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Abstrakt 

 

Violence in the workplace is a serious and growing problem both in Sweden and internationally 

(Menckel & Viitasara, 2002). Especially in the caring professions where users or clients is in a 

dependent position, and deprived of their liberty in some way, threats and violence proved to be 

particularly prevalent (Hallberg, 2011). In Sweden, according to Menckel & Viitasara (2002), six 

in ten reports regarding threats and violence in the workplace come from people working in the 

care sector, but despite extensive searches in the area it seems to be difficult to find specific studies 

on precisely how threats and violence affect staff within the LVM- care (compulsory treatment for 

addicts). The purpose of this study is to increase knowledge and understanding of what the work 

situation might look like for people who work with people sentenced to LVM-compulsory 

treatment and their perceptions of how threats, harassment and violence in the workplace affect 

them. This by answering the following questions: How can the treatment staff experience threats 

and violence in the workplace, How can the treatment staff experience regulations and guidelines 

regarding threats and violence at the workplace and What strategies are taken at the workplace for 

the purpose of securing the safety and health of the staff? 

 

The study is based on semi-structured interviews, based on 31 predefined questions, with five 

employees who work in a business where they care for both women and men, sentenced to 

compulsory care under the law of LVM. 

 

The results show that the majority of the participants have been exposed to threats or veiled threats 

and some form of violence in their work place, either personally or by watching a co-worker be 

exposed, which the participants also experience as stressful and a cause for worry and alertness. 

The respondents states that they feel they have adequate control over their worksituation but that 

they often are understaffed or overcrowded. They handle aggressive behavior by keeping a closely 

knitted workteam through careful communication between colleagues and by support from co-

workers and leadership. 
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1. Inledning 

 

1.2 Bakgrund 

 

Våld i arbetslivet är ett allvarligt och ökande problem såväl i Sverige som internationellt (Menckel 

& Viitasara, 2002). Särskilt inom vårdande yrken där brukarna eller klienterna står i en 

beroendeställning, eller berövats sin frihet på något sätt, har hot och våld visat sig vara särskilt 

vanligt förekommande (Hallberg, 2011). I Sverige kommer enligt Menckel & Viitasara (2002) sex 

av tio anmälningar gällande hot och våld på arbetsplatsen från personer verksamma inom 

vårdsektorn. I en undersökning från statistiska centralbyrån beskrivs hot och våld på arbetsplatsen 

som något som förekommer i stor utsträckning. År 2005 uppgav 18 % av kvinnorna och 10 % av 

männen som deltog i undersökningen att de under de senaste 12 månaderna utsatts för någon form 

av hot eller våld på sin arbetsplats. Vidare beskrivs vissa yrkesgrupper vara särskilt utsatta för hot 

och våld. Bland manliga poliser, skötare och vårdare hade nästan hälften blivit utsatta för hot eller 

våld minst ett par dagar per månad, medan nästan var tredje kvinnliga skötare eller vårdare upplevt 

hot eller våld varje månad i sitt yrke (Statistisk centralbyrån, 2005). 

 

Trots omfattande sökningar inom området tycks det vara svårt att finna specificerade studier kring 

just hur hot och våld påverkar personal inom LVM-vården, ännu mindre under längre förlopp, 

d.v.s. longitudinella studier. Det finns å andra sidan en del studier kring klienterna som vårdas 

enligt LVM, och deras upplevelser kring hur personalen arbetar med att motivera klienterna till 

behandling, och till förändring. Myndigheter i Sverige har utfört studier om hot och våld inom 

vården som generell domän, och om hur personal där kan påverkas av detta. Men det räcker inte 

för att dra konkreta slutsatser om hur hot och våld påverkar människor då upplevelserna skiljer sig 

åt beroende på vem som utsätts, hur hoten eller våldet tar sig i uttryck, vem som är angriparen och 

hur offret upplever angreppet.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Mot ovanstående bakgrund är syftet med studien att öka kunskap och förståelse för hur 

arbetssituationen kan se ut för personer som arbetar med människor dömda till tvångsvård enligt 

LVM (lagen om vård av missbrukare) och hur deras upplevelser av hot, kränkningar och våld på 

arbetsplatsen påverkar dem. 

 

1. Hur kan behandlingspersonal uppleva hot och våld på sin arbetsplats? 

2. Hur kan behandlingspersonalen uppleva regelverk och riktlinjer gällande hot och våld som finns 

på arbetsplatsen? 

3. Vilka strategier vidtas på arbetsplatsen för syftet att trygga personalens säkerhet och hälsa. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Trots att bilden på hot och våld inom denna form av verksamhet är omfattande, och att det råder 

flera perspektiv kring den, så som personalperspektiv och klientperspektiv, så har vi med tanke på 

studiens omfattning valt att fokusera på personalperspektivet av hot och våld i relation till ett 

hälsoperspektiv, och hur detta påverkar personalen i utförandet av sitt arbete. 

 

1.5 Definition av hot och våld 

 

Hot och våld på arbetsplatsen är ett fenomen som är svårdefinierat. Anledningen till detta är att hot 

och våld inom arbetet ter sig på olika sätt beroende på vilket yrkesområde, vilken yrkesgrupp och 

vilken individ det rör sig om (Arbetsmiljöverket, 2011). I denna studie definierar vi begreppet hot 

och våld som allt som kan uppfattas hotfullt av personalen, samt allt som kan åsamka någon form 

av fysisk skada. 

 

1.6 Lagar, regler och riktlinjer 

 

AFS 1993:02 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) ska arbetsgivaren utreda riskerna för våld 

eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen 

(2§) Arbetet ska sedan ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs 

(3§). Det innebär att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för hot 

eller våld, att dessa rutiner ska vara aktuella och följas upp fortlöpande samt vara kända för alla 

arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning, 

information och instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt med tillfredsställande 

trygghet (4§). Vid arbete där det finns risk för återkommande hot och våld ska arbetstagarna få 

särskilt stöd och handledning(5§) och arbetsplatserna ska placeras, utformas och utrustas så att risk 

för våld eller hot om våld förebyggs så långt det är möjligt (6§). Vid en vålds-eller hotsituation ska 

arbetstagarna ha möjlighet att snabbt kalla på hjälp vilket innebär att arbetsgivaren måste se till att 

det finns larmutrustning om säkerheten kräver det. Arbetsgivaren ska i samband med detta fastställa 

rutiner om vem som tar emot larm och vilka åtgärder som ska tas då larm utlöses. Övningar av 

dessa säkerhetsrutiner skall genomföras regelbundet och utrustning skall underhållas och 

kontrolleras (7§). Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte 

utföras som ensamarbete (8§). 

 

Händelser som innefattar våld eller hot och våld ska dokumenteras och även utredas. Den 

arbetstagare som varit involverad i händelsen ska så snabbt som möjligt få stöd för att förebygga 

fysisk såväl som psykisk skada. Det ska finnas rutiner för detta. 
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1.7 Lagen om vård av missbrukare 

 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), trädde i kraft 1 januari 1989. LVM-

vården har som syfte att bryta livshotande missbruksmönster genom att använda sig av 

tvångsomhändertagande. De som behandlas med vård enligt LVM har allvarliga missbruk som i 

de flesta fallen är livshotande. Dessa personer kan många gånger sakna sjukdomsinsikt och är 

följaktligen inte intresserade av vård i frivillig form. För att en LVM-utredning ska bli aktuell måste 

antingen någon närstående, läkare, person inom socialtjänsten eller annan med kännedom om 

personens missbruk, göra en LVM-anmälan till socialtjänsten som sedan startar utredning. Efter 

det att socialtjänsten är klar med utredningen ansöker socialsekreterare in tvångsvård hos 

förvaltningsrätten. Det upp till förvaltningsrätten att fatta beslut i ärendet. Det är väldigt få LVM-

ärenden som inte går igenom då det i de flesta fall rör sig om livshotande situationer. När LVM-

vård bifallits får personen vårdas max sex månader på ett LVM-hem, men i de flesta fall kan det 

räcka med fyra månader som därefter följs upp av vård i annan form, exempelvis öppenvård eller 

familjehem (Statens institutionsstyrelse, 2015).  

 

LVM-vård kan ge uppkomst till en känsla av frihetsberövande vilket i sin tur gör att klienterna ofta 

inte är villiga att samarbeta med personalen. Vissa av de som är intagna på LVM-hem vistas där 

större delen av den sex månaders period domen innebär. De lider inte sällan av både fysisk och 

psykisk ohälsa då de tiden innan domen levt ett liv av missbruk tillsammans med andra osunda 

vanor och beteenden (Ekendahl, M. 2001). 

 

 

2. Metod och tillvägagångssätt 

 

2.2 Kvalitativ metod 

 

En stor del av den forskning som bedrivs inom socialt arbete bedrivs med en kvalitativ ansats. Till 

skillnad från kvantitativ metod så tjänar den kvalitativa metoden syftet av att gå till djupet med det 

som forskaren ämnar undersöka. Kvalitativ intervju anses därför vara den insamlingsmetod som 

på bästa sätt framtar data som grundar sig i djupet av individens erfarenheter, tankar och 

upplevelser kring det aktuella ämnet. Det som kan vara av vikt att tänka på vid utförandet av 

kvalitativa intervjuer är att få med ett urval som kan representera en bred variation av den aktuella 

målpopulationen. Detta kan däremot inte säkerställas, då man sällan på förhand kan veta vilka 

tidigare erfarenheter och kunskaper en intervjuperson har (Dahlgren, L. & Sauer, L. 2008). 

 

För att få studiens frågeställningar besvarade bedömdes en kvalitativ studie analyserad genom 

konventionell innehållsanalys som lämpligast då metoden gör det möjligt att på djupet införskaffa 

kunskap kring intervjupersonernas upplevelser av det som undersöks (Hsieh & Shannon, 2005). 
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2.3 Undersökningsgrupp & urval 

 

Studiens författare valde att undersöka behandlingspersonalen på ett LVM-hems upplevelser kring 

hot och våld på arbetsplatsen. Då personalen inte delar kontaktuppgifter på verksamhetens hemsida 

kontaktades en av avdelningscheferna på institutionen och via denne förmedlades informationsbrev 

(Bilaga 1) och intervjumall (Bilaga 2) till de i personalstyrkan som arbetat inom verksamheten i 

minst 2 år. Att respondenterna arbetat inom verksamheten i minst två år var det enda kravet 

forskarteamet hade på studiens deltagare. 

 

Eftersom endast ett litet antal personer anmälde sitt intresse av att delta i studien valdes dessa 

personer ut som deltagare genom ett s.k. bekvämlighetsurval, vilket innebär ett urval bestående av 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Nackdelar med att 

använda sig av ett bekvämlighetsurval är att det blir problematiskt med att veta vilken tillhörighet 

deltagaren har i förhållande till populationen, alltså vilken del som deltagaren representerar. Det 

blir även svårt att generalisera studiens resultat (Bryman, 2011). Exempel; inom LVM-vården 

arbetar både kvinnor och män. För att få en fullkomlig representativitet för verksamheten kan det 

vara viktigt att väva in personer av båda könstillhörigheter då upplevelser av olika fenomen kan 

skilja sig åt, annars kan således studiens validitet bli lidande. 

 

I syfte att se om manlig och kvinnlig personal upplever hot och våld på olika sätt och för att 

genomföra studien med en högre representativitet genom att väva in båda könsperspektiven inom 

verksamheten, var förhoppningen att uppnå en jämn könsfördelning bland respondenterna. Tyvärr 

anmälde endast en manlig behandlingsassistent intresse att delta och denne blev direkt utvald som 

en av deltagarna precis som de andra respondenterna. Antalet intervjupersoner blev slutligen fem 

stycken.  Det vill säga två personer arbetsamma på både den öppna och låsta kvinnliga avdelningen 

samt en person från den öppna manliga avdelningen och två personer från den låsta manliga 

avdelningen.  

 

Enligt Kvale (1997) är det viktiga med studien att få svar på det studien syftar undersöka och att 

antalet intervjupersoner passar syftet på det sättet att urvalsgruppen inte tillintetgör validiteten 

fullkomligt. Fem personer fördelade över de två verksamhetsområdena som verksamheten består 

av d.v.s. låst respektive öppen avdelning för manligt respektive kvinnligt klientel, och som varit 

arbetsamma inom LVM-vården i minst 2 år bedömdes vara ett rimligt antal intervjupersoner för 

studiens syfte.  

 

2.4 Kvalitativ semi-strukturerad intervju 

 

Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer, baserade på 31 förutbestämda frågor, med fem 

anställda som arbetar inom en verksamhet som behandlar, både kvinnor och män, dömda till 

tvångsvård enligt LVM.  
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Skillnaden mellan strukturerade intervjuer och semi-strukturerade är att strukturerade intervjuer 

främst används i kvantitativ forskning i syfte att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt 

och för att få svar på en tydligt formulerad uppsättning av frågeställningar. I kvalitativ forskning 

lägger man istället tyngd på respondenternas egna uppfattningar och synsätt och har en generell 

betoning på de inledande frågeställningarna. I kvalitativ forskning använder man sig hellre av semi-

strukturerade intervjuer med en intervjuguide uppbyggd av ett antal teman som skall beröras där 

frågor som inte finns med i guiden kan ställas. Detta för att man vill ha fylliga svar och det är 

önskvärt att låta intervjuerna röra sig i olika riktningar eftersom detta ger forskaren en bild av vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. Intervjuaren kan därför avvika i ganska stor 

utsträckning från intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor i anknytning till något som 

intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011).  

 

Fylliga svar uppmuntrades och intervjumallen följdes inte slaviskt. utan ett antal 

uppföljningsfrågor ställdes som redovisas i bilaga 2, men eftersom studiens författare delade upp 

intervjuerna mellan sig upplevdes en mer strukturerad intervjutyp som nödvändig för att säkerställa 

att de olika intervjuerna inte avvek i helt olika riktningar.  

