011) Examination of Negative Peer Contagion in a   
     Residential Care Setting. Journal of Child & Family Studies 21, 807-815. 
Iseskog,T. (2010). Arbetsmiljö för alla. Stockholm: Talentum HR AB.  
Jönsson, C. & Jönsson, M. (1999). Miljöterapi: psykoterapi i strukturerad miljö för  
     tidligt störda ungdomar. Moss: Skandinavisk Institut for Ressursutvikling (SIR). 
Larsson, O. & Lindgren, M. (2012). Hot och våld i arbetslivet: minska de negativa  
     konsekvenserna. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Lazarus, R & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer 
    publishing company. 
Lima, C. (2007). Kommunikation, organization och ledarskap. Malmö: Liber. 
Lindberg, O. (1998). Emotioner och identitetsutveckling- en analys av narkotikakarriärer.  
     Sociologisk forskning 2, 73-100. 
 



- 32 - 
 

Littlechild, B. (2009). Restorative Justice, Mediation and Relational Conflict Resolution in  
     Work with Young People in Residential Care. Practice: Social Work in Action 21, 229-  
     240.  
Marlow, C.R. (2010). Research methods for generalist social work. 5th Ed.Belmont, CA:  
     Cengage learning BrooksCole. 
Matud, M. P. (2004). Gender di erences in stress and coping styles. Personality and  
     Individual Differences, 1401-1415. 
Morrison, D. E. & Millwood, A. (2007). The meaning and definition of violence. 
     International Journal of Media and Cultural Politics 3, 289-305. 
Mueller, S & Tschan, F. (2011). Consequences of Client-Initiated Workplace Violence: The  
     Role of Fear and Perceived Prevention. Journal of Occupational Health Psycology. 16,     
     217-229. 
Northouse, P. G. (2013). Leadership:  theory and practice. (6th  ed.) Thousand Oaks: SAGE.  
Occupational safety and health administration (2004). Guidelines for Preventing Workplace 
Violence for Health Care & Social Services Workers. Washington, DC: US. Department of  
     Labor. Hämtat den 17 december 2012 från 
http://www.osha.gov/Publications/osha3148.pdf 
Polisen (2012). Brottsbalken. Hämtat den 3 december 2012 från 
     http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Valdsbrott/Misshandel/ 
Rogers, K. A. & Kelloway, E.K. (1997). Violence at work: Personal and organizational  
     outcomes. Journal of Occupational Health Psychology 2, 63-71 
Rättegångsbalken 1942:740 
Sandström, S. (2007). Hot och våld I vård, omsorg och socialt arbete. Stockholm:  
     Gothia. 
Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Lund:   
     studentlitteratur. 
Sveriges Domstolar (u.å.) Juridisk ordlista. Hämtat den 18 januari 2013 från 
http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11699 
Teasdale, E. L. (2006). Workplace stress. Psychiatry 5, 251-254. 
Vetenskapsrådet (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
WHO (2012) Definition and typology of violence. Hämtad den 2 december 2012 från  
     http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/ 
Wästerfors, D. (2009). Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv.  
     Stockholm; Statens institutionsstyrelse.  
Åklagarmyndigheten (u.å.) Frågor och svar: Brottsutredningen. Hämtat den 18 januari 2013 
från http://www.aklagare.se/Om-oss/Fragor-och-Svar1/ 

 

 
 
 

 

 



- 33 - 
 

 
Bilaga 

Intervjuguide 
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat här? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur lång tid har du varit yrkesverksam inom socialt arbete efter din utbildning? 
4. Hur gammal är du? 
5. Anser du att det finns hot och våld på din arbetsplats? 
6. Hur ofta uppkommer hot och våldssituationer? 
7. Anser du att hot och våld är något man får ”räkna med” i ditt arbete? 
8. Om ja: Varför tycker du att det är något som man får ”räkna med”? 
9. Upplever du att uppfattningen om att hot och våld är något man får ”räkna med” är en 

allmän uppfattning bland personalen på din arbetsplats? 
 
Definitioner av hot och våld 
 

10. Finns det en definition av hot och våld på din arbetsplats? 
11. I så fall hur lyder den? 
12. Vad är din definition av hot och våld? 
13. Om du jämför din arbetsplats definition och din definition, finns det skillnader 

och/eller likheter? 
14. Vilka är i så fall dessa? 
15. Vilka likheter/skillnader upplever du att det finns mellan din och dina kollegors 

definitioner av hot och våld? 
16. Upplever du att din definition påverkas av faktorer såsom vilken ungdom det gäller, 

vilken personal du arbetar med, hur mycket personal det finns i närheter eller annat? 
17. Om ja: Vilka faktorer tycker du påverkar och hur? 