 

Intervjumallen består som tidigare nämnt av 31 frågor som utarbetades för att besvara studiens tre 

frågeställningar. Dessa frågor delades in i fyra huvudområden: Bakgrundsfrågor, yrkesfrågor, 

personliga upplevelser kring hot och våld samt organisatoriska frågor kring hanteringen av hot 

och våld. Bakgrundsfrågorna ställdes för att få en uppfattning om vilka kvalifikationer och 

utbildningar samt arbetsuppgifter intervjupersonerna har. Kategorierna “yrkesfrågor” samt 

“personliga upplevelser kring hot och våld” utarbetades för att få en bild av respondenternas 

upplevelser kring den kontroll de har över sitt arbete, hur de trivs med sitt arbete samt upplevelser 

kring hot och våld på arbetsplatsen för att besvara studiens första frågeställning. Kategorin 

“organisatoriska frågor kring hanteringen av hot och våld” består av frågor ämnade att besvara 

frågeställning två och tre. 

 

2.5 Datainsamling 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser med undantag för en av 

respondenterna som intervjuades i sitt hem. De två intervjuarna kände sig nödgade att dela upp 

intervjuerna mellan sig av tidsskäl samt av den anledningen att en av intervjuarna tidigare 

praktiserat och arbetat som sommarvikarie vid verksamhetens kvinnliga avdelning. Två av 

intervjuerna tog plats på den för studien aktuella verksamhetens kvinnliga avdelning, och där i ett 

av husets jourrum. De andra tre intervjuerna ägde rum på verksamhetens manliga avdelnings 

övernattningslokal samt i en av respondenternas kök. Intervjuerna överskred generellt de 45 

minuter intervjuarna förväntat sig att intervjuerna skulle ta med drygt 10 minuter. Intervjuerna 

inleddes med att intervjuarna läste upp informationsbrevet för respondenterna i syfte att försäkra 



 

6 

 

sig om att alla deltagare tagit del av detta och respondenterna gavs på så sätt en ytterligare chans 

att hoppa av studien. Därefter startades inspelningen och intervjuerna inleddes.  

 

2.6 Kvalitativ innehållsanalys (Konventionell) 

 

Målet med kvalitativ innehållsanalys är enligt Hsieh och Shannon (2005) att man på ett 

systematiskt tillvägagångssätt ger en beskrivning av det uppenbara innehållet, alltså det manifesta 

innehållet som återges i någon form av kommunikation. Efter hand ska även de underliggande 

meningarna, s.k. det latenta innehållet, analyseras och tolkas. Analysmetoden beskrivs som en 

flexibel metod där man systematiskt utifrån koder identifierar olika teman eller mönster. Vid 

analysen av materialet används öppen kodning som är ”en process som går ut på att bryta ner, 

studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data, och som ger begrepp som därefter 

grupperas och omformuleras till kategorier” (Bryman s. 514). 

 

Det syfte och mål som föreligger denna metod är att försöka få en god kunskap om de fenomen 

som forskarpersonerna är intresserade att undersöka. För syftet med föreliggande arbete används 

konventionell innehållsanalys där utgångspunkten är induktiv. En induktiv ansats innebär att 

forskarpersonerna har som mål att gå in i forskningen förutsättningslöst och objektivt för att kunna 

göra en så nära tolkning som möjligt och få fram intervjupersonernas verkliga upplevelser utan att 

blanda in egna värderingar och erfarenheter (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Under analysen av den insamlade datan urskildes meningsbärande enheter i det transkriberade 

materialet som sedan omvandlades till koder. Dessa kluster av koder omformulerades i nästa steg 

till de 3 kategorierna: “Meningsfullt högstressjobb”, “Förståelse och hanterbarhet” och “Stöttande 

organisation”. 

 

2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Alan Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att validitet och reliabilitet i 

samband med kvalitativ forskning inte är lika tungt vägande som i kvantitativ forskning. Däremot 

menar Bryman (2011) att begreppen Intern validitet och Intern reliabilitet är av vikt för kvalitativ 

metod då de styrker den enighet mellan författarna som påvisar en överenskommelse gällande sättet 

data ska tolkas och analyseras, samt att det finns en stark koppling mellan de observationer 

forskarna gör och de teoretiska idéer de utvecklar. Detta har författarna inför denna studie tagit 

ställning till genom att tillsammans utveckla intervjuguiden och noggrant gå igenom möjliga 

uppföljningsfrågor samt genom att i efterhand lyssna på varandras inspelade intervjuer. Söker man 

hög generaliserbarhet i en studie krävs god extern och intern validitet samt reliabilitet, vilket 

möjliggör för andra forskare att replikera studien och uppnå liknande resultat. Kvale & Brickmann 

(2009) nämner att kvalitativa studier ofta kritiseras gällande generaliserbarheten, då man menar att 
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kvalitativa studier ofta innefattar av för få intervjuer för att kunna skapa någon allmängällande 

fakta. 

 

Ett annat sätt att bedöma kvalitativa undersökningar är genom tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitlighet i en studie består enligt Bryman (2011) av fyra delkriterier: Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten är en 

motsvarighet till den kvantitativa forskningens interna validitet. För att uppnå trovärdighet i en 

studie måste forskarlaget säkerställa att forskningen utförts i enlighet med de forskningsetiska 

regler som finns och att de rapporterat resultaten till deltagarna i undersökningen för att bekräfta 

att man uppfattat deras svar på rätt sätt. Med överförbarhet menas att studiens resultat kan överföras 

till någon annan kontext eller situation. Alltså hur överförbara resultaten blir till en annan miljö. 

Pålitlighet i en kvalitativ studie kan uppnås genom att forskarna tillgängliggör en fullständig 

redogörelse för alla faser av forskningsprocessen så som problemformulering, urval av 

respondenter, utskrifter av transkriberingsmaterialet och beslut gällande analysen av data. Kollegor 

kan sedan granska materialet och bedöma kvaliteten på det tillvägagångssätt som valts och hur det 

tillämpats. Att forskaren har möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren kan 

säkerställa att denne agerat i god tro och inte medvetet låtit exempelvis sina egna värderingar färga 

undersökningens slutsatser. 

 

Trovärdigheten har författarna till denna studie tagit ställning till genom att följa de 

forskningsetiska principer publicerade av Vetenskapsrådet (2002) och genom 

respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna fick ta del av resultatet studien genererat 

innan studien publicerades i syfte att bekräfta att intervjupersonernas svar tolkats på rätt sätt. 

 

Överförbarheten har hanterats genom att forskarlaget har redogjort för de processer och steg som 

tagits genom studiens gång. Steg så som urvalet av respondenter, val av analysmetod, intervjumall 

osv. 

 

Pålitligheten l denna studie hanterade författarna genom att redogöra för olika faser i 

forskningsprocessen. I materialet finns redogörelser över problemformuleringar, hur urvalet av 

respondenterna och valet av analysmetod gått till, samt informationsbrev och intervjuguide.  

 

Äktheten av en studie kan även den delas upp i ett antal kriterier: Rättvis bild, Ontologisk 

autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet och Taktisk autenticitet. Dessa kriterier 

väcker ett antal frågor om allmänna forskningspolitiska konsekvenser. Frågor som: Ger 

undersökningen en rättvis bild av respondenternas olika åsikter och uppfattningar? Hjälper 

undersökningen respondenterna att förstå sin sociala situation bättre? Bidrar undersökningen till 

att respondenterna förstår andra personer som befinner sig i samma sociala situation 

bättre?  Hjälper undersökningen respondenterna att förändra sin situation, samt har undersökningen 
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gjort att respondenterna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att förändra sin 

situation? (Bryman, 2011). 

 

För att uppnå äkthet och möjlighet att styrka och konfirmera arbetade författarna aktivt för att 

säkerställa att resultatet inte vinklades efter författarnas egna föreställningar och värderingar. Detta 

genom att författarna under arbetet med studien kritiskt granskade materialet och lät deltagarna ta 

del av och utvärdera resultatet innan studien publicerades. Huruvida undersökningen hjälper 

respondenterna att förstå sin sociala situation samt andra personer som befinner sig i samma sociala 

situation bättre är inte klarlagt då de inte tillfrågats gällande detta, men det är författarnas 

förhoppning. Undersökningen belyser vissa förbättringsområden inom verksamheten och förutsatt 

att viljan och de ekonomiska möjligheterna att vidta åtgärder inom dessa områden finns, dras 

slutsatsen att studien kan hjälpa respondenterna att förändra sin situation. 

 

2.8 Förkunskap 

 

Författarna till denna studie har tidigare erfarenhet av tvångsvård, en har under sommaren 2015 

gjort både praktik och efterpraktiksarbete som behandlingsassistent på LVM-hemmet där 

personalen intervjuats, och den andra har arbetat som behandlingsassistent på ett LVU-hem 

sommaren 2014. Detta leder till en god bild av hur tvångsvård och implementeringsstruktur kan se 

ut både inom vårdformen LVU och LVM, samtidigt som djupare erfarenhet saknas. Vid första 

bemötandet av en studie kan det vara svårt att tillmötesgå projektet helt förutsättningslöst och 

objektivt. När vi närmar oss något som vi problematiserat och avser göra en studie på, kan det 

utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser skapas en förutfattad förståelse av det som är menat 

att undersökas. Resultaten från en viss undersökning bör påverkas så lite som möjligt av forskarens 

förväntningar och värderingar (Bryman, 2011) då våra tidigare erfarenheter utgör referenssystem 

som vi gärna använder oss av och på detta sätt kan komma till tron om att vi har vetskap om något 

angivet fenomen på förhand (Malterud, 1998).  

 

2.9 Etiska ställningstaganden 

 

De etiska överväganden som föreligger denna studie grundas på de forskningsetiska principer som 

publicerats av Vetenskapsrådet (2002). 

 

De fyra forskningsetiska principerna vi tagit i beaktning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i studien samt 

vilka villkor som gäller för deras medverkan. De ska upplysas om att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Med samtyckeskravet menas att samtycke ska 

inhämtas från deltagarna. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 
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förälder/vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om deltagarna skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att deltagarnas personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet betyder att uppgifter om enskilda 

personer enbart får användas i forskningsändamål. Forskaren får alltså inte använda eller låna ut 

uppgifter om enskilda personer för exempelvis kommersiellt bruk. 

 

Författarna tog ställning till informationskravet och samtyckeskravet genom att via mail skicka ut 

ett informationsbrev (Bilaga 1) där syftet med studien, ramar för respondenternas medverkan samt 

författarnas och deras handledares kontaktuppgifter. I informationsbrevet som skickades till de 

berörda personerna informerades de om deras rätt att avbryta sin medverkan i studien om så önskas. 

Samtycke från respondenterna gavs över telefon och muntligt vid intervjutillfällena. 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förhöll sig författarna till genom att 

intervjupersonernas namn, namnet på staden där studien tar plats och verksamhetens namn inte 

uppges i studien. Detta för att utomstående inte ska kunna identifiera deltagarna.  

 

I informationsbrevet deltagarna fick beskrivs att materialet som tillhandahålls enbart är avsett för 

författarna och deras handledare samt att det material studien genererar endast kommer användas i 

forskningsändamål och förstöras när studien är färdigställd. 

 

För att säkerställa att intervjupersonernas upplevelser tolkats rätt skickades det färdigställda 

materialet ut till deltagarna för deras godkännande innan inlämning av uppsatsen. Detta kallar 

Bryman (2011) för respondentvalidering. 

 

2.10 Arbetsfördelning 

 

Författarna har båda två försökt att i så stor utsträckning som möjligt vara delaktiga i alla delar av 

studien. För att få ett samspelt arbete som slutresultat har de skrivit, analyserat och diskuterat 

samtligt material tillsammans. 

 

Intervjuerna delades upp mellan författarna så att en utförde två intervjuer medan den andre utförde 

tre. Medlemmarna i forskarlaget transkiberade de intervjuer de själva utförde men lyssnade på det 

inspelade materialet från alla intervjuer för att få en djupare förståelse för alla interjupersoners 

uttalanden genom att till exempel uppfatta tonfall. Den initiala kontakten med verksamheten i 

studien sköttes av en av författarna men efter det att samtliga respondenter valts ut sköttes vidare 

kontakter mellan respondenterna och den som skulle intervjua dem. 
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2.11 Verksamhetsbeskrivning 

 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad 

tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med 

missbruksproblem. Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av 

LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på något av Sveriges 11 LVM-hem. 

Placeringen sker på socialtjänstens uppdrag och efter beslut i förvaltningsrätten. 

 

Det SiS LVM-hem där författarna valt att utföra sin studie ger vård till män och kvinnor som har 

ett alkohol-, narkotika-, tablett- eller blandmissbruk, ibland i kombination med psykisk störning. 

De har också möjlighet att ta emot ungdomar för övernattning på en plats. 

LVM-hemmet har 26 platser fördelade på tre avdelningar: Sluten avdelning för kvinnor och män, 

avdelning för kvinnor med låsbara respektive öppna platser och avdelning för män med öppna 

platser. Denna verksamhet arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Det innebär att 

klienten söker efter lösningar tillsammans med personalen. Klienten definierar själv sitt problem, 

och tillsammans söker klienten och behandlingspersonalen efter alternativ till problembeteendet. 

När klienter ursprungligen kommer till LVM-hemmet placeras de inledningsvis på LVM-hemmets 

slutna intagningsdel för avgiftning/tillnyktring. Skälet är att de inte ska träffa andra klienter under 

avgiftningsperioden. Även personer som blir hotfulla eller våldsamma kan placeras på 

intagningsdelen. 

 

Därefter flyttar klienten till sluten behandlingsdel där de stannar allt från några dagar till två 

månader för en fortsatt skonsam avgiftning/nedtrappning och för att återhämta sig både fysiskt och 

psykiskt. Under denna tid arbetar behandlingspersonalen med att motivera klienten till vård i öppna 

former. 

 

Alla klienter som kommer till LVM-hemmet får kontaktpersoner som stödjer och hjälper dem 

under vårdtiden. De klienter som kommer till hemmet får alla erbjudande om Sis utredning LVM, 

en utredning som går ut på att undersöka klientens behov och resurser. Den behandling som erbjuds 

i övrigt är bland annat Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP), Aggression 

Replacement Training (ART) och Kriminalitetsprogrammet. Klienterna erbjuds även olika 

fritidsaktiviteter så som: Träning på gym, studiecirklar, fiske, musikutövning och socialträning av 

olika slag. 

Hemmet har även hälso-och sjukvård i form av sjuksköterskor som finns på plats varje dag och en 

läkare som besöker verksamheten en dag i veckan för sjukvårdsrond för att tillgodose klienternas 

medicinska behov (Sis, 2015). 
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2.12 Konflikthantering 

 

No power no loose är en konflikthanteringsmodell som har framtagits av SiS för att förhindra att 

personal, likväl som klient, blir skadade i konflikter som kan uppstå av olika anledningar inom 

tvångsvårdande verksamheter. No power no loose är ett passivt förhållningssätt till konflikter, där 

personal blir utbildad och undervisad i olika former av grepp och rörelser för att skydda sig utan 

att direkt utge någon skada för den andra parten i konflikten. No power no loose har på senare tid 

utvecklats, där man tillfört en teoretisk del som syftar till att ge personal utbildning i hur man på 

ett icke fysiskt sätt kan ta kontroll över situationen. Enligt SiS (2014) handlar denna del om att vara 

tydlig med att visa förstånd för förövaren, och anledningen till att den är upprörd, att ta vara på alla 

parters värdighet 

 

 

3. Kunskapsöversikt 
 

3.2 Hot och våld inom sluten missbruksvård 

 

En av de arenor där hot och våld förekommer är inom den slutna missbruksvården (Hallberg, 2011) 

där det år 2010 inkom 876 anmälningar gällande hot och våld (Statens institutionsstyrelse, 2011), 

med ett mörkertal som anses avsevärt stort (Hallberg, 2011). Enligt rapportering så är sparkar, slag 

och bruk av tillhyggen något som rapporteras mycket, men verbala hot är det som är mest 

förekommande. Antalet hot utan tillhyggen ökade mer än fyra gånger mellan 2009 och 2010 och 

hoten med tillhyggen har dubblats. Psykisk obalans anses vara orsaken till att klienterna på LVM-

hem utåtagerar (SiS, 2011). Även i USA rapporteras det på senare år finnas många indikatorer på 

att fysiskt och verbalt våld mot socialarbetare är ökande (Newhill, C.E, 2003). 

 

Den huvudsakliga personalberedningen inom LVM är behandlingsassistenter. Dessa personer 

arbetar runt och med de intagna dagligen, och är följaktligen också den bemanningsgrupp som är 

mest utsatt för våld och hot. År 2010 fick 175 personer verksamma inom den slutna 

missbruksvården (LVM) någon form av psykisk ohälsa. Samma år hade 374 personer fått någon 

form av fysisk skada. Trots att Statens institutionsstyrelse gjort en stor satsning för att stärka 

säkerheten på LVM-hemmen och sedan 2011 börjat tillföra mer ekonomiska resurser till de fem 

mest hot- och våldsförekommande institutionerna, vilket bland annat resulterade i att de införde 

tydligare utbildningsriktlinjer kring konflikthanteringsmodellen (No power No loose), man började 

arbeta på en kunskapsbas för att hantera hot och våld på hemmen samt började utveckla en 

kartläggningsplan för att kunna kartlägga de individer som kan ha tendenser till att vara 

utåtagerande (Statens institutionsstyrelse, 2011). Trots detta tycks den höga incidentsiffran kring 

hot och våld ha kvarstått. Detta har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket vars ansvar är att se till 

att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Efter att under 

sensommaren 2012 ha inspekterat 8 LVM-hem och 8 LVU-hem i Sverige, upptäckte 
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arbetsmiljöverkets inspektörer brister inom ett antal områden. Bland annat förelades SiS att 

undersöka arbetsförhållandena vid samtliga institutioner för att bedöma risken för hot och våld, se 

till att det finns tydliga säkerhetsriktlinjer för att förebygga risker för hot och våld i verksamheten 

samt vidta åtgärder för att säkerställa att arbetstagare inom Statens institutionsstyrelse 

verksamheter rapporterar om hot och våldshändelser som de utsätts för i sitt arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Det är Statens institutionsstyrelses ansvar att åtgärda de brister inom verksamheterna som finns. I 

budgetunderlaget för 2015-2017 kan man läsa att arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö med 

hot och våld i centrum var avsett att påbörjas under 2014 (Statens institutionsstyrelse, 2014). 

 

3.3 Hot och våld mot socialarbetare 

 

I den brittiska vetenskapliga tidskriften New Society från 1986 beskrivs socialarbetare som den 

yrkesprofessionen, efter polisyrket, som är mest utsatt för risk när det gäller hot och våld i 

Storbritannien. Två år senare berättas det på ett brittiskt televisionsprogram “Panorama” att fler 

socialarbetare än poliser under tre års tid blivit mördade i länderna England och Wales (Newhill, 

C.E, 2003). Vidare talar Newhill (2003) om rollen av socialarbetare som både vårdande och 

kontrollerande, och att socialarbetare arbetar med klienter i utsatta situationer där aggressioner 

lättare frodas och kommer till uttryck. Hen beskriver att socialarbetare å ena sidan måste skydda 

klienterna från samhället, men samtidigt måste skydda samhället från klienterna, i det blir 

socialarbetaren både en vän och en fiende på samma gång, beroende på den angivna situationen. 

 

Klienters våld mot socialarbetare och dess påverkan på deras arbete samt deras psykiska och 

fysiska hälsa är dokumenterad (Padyab, Chelak, Nygren & Ghazinour, 2011), och flera studier har 

funnit samband mellan att en person utsätts för någon form av aggressivt beteende och ohälsa. 

Bland annat är högre ångestnivå, lägre självförtroende och depression exempel på hur aggressivt 

beteende har visat sig kunna påverka människor i tidigare forskning (Robson, Cossar & Quayle, 

2014; Einarsen, 2011). Bland de iranska socialarbetare Padyab, Chelak, Nygren & Ghazinour 

(2011) studerade i deras artikel: Client Violence and Mental Health Status among Iranian Social 

Workers: A National Survey, fann forskarteamet att 67 % av de 390 deltagarna upplevt våld på sin 

arbetsplats (psykiskt, fysiskt el. båda). De socialarbetare som utsatts för psykiskt våld så som hot 

och kränkningar uppvisade försämrad psykisk hälsa med koppling till fysiska åkommor så som 

oro, ångest och sömnsvårigheter. Enligt resultatet av en undersökning gjord bland socialarbetare 

som arbetar med barns välfärd kunde man se att socialarbetarna påverkades på många sätt av våld 

eller hot om våld på arbetsplatsen, både professionellt och privat. Bland annat rapporterade 

respondenterna negativa effekter som ångest, ilska mot servicemottagarna och rädsla (både vid och 

efter själva hot eller våldsincidenten) (Littlechild, 2005). I en granskande analys av sju studier 

gjorda under perioden 1982-2012 kan man se att arbetsrelaterat våld eller hot om våld påverkar 

socialarbetare arbetsamma inom barn och familjesektorns psykiska välmående samt yrkesutövning 
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och detta särskilt när hoten eller våldet upplevs av socialarbetarna som riktat mot dem personligen 

(Robson, Cossar & Quayle, 2014). 

 

Vare sig det handlar om våld eller hot om våld, mobbing, sexuella trakasserier eller liknande kan 

negativt beteende betraktas som en stressor. Huruvida något skapar stress eller inte hos en person 

beror dock på personens bedömning av situationen och hur hotfull den upplevs vara, och det är 

alltså individens upplevelse av beteendet som avgör vilka känslor och beteenden som blir 

reaktionen (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis & Gruen, 1986). Upplevelsen beror både 

på individen och på situationen samt hur dessa samspelar (Bandura, 1999; Magnusson, 1999).  

 

3.4 Hot och våld - arbetsgivarens ansvar 

 

Statens institutionsstyrelse tillhandahåller förhållningssätt för personal på LVM hem att luta sig 

emot i utförandet av vården och erbjuder obligatoriska utbildningar i bland annat konflikthantering 

(Statens institutionsstyrelse, 2014). Det finns riktlinjer för hur hot- och våldsincidenter skall 

hanteras och processas, men med tanke på att LVM hem skiljer sig från varandra till karaktär och 

klientel så är det svårt att säga precis hur de arbetar på respektive hem. Från kunskapsöversikten 

Hot och våld inom vård och omsorg (2011) från Arbetsmiljöverket är man tydlig med vem det är 

som bär ansvaret för arbetsmiljön, samt vilket ansvar arbetsgivaren har för att säkra tryggheten på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren har bland annat skyldighet att vara lyhörd till, och upptäcka potentiella 

riskfaktorer på arbetsplatsen som kan bidra till och/eller utsätta personalen för hot och våld, därefter 

skall denna se till att arbetet utformas på det sätt så att riskerna minimeras. Detta görs bland annat 

genom att arbetsgivaren utifrån riskbedömningen utvecklar en aktuell handlingsplan där det finns 

tydliga riktlinjer för hur riskfaktorer på bästa sätt ska behandlas, samt vilka åtgärder som ska 

insättas. Det föreligger också arbetsgivarens ansvar att se till att personal får adekvat utbildning 

som skall ha till sitt syfte att främja medvetenheten om vilka risker som finns och kan mötas på 

arbetsplatsen, samt införliva ett säkerhetstänk som i sin tur kan motverka uppkomsten av situationer 

där personal kan bli utsatta för hot och våld. Arbetsgivare ska också, utifrån vad som är rimligt, 

erbjuda tillräckligt med tid för personalen att utföra arbetet, då klientbehov som går otillfredsställda 

kan öka risk för hot och våld, samt att personalen kan komma ifrån säkerhetstänket om arbetet 

utförs under stress. Enligt Arbetsmiljöverket skall det också, i de verksamhetsområdena där man 

arbetar med utåtagerande klienter, finnas avsatt tid för handledning där personal får möjlighet att 

prata med kompetent handledare kring dessa frågor. Syftet är att personalen ska stärka sina 

förmågor till hantering av hot och våld, eller för personalen att få stöd och hjälp då en incident 

redan förekommit. Det är också viktigt att personal som dagligen arbetar med klienter som kan 

vara utåtagerande, får bära larm. Det är viktigt både för att personalen skall känna sig trygga, men 

också för att förhindra att några större skador uppstår. 
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3.5 Organisationen och hot och våld 

 

Hela den berörda arbetsplatsen och organisationen påverkas av hot och våld eftersom en 

arbetsmiljö präglad av oro och rädsla leder till människor som inte klarar av att utföra sitt arbete 

på bästa sätt. En verksamhet kan drabbas av minskad motivation bland medarbetarna, ökad 

sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera ny personal, sänkt produktivitet, sämre relationer mellan 

ledningen och de anställda samt mellan anställda och klienter. Ekonomi, arbetsklimat och 

vårdkvalitet riskerar att försämras (Littlechild, 2005). 

 

Det största ansvaret för att skapa en trygg och säker arbetsplats ligger på arbetsgivaren. När det på 

arbetsplatsen förekommer mobbing eller annat aggressivt beteende, kan man se det som rimligt att 

anta att de anställda inte fullt ut tycker att arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter. Forskning 

om psykologiska kontrakt har konstaterat att anställdas besvikelse och brustna förväntningar på 

arbetsgivaren påverkar organisationen negativt (Nadin & Williams, 2012; Guest, 2004). 

Trakasserier och mobbing på arbetsplatsens kan leda till andra konsekvenser, så som att 

produktiviteten försämras, motivationen minskar (Karasek & Theorell, 1990), trivseln i arbetet 

försämras (Menckel &Viitasara, 2002), och frånvaro och andelen arbetare som slutar ökar 

(Djurkovic, McCormack & Casimir, 2008). 

 

Aggressivt beteende på arbetsplatsen skadar med andra ord verksamheten på så sätt att man får 

sänkt prestation, sämre trivsel och ett lägre engagemang. Verksamhetens hantering av det negativa 

beteendet kan dock påverka effekten det har på arbetaren och följaktligen också organisationen. 

Personer som inte känner att de stödjs av verksamheten då de utsätts för aggressivt beteende är till 

exempel mer benägna att sluta och byta arbetsplats. De arbetare som drabbas av aggressivt 

beteende men upplever ett stort stöd från organisationen tycks dock inte ha några funderingar på 

att sluta sitt arbete (Djurkovic, McCormack & Casimir, 2008). 

 

3.2 Teoretisk ansats och förklaringsmodell 

 

3.3 Karasek och Theorells krav, kontroll- och stödmodell 

 

Karasek (1979) arbetade från början fram modellen med anledning att mäta och förutsäga 

förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar och han kunde genom att inom olika yrkesgrupper utföra 

empiriska undersökningar, mäta förekomsten av negativ stress. Olika typer av arbeten urskiljs 

genom en kombination av variablerna krav och kontroll. 

 

Fyra olika idealtyper av arbeten kan urskiljas i krav-och kontrollmodellen genom en kombination 

av höga respektive låga krav och hög respektive låg kontroll: Aktiva arbeten, passiva arbeten, 

lågstressarbeten och högstressarbeten. Variablerna krav och kontroll är enligt Karasek ömsesidigt 



 

15 

 

beroende av varandra och gör det möjligt att mäta psykosocial arbetsmiljö och identifiera upplevd 

stressnivå. 

 

När kraven i arbetet och arbetarens kontroll över situationen ligger i obalans uppstår psykisk 

belastning och hälsa (Karasek 1979). Karasek vidareutvecklade modellen tillsammans med Töres 

Theorell (1990) och den är en av de mest använda modellerna för att analysera psykosociala 

arbetsmiljöer. Man kan definiera begreppet psykosocial som interaktionen mellan sociala och 

psykiska faktorer. 

 

Arbetstagarens upplevelse av arbetsvillkor och de psykiska krav som ställs på denne i arbetet i 

relation till hur denne upplever sig kunna kontrollera sitt arbete är modellens utgångspunkt. 

 

Faktorer på arbetsplatsen som påverkar arbetarens hälsa och grad av arbetstillfredsställelse kan då 

identifieras. När kraven är större än kontrollen/handlingsutrymmet uppstår stress vilket är det mest 

centrala begreppet i modellen. 

 

Denna teori kopplas till studiens resultat i syfte att urskilja intervjupersonernas upplevelse av de 

arbetsvillkor som råder inom verksamheten och de psykiska krav som ställs på dem i förhållande 

till deras möjlighet att kontrollera arbetet och på så sätt se vilka faktorer som påverkar deras 

arbetstillfredsställelse och hälsa. 

 

 

4. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. För att underlätta för läsarna delas empirin in i de följande 

5 kategorierna: “Bakgrund och yrkesbeskrivning”, “inflytande över arbetet”, “stöd och 

kommunikation”, “personalens bild av hot och våld”, “säkerhet, rapportering och uppföljning”, 

och en underkategori: “Trivsel trots prövningar”. 