 
Hotet och våldets gestaltning 
 

18. Finns det riktlinjer kring anmälan av hot och våld på din arbetsplats? Vilka är isåfall 
dessa? 

19. Hur genomför man en anmälan/ incidentrapport? 
20. Har det hänt att riktlinjerna inte följts av personal? Utveckla vilka situationer detta har 

skett i så fall. 
21. Har du upplevt att hotsituationer har övergått till våld?  
22. Vad är det som har skett som gör att du anser att hotsituationen har övergått till en 

våldssituation? 
23. Beskriv den mest förekommande hot- eller våldssituation som uppstår mellan personal 

och ungdom. 
24. Beskriv en typisk hot och våldssituation som du varit med om eller hypotetisk situation 

som enligt dig borde resultera i en anmälan. 
25. Skulle den situationen resultera i en anmälan varje gång den uppstod oberoende av 

olika yttre faktorer som vilken ungdom det gäller, vilka vuxna du har runt dig och på 
vilken plats du befinner dig med mera? 

26. Vilka faktorer tror du påverkar dig att inte göra en anmälan respektive göra en anmälan 
i den beskrivna situationen? 
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27. Tror du att din känsla av vem eller vad som orsakar hotet och våldet i grunden påverkar 
att du anmäler eller inte? Exempel kan vara om en ungdom får ett jobbigt besked från 
en familjemedlem, ett missförstånd med personal eller andra händelser som kan leda 
till hot och våld. 

 
Hantering av hot och våldssituationer 
 

28. Finns det någon policy (rutiner/riktlinjer) kring hot och våldssituationer på din 
arbetsplats? 

29. Vad innefattar den? 
30. Finns policyn lättillgänglig för alla i personalen? 
31. Finns det någon handlingsplan för när hot och våldssituationer uppstår? 
32. Tror du att alla i personalen känner till den? 
33. Hur lyder den? 
34. Finns det någon handlingsplan för vad som sker efter en hot och våldssituation? 
35. Hur lyder den? 
36. Efterföljs handlingsplanen? 
37. Vem ansvarar för handlingsplanen? (Skyddsombud, chef eller annat). 
38. Finns det riktlinjer kring hur hot och våldssituationer dokumenteras? 
39. Hur ser de riktlinjerna ut? 
40. Hur ser ansvarskedjan ut för en hot och våldssituation på er arbetsplats? 
41. Vem ansvarar för att hantera hot och våldssituationer när de är avslutade? 
42. Hur upplever du att du praktiskt/känslomässigt hanterar en pågående hotsituation? 
43. Hur upplever du att du praktiskt/känslomässigt hanterar en avslutad hotsituation? 
44. Är det skillnad på hur du praktiskt skulle hantera ett hot om det var riktat mot dig eller 

om det var ett hot om självskada eller självmord? 
45. Hur upplever du att du praktiskt/känslomässigt hanterar en pågående våldssituation? 
46. Hur upplever du att du praktiskt/känslomässigt hanterar en avslutad våldssituation? 
47. Finns det konkreta metoder för hur personal ska hantera en pågående hot respektive 

våldssituation? 
48. Vilka metoder används? 
49. Hur upplever du dessa metoder? 
50. Har personalen fått utbildning kring hot och våld på den nuvarande arbetsplatsen? 
51. Vilken typ av utbildning? 
52. Finns det tillfällen då ni får utöva era kunskaper från utbildningen? 
53. Hur ser de situationerna ut? 
54. Har ni tillgång till handledning? 
55. På vilket vis upplever du att du kan ta upp frågor kring hot och våld under 

handledningstillfällena?  
56. Finns det stöd från chef eller skyddsombud i att reparera eller återuppta relationen med 

ungdomen som hot och våldssituationen inkluderade? 
57. Finns det stöd att få för utsatt personal efter en hot och en våldssituation? 
58. Vilken sorts stöd finns tillgängligt? 
59. Är det skillnad på stöd och hjälpinsatser beroende på om det är en hot eller 

våldssituation? 
60. Vilka gränser måste passeras för att en hjälp eller stödinsats ska bli aktuell? 
61. Är du nöjd med hanteringen efter avslutade hot och våldssituationer? 
62. Om ja: På vilket vis är du nöjd med hanteringen? 
63. Om nej: På vilket vis är du inte nöjd med hanteringen? 
64. Om nej: Har du några förslag på hur hanteringen skulle kunna förbättras? 
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 I arbetsmiljölagens 3 kap. 2§ står det att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att 

arbetstagare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall, och att allt som kan 
leda till det ska ändras eller ersättas. I 3 kap. 2a§ står det att arbetsgivaren ska 
dokumentera arbetsmiljön i den utsträckning det är möjligt samt upprätta 
handlingsplaner. I 3 kap. 2b§ står det även att arbetsgivaren ska ansvara för att 
det finns företagshälsovård tillhands när förhållandena kräver det (Iseskog 
2010, s. 56f). 

65. Vad tänker du kring lagtexten i förhållande till din arbetsplats? 

Enligt 6 kap. 2§ arbetsmiljölagen så ska det finnas ett eller flera skyddsombud på en 
arbetsplats som sysselsätter 5 eller flera arbetstagare. I 3 kap. 2b§ står det även att 
arbetsgivaren ska ansvara för att det finns företagshälsovård tillhands när förhållandena kräver 
det (Iseskog 2010, s. 56f). 

 
 
 

 

 