 

4.2 Bakgrund och yrkesbeskrivning 

 

Alla intervjupersoner, fyra kvinnor och en man, har arbetat långt över 2 år i branschen och besitter 

tillsammans 60 år av erfarenhet inom yrket. Spannet över yrkesverksamhet inom tvångsvården för 

deltagarna ligger mellan fyra och sjutton år, en av fem deltagare har vidareutbildat sig till socionom 

och denne tituleras behandlingssekreterare medan övriga deltagare tituleras behandlingsassistent 

och har utbildningar inom andra områden så som fritidsledare och undersköterska. De flesta 

deltagare tycks ha haft möjlighet att genom sin arbetsplats gå flera interna utbildningar så som 

exempelvis utbildningar i Motiverande intervju (M.I), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk 

beteende terapi (DBT), Återfallsprevention (ÅP), Aggression Replacement Training (ART) samt 

utbildning om våld och sexualitet, som hjälper de anställda bättre stå deras klienter till tjänst. 
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När deltagarna tillfrågas om vilka deras arbetsuppgifter är tycks alla intervjupersoner vara överens 

om att det är kontaktmannaskapet som är deras viktigaste och primära arbetsuppgift och allt som 

faller inom ramarna för det.  

 

“(...)mina främsta arbetsuppgifter är ju att vara kontaktperson till våra klienter, eh, och ta hand 

om dom och se till att dom får det så bra som möjligt(...)”(Ip3) 

 

Pratar intervjupersonerna inte om sin roll som kontaktperson beskriver de sina uppgifter som att 

vara av praktisk karaktär, så som att förbereda mat, städa & diska. Utöver detta skall de finnas 

tillgängliga för klienterna på avdelningen, följa med klienterna på olika fritidsaktiviteter, hålla 

samtalsgrupper kopplade till olika ämnen och behandlingsformer samt hålla enskilda samtal med 

klienterna. Intervjupersonerna följer också med klienterna på diverse resor. Det kan då handla om 

studiebesök på olika behandlingshem, resor till rättsliga möten och så vidare. 

 

Av de fem intervjupersonerna är det endast en som har socionomexamen, och en tjänst som 

benämns Behandlingssekreterare. Det innebär enligt intervjupersonen (Ip1) att arbetsuppgifter och 

ansvar till viss del skiljer sig från tjänsten som behandlingsassistent inom verksamheten. 

Behandlingssekreteraren ansvarar exempelvis för att skriva behandlingsplaner särskilt anpassade 

för varje klient, upprättad av kontaktpersonen tillsammans med klienten, som sedan ska följas av 

all personal. 

 

“(...)som behandlingssekretare så är det ju just planeringen av av vården å vidare alltså härifrån, 

och kontakter med myndigheter och så där.(Ip4) 

 

(Ip1) och (Ip4) berättar att de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter även tagit sig an så kallade 

specialuppdrag. (Ip1) talar om att hen tillsammans med en arbetskamrat ansvarar för att utbilda 

övrig personal i samtalsmetoden M.I, håller samtalsgrupper enligt kriminalitetsprogrammet och 

nyligen blivit delaktig i ett projekt från regeringen där hen fått lära sig om våld och sexualitet för 

att sedan kunna hålla samtalsgrupper även om detta. (Ip4) uppger att hen tillsammans med en 

arbetskollega håller i utbildningar i konflikthanteringsmetoden “No power No loose”. 

 

4.3 Inflytande över arbetet 

 

När våra deltagare fick frågan om på vilket sätt de är med och bestämmer upplägget av deras arbete 

var svaren blandade men generellt sett uppger intervjupersonerna att de har stora möjligheter att 

påverka det. (Ip1) uttrycker en känsla av att ha ganska fria händer när det kommer till hur hen ska 

lägga upp sitt arbete. (Ip2) är av samma mening och berättar att hen, inom verksamhetens ramar 

och regler samt klientens önskningar, har väldigt mycket att säga till om gällande detta. Även (Ip5) 

upplever att hen, tillsammans med arbetskollegorna, kan styra upplägget av arbetet. 
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“(...)det är ju jag med och påverkar hela tiden, tillsammans med andra naturligtvis men det är ju 

mycket upp till mig hur jag vill ha det(...)”(Ip5) 

 

En av intervjupersonerna var av en annan mening. Denne upplevde sig inte ha särskilt mycket att 

säga till om gällande upplägget av hens arbete. Hen tycktes känna sig begränsad till att lägga upp 

arbetet på det sätt som det i vanliga fall gjorts inom verksamheten och på ett sätt som tiden tillåter, 

och uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Väldigt lite.(...) alltså vi har ju vad vi ska göra, och sen att vi kanske ibland försöker att göra 

något åt det men det är som en arbetsplats som har varit länge att...så här har det varit och så här 

ska det vara.(...)Jag har ju när jag går på jobbet vissa förväntningar vad jag ska göra och jag 

menar om jag inte gör det så är det någon annan arbetskollega som får göra det och det anser då 

inte jag är juste(...)”(Ip3) 

 

Den av deltagarna med titeln behandlingssekreterare berättade att hen har en dag i veckan till att 

utföra de arbetsuppgifter som hör till sekreterare-delen av hens arbete men att hen resten av tiden 

jobbade på samma sätt som behandlingsassistenterna. Hen uttrycker sig på följande sätt gällande 

detta: 

 

“(...)det väljer ju jag som jag vill, hur jag lägger upp det. Det finns ramar över inom tider så ska 

en behandlingsplan vara klar, så sådana ramar har man ju sen får jag lösa det mitt sätt.”(Ip4) 

 

På frågan om deltagarna upplevde sig kunna bestämma sin egen arbetstakt rådde även där delade 

meningar men majoriteten av intervjupersonerna verkade vara överens om att det ofta rådde 

tidsbrist och personalbrist: 

 

“(...)man har ju egentligen alltid för mycket att göra. så är det ju(...)Och det är klart att takten 

påverkas ju av det(...)dygnet har för få timmar(...)det blir ju stressigt(...)Vi är 

underbemannade(...)det är ju liksom det här med att man ska vara på flera ställen samtidigt(...)det 

är klart att man blir stressad när man har mycket uppgifter och behoven är så stora och resurserna 

är så små.”(Ip1) 

 

De övriga två intervjupersonerna gav även de uttryck under intervjuerna för en känsla av brist på 

tid men att de upplevde sig kunna vända sig till cheferna för stöd och hjälp att prioritera vissa 

arbetsuppgifter om tiden inte räcker till: 

 

“Ja, till viss del kan man väl det, men sen är det ju att vissa dagar är det jättemycket och vissa dar 

är det lite lugnare då(...)ibland blir det en hög med saker som man ska göra, men a, då får man ta 
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det med sin chef, att det här och det här och det här måste jag göra, vilket ska jag 

prioritera?(...)”(Ip5) 

 

Två av intervjupersonerna tillfrågades om de upplevde sig kunna utföra sina arbetsuppgifter på det 

sätt de skulle vilja. (Ip1) tycktes inte känna sig helt tillfreds med sättet hen hade möjlighet att utföra 

sina arbetsuppgifter. Denne behandlingsassistent uttryckte en önskan om att kunna använda den 

kunskap hen samlat på sig genom internutbildningar på ett annat sätt. (Ip2) sade sig vara nöjd med 

det arbete hen utfört i slutet av dagen men att detta många gånger endast var möjligt på bekostnad 

av hen själv: 

 

“Jag kan känna mig nöjd med mitt arbete(...)över att jag har gjort allt för klienterna när jag går 

hem. Men det är ju till bekostnad på mig själv. Jag hinner kanske inte äta lunch, (...)fika, lunch, 

hinna gå på toa. Massa basala saker försvinner ganska fort att hinna med att göra. Och sen, jobba 

över är nånting som sker väldigt frekvent för all personal(...)”(Ip2). 

 

4.4 Stöd och kommunikation 

 

Något som genomsyrar intervjuerna är betoningen på hur viktigt det är med kommunikation 

personalen i mellan. På frågan om deltagarna upplevde sig få stöd och uppmuntran från sina 

arbetskamrater och chefer svarade deltagarna på ganska överensstämmande sätt gällande stöd och 

uppmuntran från arbetskamraterna. Alla intervjupersoner uttryckte vikten av en väl sammansvetsad 

arbetsgrupp: 

 

“Ja men jag tycker att vi är ganska duktig på det faktiskt att man, a just speciellt när det är tufft 

kan alla vara lite stressade å så men, men det är ju jätteviktigt med bra arbetsgrupp å det tycker 

jag att vi e som faktiskt peppar varann”(Ip5) 

 

En av intervjupersonerna uttrycker en känsla av att i vissa fall inte bli förstådd av sina 

arbetskamrater när det kom till de extra arbetsuppgifter hen har och uttrycker detta på följande sätt: 

 

“(...)både och. Man kan känna att personer som inte har ansvaret som det här med sekreterare 

inte förstår arbetsuppgifterna som man har(...)Så dom som aldrig haft den rollen har sällan 

förståelse för hur mycket det är att göra(...)”(Ip4). 

 

Hen upplever dock stöd och uppmuntran från sina chefer. 

 

De övriga intervjupersonernas svar på ovanstående fråga skilde sig åt på det sättet att vissa av dem 

tycktes räkna cheferna som en del av arbetsgruppen medan andra besvarade frågan med cheferna 

som en grupp för sig. (Ip1) och (Ip3) upplevdes ambivalenta i sin inställning till cheferna. De 

uttryckte en känsla av att cheferna var till stöd i somliga situationer men inte i andra. 
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“Både ja och nej….(...)ibland kan jag tycka att det är så mycket byråkrati om det har hänt nånting 

så kan dom ju liksom säga att ja men laga rum säger så här och så här men vi måste lösa 

problemet.(Ip3) 

 

4.5 Trivsel trots prövningar 

 

Deltagarna fick frågan om de trivs på sin arbetsplats. Alla intervjupersoner uppgav att de trivdes 

på sin arbetsplats men somliga av dem uttryckte förekomsten av förbättringsområden samt känslan 

av att ofta vara underbemannade. (Ip1) sade sig trivas bra men hade önskningar om att 

verksamheten skulle ta vara på hens kunskap och engagemang på ett bättre sätt. (Ip3) uppgav att 

även hen trivdes bra på sin arbetsplats men att det senaste året varit tufft på grund av 

överbeläggningar och underbemanning. (Ip4) som under intervjun berättade att hen nyligen bytt 

avdelning inom verksamheten och trivs bra i personalgruppen som hen anser vara erfarna, kunniga 

och kompetenta: 

 

“Jag trivs jättebra på min arbetsplats faktiskt. Trots att man utsätts för väldigt mycket stress och 

press från olika håll(...)”(Ip2) 

 

En följdfråga ställdes gällande vad intervjupersonerna trivdes bäst respektive sämst med på sin 

arbetsplats. Alla deltagare var överens om att det som de trivdes mest med på arbetsplatsen var 

kontakten med klienterna, att ha en möjlighet att hjälpa en person i nöd, och känslan när de som 

personal når fram till en klient och kan göra skillnad i dennes liv. Detta och arbetskamraterna var 

de mest positiva delarna med deras arbete. Ip4, beskrev klienterna som det bästa med hens arbete 

och en saknad efter klientkontakten då hen efter sitt byte av arbetsuppgifter inte längre finner lika 

mycket tid till detta. 

 

“Nä men det är väl just det där att man, dels att man har bra kollegor men sen när man jobbar 

med tjejer som man faktiskt känner att man når fram till å man känner att det här, det här gör 

skillnad för dom.”(Ip5) 

 

Deltagarna tycks uppleva klienters bortgång som en av de främsta negativa delarna i deras arbete. 

Tidsbrist nämns också som en av de sämsta bitarna med deras arbetsplats. (Ip4) och (Ip5) uttrycker 

specifikt att tidsbristen är negativ på grund av att de vill kunna lägga så mycket av tiden som möjligt 

på sina klienter och när tiden inte räcker till kommer klienterna i kläm. (Ip4) menar även att hen 

upplever det vara frustrerande när samarbetet mellan de olika delarna av verksamheten så som 

sjukvård, psykolog och de olika avdelningarna inte fungerar som det ska. 
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“(...)dödsfall skulle jag säga. Alltså att man riskerar att hitta en människa som är väldigt illa 

däran(...)Det är vissa som är sjukskrivna efter dessa händelser så det tar på människor 

faktiskt.”(Ip2) 

 

Trots de negativa aspekterna tycks deltagarna trivas på sitt arbete, men när de tillfrågas om de vid 

något tillfälle funderat på att byta arbetsplats verkar de alla ha gjort det någon gång. En av 

deltagarna (Ip2) uttryckte att denne endast sökt arbete i syfte att vidare utvecklas som person. (Ip5) 

uppger att trivseln för hen går upp och ner som kan ses i nedanstående citat:  

 

“Jo det har jag väl ibland gjort(...)det är ju både och det där, jag trivs ju med mitt jobb också, när 

det är lugnt och det är bra så är det ju ett fantastiskt jobb, det är ju verkligen super, jag kan känna 

ibland när jag går hem från jobbet men gud va roligt, vilket bra jobb jag har, å sen när det är 

stökigt och det är livat då kan man känna, a men ska vi göra något annat?”(Ip5) 

 

4.6 Personalens bild av hot och våld 

 

När deltagarna fick svara på frågan om vad hot och våld var för just dem, svarade två 

intervjupersoner att de drar en distinkt skillnad mellan hot och våld kopplat till klientens situation, 

utbrott exempelvis utlösta av en frustration över att vara inlåst, känslomässiga utlopp som tar sig 

till uttryck genom ilska, och hot och våld som är av personlig karaktär; 

 

“(...)eller när dom hotar massa saker, att jag vet var du bor någonstans(...)”. 

 

Två intervjupersoner svarade att det finns yttrat hot och våld, men att det även finns förtäckta hot 

som artar sig i små blickar och ett annorlunda kroppsspråk samt en kännbar generell stämning på 

avdelningen. De lägger också till att det av den anledningen är viktigt att kunna fånga upp små 

signaler för att underhålla säkerheten. (Ip2) gav inte en klar bild av vad denne hade för syn på hot 

och våld annat än att det är något man måste vara förberedd på då det enligt denne förekommer 

ständigt. 

 

Vid frågan om intervjupersonerna upplevt hot, våld eller kränkningar på arbetsplatsen svarar fyra 

av fem att dom antingen varit med om någon form av hot, våld, kränkningar eller sexuella påhopp 

under tiden de varit arbetsamma på verksamheten, (Ip5) uttryckte sig ha kommit lindrigt undan 

under sin arbetsamma tid men nämner att hot och våld alltid varit förekommande på verksamheten. 

(Ip5) upplever det vara jobbigt då kollegor blir utsatta för hot och våld just p.g.a. det nära 

samarbetet som finns, samt även att det uppenbart påvisar sig kunna hända när som helst. 

 

På frågan om hur intervjupersonerna påverkas av sina upplevelser till hot och våld berättar (Ip5) 

att vetskapen om att kollegor blir utsatta för hot och våld skapar en oro om att det också kan hända 

denne i arbetet. (Ip2) berättar att tidigare erfarenheter i dennes liv av hot och våld, gjort att hens 
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reaktion till det är att vara lugn och sansad och att denne släpper oron efter incidenten då denne har 

ett säkert förhållningssätt till det. (Ip1) uppger känslan kopplad till hot och våld incidenter som att 

bli skärrad, samt att resultatet av dessa incidenter skapar en oro över att inte veta hur det kommer 

sluta. (Ip3) instämmer till en känsla av obehag och (Ip4) berättar i anslutning till ett övergrepp att 

situationen gav adrenalinpåslag och darrande händer, men de båda talar om vikten att dölja sin oro 

eller sina känslor för klienterna då det kan användas till intervjupersonernas nackdel.  

 

Av tidigare forskning gavs det vetskapen om att hot och våld är förekommande på LVM-

institutioner, och därför ville vi få en uppskattning på frekvensen av hot och våld, så som upplevd 

av personalen. Frågan om hur många gånger respektive intervjuperson upplevde att de kände sig 

hotade, kränkta eller utsatta för våld under en månads period, ställdes därför. Två intervjupersoner 

svarade ca 1 gång per månad, respektive 1-2 gånger. (Ip3) upplevde flera incidenthändelser per 

vecka och kopplade detta till hur klientgruppen såg ut för tillfället. Hen menar att klientelet kan 

innefatta människor som skulle ha mer nytta av att få hjälp inom psykiatrin. 

 

(Ip4) berättade att konflikter var något som uppstod nästan varje dag, men faktiska hot, kränkningar 

och våldsföreteelser upplevdes förekomma endast någon gång i månaden. (Ip5) gav inget konkret 

svar på den frågan, men sade istället att incidenter varit ökande på senare tid och att hen kopplade 

detta till att klientelet på senare tid bestått av yngre personer med dubbeldiagnoser som hen menar 

har en annan attityd till våld än klientelet verksamheten tidigare vårdat. 

 

När intervjupersonerna svarade på hur risken för hot och våld påverkar dem i arbetet var svaren 

långa och utförliga. Några av intervjupersonerna gav exempel på saker som hade hänt som fått 

intervjupersonerna att ha extra säkerhetstänk. (Ip1) berättar hur hen efter en incident involverande 

en arbetskollega påverkats mycket i sitt sätt att tänka på jobbet. Hen beskriver hur denne innan 

incidenten alltid känt sig relativt trygg kring klienterna men att hen efteråt under en period hade en 

känsla av otrygghet och att hen fortfarande är exempelvis mer uppmärksam på vart hen placerar 

sig i ett rum där hen vistas med klienterna. (Ip2) upplever sig inte påverkas av förekomsten av hot 

och våld i sitt yrkesutövande. Hen menar att denne kan utföra sitt arbete på samma sätt oavsett om 

det är hotfullt på avdelningen eller inte genom att följa säkerhetsregler och rutiner samt genom att 

bemöta klienten på samma sätt som hen alltid gör. (Ip3) instämmer delvis med (Ip2) och säger att 

hen inte upplever att risken för hot och våld påverkar hen i sitt arbete mer än att det innebär att 

arbetsgruppen kan behöva ta beslut för att säkerställa säkerheten så som att inte åka på byaresor 

och dylikt med en klient som för tillfället uppfattas som ostabil. Hen menar att personalen försöker 

fortgå med ordinarie behandling trots hot och våldsincidenter. (Ip4) svarar att inte heller hen låter 

risken för hot och våld påverka hen i arbetet. Hen menar att rädslan hos en personal att bli utsatt 

för något lätt snappas upp av klienterna och uttrycker detta på följande sätt: 
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“Jag går inte och tänker på så mycket att man kan bli utsatt för hot eller våld, jag tänker att är 

man rädd då ska man inte jobba, för det syns otroligt tydligt(...)klienterna läser av en från topp till 

tå varje dag, dom märker om man är instabil så snappar dom upp det”(Ip4) 

 

(Ip5) berättar att incidenter om hot och våld gjort att hen blivit mer aktsam. (Ip5) berättar även om 

en kollega som jobbat i relativt många år på verksamheten som sedan bytt yrke, som uppgett att 

det var första gången hen känt ett lugn i sitt liv på många år. 

 

På frågan om i vilka situationer intervjupersonerna kan känna sig utsatta svarade (Ip1) att hen kunde 

känna sig utsatt vid ensamarbete och då det av någon anledning råder dålig stämning på 

avdelningen. (Ip3) var av samma mening. (Ip5) berättar att hen tidigare arbetat nattetid och att den 

då kände sig väldigt utsatt med bara en sovande arbetskamrat i huset. (Ip5) menar att denne känner 

sig tryggare nu när hen arbetar dagtid, men kan känna sig utsatt då det råder personalbrist. Även 

(Ip2) beskriver personalbrist och överbeläggningar som en källa till utsatthetskänslor. Detta i 

kombination med exempelvis överlämnandet av dåliga besked till klienterna. (Ip4) beskriver också 

överlämnandet av dåliga besked (som exempelvis meddelanden om medicinändringar) till 

klienterna som en utsatt situation för hen, men nämner också situationer då klienter är 

drogpåverkade och i affekt som tillfällen då hen kan känna sig utsatt. 

 

Vidare tillfrågades respondenterna om hur de agerar i situationer där de känner sig utsatta. 

Majoriteten av intervjupersonerna svarade att de försöker att behålla lugnet och ett gott bemötande 

av klienterna i enlighet med konfliktshanteringsmodellen “No power No loose” och 

samtalsmetoden M.I. Intervjupersonerna fick även frågan om de upplevde sig ha kontroll över de 

situationer då de känt sig utsatta. Alla IP svarade att de generellt upplevde sig ha haft kontroll över 

situationerna med undantag för (Ip3) som menade på att hen hade kontroll men att brister i 

verksamhetens lokaler kunde vara ett hinder för hen att uppnå optimal kontroll så som dålig sikt in 

på klienternas rum samt dörrar som öppnas åt fel håll. (Ip2) upplevde sig kunna förebygga 

situationer då hen skulle känna sig utsatt genom att ha en god kommunikation i arbetsgruppen och 

exempelvis meddela arbetskamraterna om hen ska ge ett dåligt besked till en klient så att dessa 

följaktligen kan göra sig förberedda på att rycka in om något går fel eller närvara vid överlämnandet 

av beskedet. 

 

Den främsta anledningen till att hot och våld förekommer på respondenternas arbetsplats menar 

(Ip1) är tvånget LVM-vården innebär, klientelets skepsis till myndigheter, lättkränkthet och 

svårigheter att känna tillit till andra människor. (Ip5) beskriver även hen tvånget med LVM-vården 

som en utlösande faktor, att klienterna kan uppleva verksamhetens regler och LVM-domen i sig 

som orättvisa. (Ip3) nämner tvånget som LVM-domen innebär och klientens brist på kontroll över 

sin vardag samt abstinens och dålig psykisk hälsa som utlösande faktorer. (Ip4) är av samma 

mening men tillägger att anledningen att hot och våld förekommer ibland kan handla om 

frustrationer över problem i klienternas privatliv som tas ut på personalen då det är de som finns 
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närmast till hands. (Ip2) talar om medicineringen som en vanlig utlösande faktor. Ändringar av 

mediciner eller det faktum att klienterna inte kan få de mediciner de vill ha. Hen menar också att 

rastlöshet och tristess hos klienterna är en utlösande faktor. 

 

4.7 Säkerhet, rapportering och uppföljning 

 

På frågan om vilka regler och riktlinjer som finns inom verksamheten för att stärka säkerheten fick 

intervjuarna utförliga svar från samtliga deltagare. (Ip1) beskriver ett stort antal rutiner som utförs 

redan på morgonen för att skapa någon form av beredskap. Hen berättar att samtliga inom 

personalen bär larm som testas varje morgon, och fortsätter att beskriva ett stort antal frågor som 

personalen ställer sig på morgonmötet. Frågor som: misstänker vi att det finns droger på 

institutionen? Är det någon klient som kommer få ett negativt besked idag? Är det några 

medicinändringar på gång som kan trigga? Har vi några negativa klientkonstellationer i huset? 

Intervjupersonerna talar om ett rapporteringshjälpmedel som kallas BVC vilket är en förkortning 

av Broset Violence Checklist. Detta hjälpmedel upplever samtliga deltagare vara av stor vikt och 

något som de i personalen är duktiga på att använda sig av. I denna checklista uppger 

intervjupersonerna att personalen antecknar när de exempelvis upplever en förändring i en klients 

temperament och de menar att det ger dem en bild av situationen på avdelningen innan dagen 

börjat. (Ip1) talar om BVC som en möjlighet att upprätta en handlingsplan kring en klient innan 

något händer:  

 

“Man funderar liksom hur stävjar vi att det barkar iväg. Hur hanterar vi det här?”.(Ip1) 

 

Flera av intervjupersonerna talar om säkerhetsrutiner i syfte att hålla droger och andra otillåtna 

föremål borta från institutionen. Bland annat talar (Ip3) om säkerhetsrundor kring 

institutionsområdet samt inne på avdelningarna och vissa dagar även på klienternas rum, där man 

förvissar sig om att inga droger exempelvis slängts in på områdets rastgård av bekanta till 

klienterna. 

 

Då dessa säkerhetsrutiner enligt (Ip1) inte alltid räcker till och droger eller alkohol trots allt kan 

förekomma på avdelningarna finns hjälpmedel så som möjligheten att ta urinprov på en klient eller 

använda sig av en alkometer vid misstanke om påverkan. (Ip3) uttrycker en känsla av att det finns 

många regler och riktlinjer på papper men att det kanske inte alltid är möjligt att upprätthålla dem 

alla på det sätt det är meningen. 

 

(Ip5) berättar att det på varje avdelning finns ett skyddsombud personalen kan vända sig till 

gällande frågor om arbetsmiljön. (Ip2) nämner också skyddsombudet, bland annat som en person 

som har till uppgift att se till att minimum personaltätheten upprätthålls. Hen beskriver 

personaltätheten som “A och O” och menar att verksamhetens ekonomi är mindre viktig än 

personalen och klienternas säkerhet. 
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När deltagarna fick frågan om hur man på deras arbete förbygger risken för hot och våld var 

bemötandet av klienterna det som framhölls av intervjupersonerna som det absolut primära. (Ip1), 

(Ip2) och (Ip4) nämner här konflikthanteringsmetoden “No power No loose” då metoden mycket 

handlar om ett förhållningssätt där bemötande är grundstommen. (Ip1) beskriver även 

samtalsmetoden M.I som en förebyggande faktor då denna metod används inom verksamheten som 

ett allmänt förhållningssätt i det vardagliga mötet med klienten såväl som i de individuella 

samtalen. (Ip3) talar om hur hen exempelvis väljer att hålla känsliga samtal med klienterna på 

dagtid då det finns mer personal på avdelningen. Att hen brukar tala om för sina arbetskamrater 

innan ett dåligt besked skall förmedlas till en klient för att de ska vara beredda ifall något skulle 

hända. Hen tänker också på hur hen positionerar sig i rummet då ett sådant samtal hålls på så sätt 

att denne inte sätter sig innanför klienten i rummet utan har nära till utgången. (Ip3) talar även om 

inskolningen inom verksamheten. Hen menar att det vid inskolningstillfällena används alldeles för 

mycket tid till att tala om Statens institutionsstyrelse och dess värdegrund, och för lite tid till att 

lära känna klienterna samt lära sig hur lokalerna ser ut. Hen skulle hellre se att de nyanställda får 

en mer praktisk inskolning där de kan lära genom att observera ordinarie personal och hur de gör 

och hanterar olika situationer. 

 

“Bemötande först och främst, ett respektfullt och värdigt bemötande och att människan det är vi 

otroligt duktiga på. Och det är så underskattat som ett preventivt sätt att hamna i sådana här 

hotfulla situationer. Ju bättre relation du har till människan du tar emot desto bättre går det. Så vi 

jobbar otroligt mycket för att ge dem den här bekräftelsen om att vi ser dig, vi hör dig, vi 

respekterar dig. Jag skulle vilja säga att det är den mest primära orsaken till att jobba förbyggande 

för sånt här”(Ip2). 

 

När deltagarna sedan svarade på följdfrågan: uppfattar du dessa förebyggande åtgärder som 

tillräckliga? Om ja/nej utveckla varför, beskriver majoriteten av intervjupersonerna de 

förebyggande åtgärderna som ok med vissa förbättringsområden. (Ip1) menar att undvikande av 

ensamarbete är en viktig förebyggande åtgärd men att verksamhetens resurser inte alltid räcker till 

för att tillgodose detta behov. (Ip5), (Ip2) och (Ip3) uppger att verksamhetens lokaler inte är 

optimala för den typen av verksamhet som bedrivs där och att detta är viktigt att åtgärda ur 

säkerhetssynpunkt. (Ip2) menar också att det finns utrymme för förbättring när det kommer till 

samverkan mellan dennes arbetsplats, andra LVM-hem och placeringsenheten då denne upplever 

att hens arbetsgrupp ibland får bristfällig information gällande de klienter som skall komma till 

institutionen och att detta kan vara en källa till irritation hos klienterna då det kan leda till 

missförstånd om exempelvis medicinering eller andra behov den nya klienten har. (Ip4) menar att 

de förebyggande åtgärderna är på bättringsvägen. 

 

Intervjupersonerna fick frågan om hur verksamheten stödjer dem efter att de blivit utsatta för hot, 

våld eller kränkningar och fyra av de fem IP nämnde Previa som en företagstjänst som erbjuder 



 

25 

 

samtal, kontakt med psykolog eller annan form av stöd då incident förekommit. Det uppges utöver 

detta finnas stöd att få från verksamhetens egna psykolog, samt att det anordnas 

handledningstillfällen eller “stormöten” då man kan ta upp synpunkter och åsikter som berör frågor 

om stöd för personalen. (Ip5) berättar att personalgruppen som denna tillhör är väldigt duktiga på 

att samtala om dessa frågor internt i gruppen, och menar på att det fungerar bra, (Ip5) talar också 

om vikten av att vara ärlig när det kommer till de personliga känslorna; 

 

“(...)man måste va ärlig själv, säga att det här känns jättejobbigt, det känns inge bra, jag vill inte 

liksom, jag går inte in själv där nu utan vi ska va två, att man gör en handlingsplan.(...)”. (Ip5) 

 

Enligt (Ip3) är ledningen duktig på att fråga upp. (Ip3) berättar att hen aldrig varit i behov av stöd 

själv, men uppger sig alltid känt omtanke från chefer och beredskap. Vidare berättar också (Ip3) 

att ett handledningstillfälle i månaden inte uppfattas som tillräckligt. Enligt (Ip4) har verksamheten 

på senare tid blivit bättre med att fånga upp incidenter och snabbare med att sätta in åtgärder av de 

slag som diskuteras ovan.  

 

“(...)Där tycker jag också vi har blivit bättre för vi har blivit utsatta för ganska mycket och efter 

varje gång det varit en incident har det tajtats upp mer och mer.(...)” (Ip2) 

 

Vi frågade intervjupersonerna om dem har fått instruktioner om hur dem undviker situationer där 

hot och våld kan uppstå och 4 av 5 intervjupersoner svarade “No power No loose” som en 

konlikthanteringsmodell, dem pratar också kring “No power No loose” två olika vinklar där den 

ena är den teoretiska utgångspunkten och den andra det fysiska förhållningssättet som innefattar 

olika självförsvarsgrepp och backningsmetoder för att ta sig ur situationer. (Ip5) berättar att “No 

power No loose” undervisas vid ett heldagstillfälle plus fyra andra tillfällen årligen. (Ip1) uppger 

sig vara slarvig med att närvara vid dessa. (Ip3) kritiserar upplägget av utbildningstillfällen och 

säger att det är bristfälligt då vikarier endast får tid att närvara vid ett utbildningstillfälle och därför 

inte får tillräckligt med kunskap för att kunna applicera det på ett korrekt sätt i praktiken; 

 

“(...)Men jag menar det är klart. är du nyanställd och har gått en gång är det inte så jäkla lätt att 

komma ihåg vad var det för steg, vad var det jag skulle göra, vad var det?” (Ip3) 

 

(Ip2) nämner likt ovan “No power No loose” som fundamentet i hanteringen och förebyggandet av 

hot och våld, eller generella incidenter, men hänvisar sedan till R.O.T, som är SiS ledord för 

verksamheten och betyder (Respekt, omtanke och tydlighet). Övrigt upplever (Ip2) att BVCn är 

tillräcklig i många fall. 

 

“(...)Att man kan säga saker på så många olika sätt. Genom att bara visa respekt, omtanke och 

tydlighet precis som den här R.O.T som det kallas ledorden för sis, och det stämmer faktiskt väldigt 

bra överens med hur vi ska jobba. Sen är den kanske inte möjlig att genomföra alla gånger men är 
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ett bra grundtänk i alla fall(...)för att just minimera hot och våld-incidenter och om det trots detta 

blir någonting då får vi hantera.(...)” (Ip2) 

 

(Ip4) hänvisar till användandet av BVC’n i denna fråga men nämner “No power No Loose” i den 

tidigare frågan om hur man arbetar förebyggande. (Ip4) berättar att man gör tre BVC skattningar 

under dagens gång och att dem sedan används i samband med arbetsberedningen då dem gett 

utslag, och man arbetar därefter fram en handlingsplan som ger instruktioner för hur man ska möta 

dessa klienter. 

 

På frågan om hur intervjupersonerna följer upp en situation där hot och våld förekommit med en 

klient så berättar samtliga IP att det är viktigt att samtala med den personen vid ett senare skede, 

exempelvis en dag senare då klienten lugnat ned sig, Detta uppges inte bara vara för att freda 

situationen utan även också för att klienten ska få tala om händelsen och på så sätt inte bära vidare 

någon skuld eller skam. 

 

(...)genom samtal bara. För att även om klienten varit väldigt hotfull och aggressiv mot mig som 

personal så kan jag ändå nånstans ha en förståelse för varför den här människan, personen, 

intagna, blir arg. Har det då varit en situation som urartar och eskalerar till att kanske slå en 

annan personal så vill jag ju definitivt sätta mig med den här människan när allting har lugnat ner 

sig och höra(...) (Ip2). 

 

Vi var intresserade av att veta hur intervjupersonerna tänker kring de konsekvenser som följer för 

angriparen när denne utövat hot eller våld. Många av intervjupersonerna nämnde polisanmälan som 

den konsekvens klienten kan få vid de allra allvarligaste incidenterna och möjligen poliseskort till 

häktet.(Ip2) upplever dock att verksamheten geografiskt ligger illa till då det är långt till en ort med 

polisstation. I övrigt pratar man om avskiljning av klienten som en konsekvens. 

Avskiljningsrummet menar (Ip1), (Ip2) och (Ip3) är något som inte på något sätt används som ett 

straff utan något de ser som en möjlighet att skilja klienten från resten av klientelet för att minimera 

klienten i affekts möjligheter att skada sig själv eller andra. En annan konsekvens som nämns av 

(Ip5) är omplacering av klienten till ett annat LVM-hem med större möjligheter att hantera den 

specifika klientens behov. Hen uttrycker också en frustration gällande detta då hen inte upplever 

att möjligheten till omplacering finns alla gånger då det skulle behövas. 

 

“(...)men det finns ingen plats att omplacera för det har varit fullt över hela SiS, så de kan ju va 

lite frustration för det är inte så kul att gå på sin arbetsplats å känna att man, a kanske fått en smäll 

å sen ska man jobba med den klienten dagen efter.”(Ip5) 

 

Det vi kan se utifrån studiens data är att intervjupersonerna berättar om att ribban för vad som anses 

vara hot och våld höjs allteftersom, och det beror mycket på att det inte finns resurser för att på ett 

konsekvent sätt hantera dessa former av incidenter, därav blir det så att i många av fallen får de 
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titta mellan fingrarna. Bland annat berättar (Ip4) om hur hon upplever det som att personalen i takt 

med att klientelet förändrats till ett “svårare” sådant med blandmissbruk istället för till exempel 

renodlade alkoholister, höjt ribban för vad som är ett acceptabelt beteende.  

 

Då respondenterna tillfrågades om de rapporterar alla tillfällen då de utsatts för hot, våld eller 

kränkningar uppvisar flera av dem en medvetenhet om att allting inte alltid går enligt protokoll, 

exempelvis att vissa incidenter eller situationer bör rapporteras men att detta istället undviks för att 

inte förvärra situationen eller påverka relationen mellan kontaktperson och klient, en relation som 

upplevs vara mycket viktig i det behandlande arbetet. (Ip3) uppger att hen inte alltid rapporterar de 

incidenter som inträffar, incidenter som att en klient betett sig utåtagerande och yttrat sig på 

kränkande sätt mot hen. Detta för att klienten alltid kan få läsa sina journaler och att en sådan 

rapport skulle kunna skapa ännu mer irritation hos klienten och följaktligen skada relationen dem 

emellan. Kränkningar rapporterade ingen av intervjupersonerna mer än att de kunde nämna det i 

den tidigare nämnda BVC-listan men gällande hot och våld var respondenterna överens om att de 

kunde avgöra vad som skulle rapporteras, hur det skulle rapporteras och till vem. (Ip2) och (Ip5) 

beskriver det som mycket viktigt att rapportera både hot och våld mot personal men också brister 

inom verksamheten. Allt för att verksamheten ska kunna utvecklas till det bättre. 

 

(Ip1) tillägger att hen upplever att de i personalgruppen kan ha en tendens till att förminska 

incidenter då hot och våld förekommit: 

 

“(...)alltså det är ju kriminellt att hota folk och jag har väl ibland känt att vi kanske glömmer bort 

det litegrann att vi har liksom lite för hög tröskel om man säger. vi är för tillåtande att man 

litegrann liksom tänker att det hör till ungefär va(...)” (Ip1) 

 

På frågan om man talar om hot och våld inom arbetsgruppen är alla intervjupersoner överens om 

att det är ett öppet klimat bland personalen när det kommer till att prata om dessa saker. (Ip1) 

berättar att hen upplever att hen kan uttrycka till arbetsgruppen om denne inte tycker det känns bra 

att jobba ensam. (Ip5) upplever att man inom arbetsgruppen kan tala om för sina arbetskollegor om 

man inte känner sig upplagd för arbete på sluten avdelning och då kan få chansen att byta avdelning 

för en dag. (Ip3) uppger att hen kan uppleva de handledningstillfällen där hen har störst möjlighet 

att uttrycka sig gällande hot och våld och dylikt, som röriga på det sättet att det under dessa tillfällen 

brukar kunna förkomma vissa störningsmoment som att det fortsätter att larma och ringa i 

telefonen. (Ip3) tycker även att det utöver handledningstillfällen och arbetsplatsmöten finns väldigt 

lite tid för kollegorna att tala sinsemellan om exempelvis hot och våld. (Ip4) upplever att hot och 

våld blir uppmärksammat i arbetsgruppen men att det finns risk för att personalen normaliserar 

hotfullt beteende. Att personalen på något sätt vänjer sig vid klienter som ofta är irriterad eller har 

ett aggressivt beteende och efter en tid inte läggs lika stor vikt vid det så att det inte 

uppmärksammas på samma sätt i BVC-listan och därmed inte synliggörs så att handlingsplaner 
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fortsätter att upprättas. (Ip2) ställer sig positiv till dennes möjligheter att yttra känslor kring hot och 

våld: 

 

“Ja det tycker jag vi gör. Varannan vecka så har vi arbetsplatsträff och då har vi olika punkter där 

som synliggör(...)dels incidentrapporter men även tillbudsrapporter så jag tycker vi är väldigt 

duktiga på att synliggöra i personalgruppen och även från ledningsgruppen att det här förkommer 

på den här avdelningen. Så jag tycker vi är duktiga på det där att synliggöra sina tankar, känslor 

och funderingar och upplevelser”(Ip2) 

 

4.8 Sammanfattning av empiri 

 

Intervjupersonerna bidrar tillsammans med många år av erfarenhet. De har samtliga berättelser om 

hot och våld, en del skildrar personliga händelser och några delar med sig av interpersonella 

upplevelser, nämnvärt är att dessa skapar känslor kring hot och våld på liknande sätt. Reaktioner 

till hot och våld varesig det är personligt eller observerat tycks ge samma negativa känslor, så som 

oro, otrygghet, eller obehag över situationen eller att enbart känna sig allmänt skärrad. Den 

generella frekvensen av hot och våld uppskattas till en eller ett par incidenter månatligen. 

Upplevelsen av hot och våld skiljer sig mellan intervjupersonerna och är därför högst individuell. 

Fastän majoriteten av intervjupersonerna tycktes ha samma upplevelsemönster, så fanns det 

uppgifter från en att denne upplevde hot och våld ett flertal gånger i veckan, och en intervjuperson 

nämnde konflikter som något dagligt förekommande, alltså dispyter som ännu inte eskalerat till 

klassificering av hot och våld. 

 

Det främsta förhållningssättet berättar personalen, är att hålla sig lugn, tänka några steg fram och 

med hjälp av samtalsmetodik så som M.I. och konflikthanteringsmodellen No power No loose, 

möta klienterna på goda plan och därmed avfärda stämningen och uppkomsten av en eventuell 

incident. Intervjupersonerna uppger sig ha god kontroll i eskalerade situationer, men en uppger 

lokalerna, och dess praktiska förmåga till kontroll som ett problem de inte kan styra över. Den 

främsta anledningen till att hot och våld uppkommer uppger en intervjuperson är det förhållandet 

klienterna har till myndigheter, deras svårigheter till att känna tillit och faktumet att de upplever ett 

orättvist behandlande genom LVM vården i sig. 

 

Säkerheten inom verksamheten är något som grundar sig i ett flertal rutiner innan dagen tar sin 

början. Larm testas varje morgon för att försäkra sig om att det fungerar som det ska. Det sker 

dagligen med hjälp av ett utvärderingsformulär (BVC) en kontroll av temperamentförändringar hos 

klienterna för att medvetandegöra vilka av dem som kan tänkas vara ur balans. Notering till detta 

är att det föreligger personalen själva att ta ansvar för att avvikande beteenden rapporteras här, på 

samma sätt uppges också kommunikation vara avgörande i arbetet. Det finns inarbetade rutiner för 

att så långt som möjligt säkerställa att droger och alkohol inte smugglas in, men de är högst 

begränsade och räcker inte till. I helhet finns det många rutiner för att trygga säkerheten, men det 
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kan enligt en intervjuperson vara en svårighet att följa dem alla på det sätt de är menade att följas. 

Ensamarbete ses som ett problem till följd av personal- och tidsbrist. 

 

Efterföljningsvis får intervjupersonerna stöd av verksamheten i form av samtal med kollegor och 

chefer, det erbjuds psykologsamtal och hålls regelbundna handledningstillfällen som för 

personalen kan fungera som ett forum för diskussioner gällande hot och våld. Intervjupersonerna 

upplever det sociala stödet som tillräckligt. 

 

 

5. Analys av empiri 
 

5.2 Meningsfullt högstressjobb 

Koder: kvitto på framsteg, ensamarbete, underbemanning, outnyttjad kunskap, överbeläggning, 

tidsbrist 

 

Vid analysen av datan insamlad från våra intervjupersoner framstår det tydligt att 

intervjupersonerna upplever att det råder en viss tidsbrist på deras arbetsplats och att detta leder till 

känslor av stress. Intervjupersonerna upplevs passionerade i sitt arbete och uttrycker en genuin vilja 

att hjälpa klienterna mot ett hälsosammare liv. Detta innebär rimligtvis att de ställer höga krav på 

sig själva att utföra ett så bra arbete som möjligt. Ett exempel på personalens självuppoffrande 

inställning till sitt arbete gavs av (Ip2) som uppgav att hen i slutet av arbetsdagen brukar kunna 

känna sig nöjd med det arbete hen utfört, men att detta många gånger endast är möjligt till 

bekostnad på hen själv då hen ibland inte finner tiden att äta lunch, gå på toaletten och ofta behöver 

jobba övertid. 

 

Karasek och Theorell urskiljer, som tidigare nämnt, 4 olika idealtyper av jobb i sin Krav, kontroll- 

och stödmodell. Forskarteamet har identifierat intervjupersonernas arbetssituation som ett 

högstressjobb då det ställer höga psykologiska krav på personalen som i sin tur inte har en idealisk 

nivå av kontroll över de situationer de ställs inför. Som exempel på en situation där personalen 

enligt Karasek och Theorell (1990) ställs inför nya krav är då en klient beter sig hotfullt och 

utåtagerande. Denna typ av situation ställer personalen inför ett psykologiskt krav (stressor), med 

hög prioritet som sätter igång varningsmekanismen i kroppen och skapar ett upphetsat tillstånd 

(stress) (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Om personalen i denna situation inte upplever sig ha verktygen att kontrollera situationen kan detta 

leda till en mer extrem psykologisk påfrestning. Resultatet kan vara en känsla av rädsla med höjd 

hjärtrytm och adrenalinpåslag. En mycket obekväm, oproduktiv och i förlängningen ohälsosam 

känsla som kan sitta kvar i timmar (Karasek & Theorell, 1990). (Ip1) berättade om sin reaktion 

efter att en kollega utsatts för ett överfall på arbetsplatsen: 
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“(...)självklart så har det där påverkat mig mycket(...) Alltså jag är i grunden en ganska trygg 

person och liksom inte rädd för klienterna.(...)men ett tag efter det där vart det ju mer att man 

kollade lite bakom axeln och ja vart har jag dörren någonstans och så här att man tänkte sig för 

mer på ett annat sätt som jag inte brukar göra men det var kanske bra i och för sig men det gav ju 

liksom en känsla av otrygghet som jag egentligen inte brukar ha.(...)”. (Ip1) 

 

Har dock personalen verktygen till att hantera situationen och gör det på ett för dem 

tillfredsställande sätt, omvandlas istället energin från kroppens varningsmekanism till handling 

vilket gör att personalen snabbt återigen kan befinna sig i ett normalt, avslappnat tillstånd (Karasek 

& Theorell , 1990). Denna studies deltagare tycks uppleva sig ha vissa verktyg som stärker deras 

kontroll när incidenter av hot och våld förekommer. De nämner alla konfliktshanteringsmetoden 

“No power No loose” som ett sätt att hantera dessa situationer med hjälp av ett gott bemötande och 

i värsta fall med hjälp av en serie grepp de får lära sig under konfliktshanteringskurserna som kan 

användas för att eskortera en klient i affekt till avskiljningsrummet.  Vi kan därför inte påstå att 

intervjupersonerna inte upplever sig ha kontroll då vissa av dem menar att metoden är väl inlärd 

och “sitter i ryggmärgen”. Andra faktorer som personalbrist och överbeläggningar kan dock ändå 

sätta personalen i en situation de inte kan kontrollera och därför anser forskarteamet att deltagarna 

ändå kan anses ha låg kontroll då de under intervjuerna uttrycker att personalbrist och 

överbeläggningar är ett frekvent förkommande problem. 

 

En hälsoskyddande faktor är enligt Karasek och Theorell socialt stöd från arbetskollegor och 

avdelningsföreståndare/chefer. De menar att social kontakt och struktur är viktigt för människan 

på så sätt att det påverkar de psykologiska processer som krävs för att upprätthålla en långsiktig 

hälsa samtidigt som det möjliggör ett utbyte av erfarenheter och kunskap. Våra intervjupersoner 

beskriver ett öppet klimat i arbetsgruppen och flera forum där de har möjlighet att yttra känslor 

kring sin arbetssituation. Bland annat arbetsplatsträffar och personaldagar. De upplever alla att de 

har stöd från sina arbetskamrater och majoriteten uppger att även deras chefer är duktiga på att 

fånga upp personal som utsatts för en hotfull eller våldsam situation. 

 

Intervjupersonerna berättar att dem tycker arbetet genererar en känsla av mening då dem får följa 

upp klienter på deras bättringsväg och på så sätt får ett “kvitto” på att de gör något bra, det i sin 

egenhet, berättar intervjupersonerna gör yrket tillfredsställande och givande trots yrkesmotgångar. 

Trots att de klienter som helt bryter med sitt missbruk upplevs som få av (Ip2) menar denne ändå 

att även små framgångar är en morot för hen att fortsätta med sitt arbete: 
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5.3 Förståelse och hanterbarhet 

Koder: Erfarenhet, Oro, frekvent, förståelse, stress och press, vaksamhet 

 

Intervjupersonerna berättar att det ofta råder en viss vaksamhet och oro på arbetsplatsen, exempel 

på sådana yttranden kan vara att IP ständigt måste se sig över axeln, hålla ryggen fri, eller att vara 

alerta efter eventuella fritagningar av klienter. Karasek & Theorell talar om rätt typ av socialt stöd 

som en motståndsresurs. Intervjupersonerna har i intervjuerna uppgett att de upplever ett tydligt 

socialt stöd från sina kollegor och chefer, och detta kan enligt Karasek & Theorell stärka försvaret 

mot yttre påfrestningar och stressorer.  

 

Enligt tidigare forskning kan negativa beteenden så som hot och våld betraktas som stressorer men 

att huruvida dessa beteenden skapar stress eller inte hos en person beror på hur personen i fråga 

bedömer situationen och hur hotfull den upplevs vara av individen. Vissa personer kan tänkas ha 

erfarenheter sedan tidigare i livet eller ha sådan erfarenhet i sitt yrke, att situationer som en person 

kan uppfatta som mycket stressande och hotfulla uppfattas mer hanterbara och kan tas med lugn 

av en annan. (Ip2) uttrycker sig på följande sätt när denne beskriver hur hen påverkas av situationer 

där hot och våld uppstått: 

 

“Det är inget som påverkar mig när jag kommer hem i alla fall. Jag har haft en uppväxt där sådant 

var väldigt vanligt förekommande(...)Så för mig kanske det är väldigt mycket lättare att hantera 

än för många andra, jag blir väldigt lugn, jag blir väldigt fokuserad(...)”(Ip2) 

 

En intervjuperson uttrycker också att det på senare tid har tillkommit förändring bland klientelet. 

(Ip4) berättar att det idag rör sig mycket om internetdroger som de inom verksamheten upplever är 

betydligt mycket svårare att ha att göra med, men även att medelåldern hos de intagna har sjunkit 

mycket, och menar att detta är en bakomliggande faktor till att det också sker fler incidenter av 

utåtagerande karaktär. Denna förståelse kan innebära att situationen blir mer hanterbar individen 

då denne vet att problematiken inte härrör från institutionell nivå utan uppfattas istället som en ny 

arbetsutmaning. 

 

Våra intervjupersoner visar på en stor förståelse för sina klienter. De tycks mycket insatta i 

klienternas situation och hur denna kan bidra till att de beter sig utåtagerande. Majoriteten av 

respondenterna beskriver olika för dem kända “triggers”, som kan utlösa aggression eller irritation 

hos klienterna och hur de genom att förbereda sig inför situationer då dessa “triggers” är omöjliga 

att undvika, kan bemöta eventuella aggressioner på ett bättre sätt. Förståelsen kan alltså innebära 

en skyddsfaktor när det gäller hot el. våldsincidenter om respondenterna förstår den bakomliggande 

anledningen till det aggressiva beteendet. Våra intervjupersoner tycks inte uppleva våld eller hot 

om våld som lika hotfullt när det inte är direkt riktat mot dem som individer.  
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5.4 Stöttande organisation 

Koder: Samtalsforum, fånga upp, utvecklingsfrämjande, uppmuntrande inställning till anmälan, 

samarbete, tydlighet, kamratskap, peppning 

 

I kunskapsöversikten kan man även läsa om de konsekvenser aggressivt beteende kan ha på 

organisationen i sig. Bland annat visar tidigare forskning att verksamheter där personalen utsätts 

för aggressivt beteende kan ha svårare att rekrytera ny personal, ha en högre sjukfrånvaro, lägre 

motivation bland de anställda, sänkt produktivitet och sämre relationer mellan ledning och personal 

samt personal och klienter. Bland våra intervjupersoner uttrycker (Ip2) att det på hens arbetsplats 

efter allvarligare incidenter av hot och våld händer att personal sjukskriver sig. 

 

(Ip3) Menar att verksamhetens geografiska placering (som innebär långa pendlingsavstånd för viss 

personal), låga löner (i förhållande till de saker personalen kan utsättas för) samt obekväma 

arbetstider påverkar verksamhetens möjligheter till nyrekrytering. Hen uppger även att 

personalbristen och överbeläggningarna det senaste året gjort att det känns tufft att vara på jobbet. 

Detta kan mycket väl påverka motivationen hos de anställda om överbeläggningarna resulterar i att 

personalen inte upplever sig kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 

 

Relationen mellan våra intervjupersoner och deras chefer samt mellan dem och deras klienter tycks 

dock inte påverkas nämnvärt av aggressivt beteende på arbetsplatsen. Vi kan utifrån deltagarnas 

svar se att trots att de utsätts för aggressivt beteende, ändå anstränger sig för att inte visa negativa 

känslor så som oro eller rädsla då de upplever att detta lätt uppfattas av klienterna och kan “trigga” 

igång oönskat beteende från dem.  

 

Vi kan även se att personalen inte låter aggressivt beteende stoppa dem från att utföra sitt arbete i 

vanlig ordning utan att behandlingen bli lidande. Intervjupersonerna tycks vara eniga i sin tro på 

att de under alla omständigheter skall bemöta sina klienter på ett tydligt och respektfullt sätt präglat 

av medmänsklighet och omtanke och visar därmed att Statens institutionsstyrelses ledord respekt, 

omtanke och tydlighet (ROT) också “slagit rot” i dem. 

 

Vi kan inte utifrån vårt material se att vårdkvaliteten skulle påverkas negativt av hot och våld men 

att tids-och personalbrist (varav personalbristen kan ha att göra med förekomsten av hot och våld 

inom verksamheten) uppfattas av personalen som något som påverkar klienterna negativt. 

 

Våra deltagare upplever generellt ledningen som stödjande och uppmuntrande och vi kan inte 

uppfatta några tecken hos intervjupersonerna att de skulle känna sig svikna av dem eller tycka att 

de inte lever upp till sina skyldigheter. 

 

Enligt Djurkovic, McCormack och Casimir (2004, 2008) är personer som inte känner att de stödjs 

av verksamheten efter att de utsätts för aggressivt beteende på sin arbetsplats mer benägna att byta 
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arbetsplats. Alla våra intervjupersoner har erfarenhet av aggressivt beteende på arbetsplatsen och 

har visserligen tittat lite på andra jobb men inte direkt kopplat det till otrivsel eller uteblivet stöd 

från ledningen. Vi kan dock utifrån ett uttalande av (Ip2) uppfatta att det ändå förekommer en del 

personalskiftningar inom verksamheten. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

 

Personalen upplever tidsbrist på arbetsplatsen, vilket uppges leda till ökade stressförhållande. 

Personalens karakteristiska egenskaper präglas av välmening och en vilja att bistå klienterna på 

bästa möjliga vis och det innebär att ställa höga krav på sig själva. Många gånger ger personalen 

av sin privata energi för kvalitén på vården, så som lunchraster och pauser. 

 

Med hjälp av Karasek och Theorells teori kan verksamheten och yrket identifieras som ett 

“högstressjobb” då personalen kan ställas inför situationer där dem inte har fullständig kontroll. 

Utåtagerande klienter kan ge stresspåslag hos personalen i likhet med adrenalinrus. Däremot kan 

en god hantering av liknande situationer ge en positiv känsla. Å andra sidan fanns det faktorer som 

var helt utom personalens kontroll, däribland överbeläggningar och personalbrist, som också bidrar 

till minskad känsla av den generella kontrollen. 

 

Stöd från arbetskollegor uppges vara en hälsofrämjande faktor. Sociala relationer och strukturer 

uppges vara viktigt i ett långsiktigt perspektiv, samt för att öka kompetensen inom arbetslaget. 

 

Klienter som efter behandlingen lyckas bli fria från missbruk ger mening och syfte till yrket, och 

personalen. Tidigare erfarenhet av våldspräglade händelser kan bidra till ökad säkerhet och 

självkänsla inför hot- eller våldsincidenter.  

 

Forskning har tidigare påvisat att yrken med närvarande aggressivt beteende kan ha motgångar som 

exempelvis svårigheter att rekrytera ny kompetent personal, problem med sjukfrånvaro, sämre 

motivation och oenigheter personal och ledning i mellan. Det sistnämna uppges inte ske på 

verksamheten och de andra negativa effekterna berörs inte till grad av ett yttrande, men det kan 

antas finnas indikationer på att yrkets karaktär har en påverkan. 
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6. Diskussion 
 

I denna del kommer våra upplevelser av studien att framföras, hur det som står mellan raderna till 

det som intervjupersonerna berättat uppfattas av oss. Vi kommer också föra diskussion kring hur 

vidare frågeställningarna har besvarats, samt ge reflektioner kring det som framkommit i 

analysdelen av resultatet. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka upplevelser av hot och våld utifrån ett 

personalperspektiv, kopplat till ett hälsoperspektiv på ett av de 11 LVM-hem i Sverige. Att få 

inblick i hur personalen ställer sig till de regelverk och riktlinjer som existerar inom verksamheten 

och hur denna på ett strategiskt plan arbetar för att vidta åtgärder som främjar säkerhet och trygghet 

för personalen. Vi vill därmed understryka att studien genomsyrar åsikter kring 

utvecklingsmöjligheter vad gällande personalberedning, miljörelaterade frågor och tydligare 

utbildningsriktlinjer för vikarierande personal, då temporära tjänster är något som är vanligt 

förekommande. I och med att det sätts högt tryck på LVM-vården idag så kan det antas vara en 

fråga om ekonomiska resurser vad gällande säkerhet och vårdkvalitet. 

 

Resultatet visar att intervjupersonerna har stor erfarenhet av hot och våld på sin arbetsplats men att 

de trots detta faktum inte påverkats på det sättet att de upplever en långsiktigt sämre psykisk hälsa. 

Intervjupersonerna tycks uppleva sig ha stöd från arbetskamrater och ledning och de uttrycker att 

de finns många möjligheter till att samtala om allt som rör hot och våld, och på så sätt uppnå det 

stödbehov som behövs för att hantera detta.  Vi kan inte komma till någon generell slutsats kring 

hur personal, överlag på LVM-hem blir påverkade av hot och våld, annat än att vi kan dra slutsatsen 

om upplevelsen av det som individuell, och möjligtvis beroende av tidigare erfarenheter och 

händelser i livet. 

 

Under intervjuerna har vi fått uppfattningen om att även om regler och riktlinjer gällande 

säkerheten finns och personalen gör sitt bästa för att upprätthålla dessa, upplever personalen det 

som svårt att kunna följa alla bestämmelser då de många gånger är underbemannade eller har 

överbeläggningar inom verksamheten. Vi har även hört intervjupersoner som upplevt inskolningen 

inom verksamheten som bristfällig. Inskolningen för nyanställda är alltid väldigt viktig, men när 

det kommer till arbetsplatser med höga risker för hot och våld bör utbildningen vara extra noggrann 

för att undvika att nyanställda slängs in i farliga situationer de inte lärt sig hantera.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2014) ska arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarna har tillräcklig 

utbildning och information för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt med tillfredsställande 

trygghet. Studiens resultat visar att majoriteten av intervjupersonerna har god kunskap gällande 

konflikthanteringen “No power No loose” och upplever att denna teknik är väl inlärd. Den 

intervjuperson som hade synpunkter gällande omfattningen av inskolningen inom verksamheten, 

uttryckte att de personer som kommer som ny personal inte hinner få tillräcklig kunskap kring just 
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säkerhetsregler och riktlinjer. En av intervjupersonerna uppgav sig varit dålig på att närvara vid de 

utbildningstillfällen då konflikthanteringsmetoden lärts ut, utan tecken på att det medfört 

repressalier eller andra tillfällen för att uppta det missade utbildningstillfället. Då man inom 

verksamheten vill värna om lagarbete samt kompetent personal, och dess betydelse för att hantera 

eventuella situationer då våld förekommer, så kan man tycka att riktlinjer och regelverk kanske 

inte efterföljs så noggrant som det uttrycks i verksamhetens arbetsmodell.  

 

Något som intervjupersonerna tog upp som ett problem gällande säkerheten inom verksamheten är 

verksamhetens lokaler och deras lämplighet när det kommer till den typ av vård som bedrivs. 

Intervjupersonerna nämner bland annat dörrar som öppnas åt fel håll, hörn i korridorer de inte kan 

se runt och krossade fönster som inte lagas direkt och som därmed kan utgöra material till vapen 

mot personalen eller som verktyg för klienterna att skada sig själva med. Arbetsplatserna ska enligt 

Arbetsmiljöverket (2014) placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld 

förebyggs så långt det är möjligt. Att byta verksamhetens lokaler kan förvisso vara ett ekonomiskt 

kostsamt sätt att trygga personalen- och klientelets säkerhet men det kan också visa sig vara 

kostnadseffektivt om det innebär att personalen känner sig tryggare och mindre stressad vilket 

rimligtvis borde utgöra en bidragande faktor till att sänka antalet sjukskrivningar.  

 

Även om både teorier och det sunda förnuftet talar för att olika typer av aggressivt beteende 

är problematiskt och påverkar hälsan på ett negativt sätt, finns det tyvärr väldigt få longitudinella 

studier inom området. Om respondenterna uppgett att de mådde dåligt psykiskt på något sätt hade 

det ändå varit svårt att säga om några av hälsosymptomen fanns hos individen redan innan det 

aggressiva beteendet startade eller om de är en effekt av det aggressiva beteendet. Vi vet heller inte 

mycket om hur länge de eventuella effekterna sitter i. Då detta inte är en longitudinell studie har vi 

inte tillräckligt med insamlad data för att dra några slutsatser kring huruvida personalen påverkas 

av detta i ett långsiktigt perspektiv, men vi kan bara ana att oro och ett yrkesrelaterat 

spänningstillstånd är något som personal på LVM hem lever med.  För att få en fullkomligt klar 

bild av påverkan från hot och våld inom LVM vård så krävs en mer omfattande studie som 

innefattar majoriteten av de 11 LVM-hem som för närvarande finns i Sverige. Vår studie omfattar 

endast ett LVM-hem och fem anställda, som dessutom inte är ett av de hem där hot och våld är 

mest förekommande, så kan vi fortfarande deklarera upplevelsen av hot och våld för personal inom 

LVM vården i Sverige som otillräckligt undersökt. 

 

Vi kan se samband om att upplevelsen av hot och våld för intervjupersonerna är närvarande, och 

någorlunda likartad dem i mellan. Vad som kan skiljas åt är möjligtvis könstillhörigheten och hur 

man inom denna ställer sig till hot och våld, dock innefattar studien endast en manlig 

intervjuperson. Denne hade en mildare syn på den hot och våld bild som råder inom verksamheten, 

än övriga intervjupersoner som är av kvinnligt kön, men, antalet intervjupersoner är för få för att 

dra några sådana slutsatser och även om författarna hade intervjuat lika många män som kvinnor 

hade det varit svårt att dra slutsatser om män och kvinnors upplevelser av hot och våld generellt. 
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Tidigare studier har visat att våld eller hot om våld på arbetsplatsen kan resultera i ångest, ilska 

eller rädsla. Vad vi kan utläsa från studiens resultat så kan en mild form av rädsla förekomma hos 

intervjupersonerna, och denna skulle möjligen utan de stödsanktioner som erbjuds av verksamheten 

kunna utgöra ett arbetshinder. Symptom så som oro har i tidigare forskning uppgivits vara en 

förekomst då en vårdare utsätts för hot eller våld.  Av resultatet kan vi se vissa likartade känslor, 

däremot skulle vi vilja tolka oron som lågt på skalan, nästan så lågt att det skulle kunna föras in 

som synonymt med vaksamhet, och skulle kanske även kunna benämnas som en nödvändighet för 

yrket. 

 

Nu i efterhand när all data är insamlad och sammanställd, kan vi ställa oss frågan huruvida studiens 

resultat är rimliga till hur verkligheten runt missbruksvården ser ut. Blickar vi tillbaka på tidigare 

år av statistik så har det visats att hot och våld är något som år för år är ständigt ökande, detta å 

andra sidan är inte något som resultatet i denna studie påvisat. Visst kan vi här se tecken på 

förekomsten av hot och våld, men det rör sig om enstaka incidenter årligen, och då väldigt få fall 

med fysisk utkomma. Hur kan då antalet fysiskt skadade anställda på de 11 LVM verksamheter nå 

höjder om 300-400 på ett år? Som tidigare nämnts i studiens gång så skiljer sig LVM hemmen från 

varandra till sin karaktär, vilket också gör det oerhört svårt att generalisera det ena utifrån det andra. 

Detta betyder också att den statistik som finns tillgänglig inte är applicerbar på enskilda LVM hem, 

utan speglar endast missbruksvårdens verklighet då den ses i sin helhet.  

 

Arbetet med denna studie var tidsbestämt och därmed begränsades möjligheterna att hålla 

upprepade intervjuer för att fylla i eventuella kunskapsluckor i datan. Om tiden hade funnits anser 

vi att det hade varit intressant att göra ytterligare intervjuer för att undersöka exempelvis hot och 

vålds påverkan på intervjupersonerna närmre. Vissa av frågorna i intervjumallen hade kunnat vara 

tydligare eller lagts fram på ett annat sätt. Frågan om vilka regler/riktlinjer som finns inom 

verksamheten för att stärka säkerheten, kan vara svår att besvara. Att förväntas kunna rada upp alla 

regler och riktlinjer kan vara svårt även om man i praktiken har koll på dem. Om författarna istället 

för att fråga vilka regler/riktlinjer som finns, exempelvis haft med sig Arbetsmiljöverkets (2013) 

föreläggande till Statens institutionsstyrelse (SiS) gällande åtgärder inom säkerheten och utifrån 

det dokumentet ställt frågor exempelvis: hur kontrollerar ni att säkerhetsrutinerna följs på er 

arbetsplats? 

 

Under arbetet med att finna intervjupersoner som varit yrkesverksamma inom den för studien 

aktuella verksamheten i minst två år lämnades ansvaret för utskicket av informationsbrev och 

intervjumall till en av cheferna på arbetsplatsen. Denne hade inte möjlighet att skicka ut 

informationen om studien direkt utan det tog ett par veckor innan informationen nått fram till 

arbetstagarna vilket innebar ytterligare tidspress. Om författarna skulle ha gjort om studien hade vi 

behållit kontrollen över utdelandet av informationen och istället bett om mailadresser till samtliga 

inom arbetsgruppen som uppfyllde 2 års-kriteriet. Författarna hade då haft bättre kontroll över valet 
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av respondenter och kunnat utföra ett mer randomiserat urval. Risken finns att vi genom att lämna 

över kontrollen över de som fick ta del av informationen, i slutändan fick en grupp deltagare som 

alla har osedvanligt god kunskap kring ämnet studien behandlar och därmed inte ett representativt 

urval. 

 

Sammanfattningsvis vill författarna ge några rekommendationer. Intervjupersonerna verkade 

uppleva sig ha för lite tid för att kunna utföra ett i deras ögon gott arbete. Detta gick inte ut över 

klienterna då i alla fall vissa av intervjupersonerna hellre arbetade övertid än lämnade arbetet utan 

att ha fullföljt det på ett tillfredsställande sätt. Eftersom överarbetade anställda inte gagnar 

verksamheten kan det vara kostnadseffektivt att ordna med fler tjänster eller extra turer de tider då 

det av olika anledningar kan behövas fler personal. De anställda har troligtvis koll på vilka tider 

det skulle kunna vara.  

 

Lokalerna som intervjupersonerna ansåg vara opassande för den aktuella verksamheten skulle 

kanske behövas ses över och möjligen bytas ut om det inte är möjligt att utföra de ändringar som 

de anställda upplever som nödvändiga för att de ska känna att de är trygga och har kontroll. 

 

Inskolningen som en av intervjupersonerna tog upp som ett förbättringsområde kan anses vara av 

stor vikt för de nyanställdas trygghets skull men även för att deras arbetskamrater ska känna sig 

trygga med att deras kollegor kan hjälpa dem hantera problematiska situationer. Då 

intervjupersonen särskilt menade på att just den delen av inskolningen som fokuserar på 

säkerhetsregler och riktlinjer lämnade en del att önska, kanske inskolningen ska förlängas så att 

dessa bitar kan behandlas mer ingående. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera, trots det faktum att säkerhet är något som i studien understryks 

som en viktig variabel att främja för att skapa trygghet bland personalen, men också för att avvärja 

förekomsten av hot och våld, att det således inte betyder att ett totalitärt säkerhetstänk 

nödvändigtvis är en sund arbetsrealitet att eftersträva. Något som är väsentligt inom denna typ av 

verksamhet är relationen mellan behandlare och klient, för det är i själva verket där i mellan som 

det behandlande arbetet tar sig till uttryck, och utifrån autenticiteten av den relationen sätter man 

taket för kvalitén på de metoder man använder, och utvecklingen som klienter kan tänkas genomgå. 

I behandlingen/terapin är det viktigt att klienterna har förtroende och tillit till behandlarna, att 

aktivera klientens gensvar kan anses viktigt för att generera ett resultat i behandlingen. ”Om 

metoder/repertoarer/tekniker betraktas som en handske; så är relationsskapandet handen som gjuter 

liv i denna handske; som gör att den kan få saker att hända.” (Blom & Morén, 2007). Med detta i 

åtanke kan man föra diskussionen vidare kring vad som är en rimlig balans för verksamheten, 

mellan vård och säkerhet. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Information om deltagande i en studie om behandlingspersonals upplevelser av 

hot, våld och kränkningar på ett LVM-hem. 
 

Syftet med undersökningen är att öka kunskap och förståelse för hur arbetssituationen kan se ut 

för personer som arbetar med människor dömda till tvångsvård och hur deras upplevelser av hot, 

kränkningar och våld på arbetsplatsen påverkar dem. 
 

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du arbetat med människor som lever med missbruk 

och har dömts till tvångsvård, i minst 2 år. Studien kommer att utföras i form av semi-

strukturerade intervjuer med frågor indelade i ett antal förutbestämda teman och beräknas ta cirka 

45 minuter. Vi kommer att göra ljudupptagning av intervjuerna för att sedan transkribera dessa 

(överföra intervjuerna från tal till text) detta för att få intervjuerna så autentiska som möjligt. Det 

inspelade materialet kommer att raderas när studien är klar. Endast vi två som utför studien och 

vår handledare Tommy kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Ditt deltagande är konfidentiellt och dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. Det är 

frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Den färdiga studien kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

 

Vi som genomför studien heter Mattias Polansky och Jenny Holmgren och studerar termin 6 på 

socionomutbildningen på Umeå Universitet. Denna studie ska resultera i en C-uppsats. Vår 

handledare heter Tommy Andersson och är Universitetslektor vid Institutionen för Socialt arbete, 

Umeå Universitet. Om det skulle vara några frågetecken gällande studien är det bara att kontakta 

någon av oss eller vår handledare. 
 

Tid och plats för intervjuerna sker i samförstånd med deltagarna men vi önskar att träffas och 

utföra intervjuerna så snart som möjligt då det finns en inlämningstid för uppsatsen att ta hänsyn 

till. 
 

Tack på förhand! 
 

(Författare)   (Författare)    (Handledare) 
Mattias Polansky   Jenny Holmgren    Tommy Andersson 

mattias.p@hotmail.com  jennyholmgren1986@hotmail.com  tommy.andersson@socw.umu.se 

tel: 076-196 02 67  tel: 073-060 79 07   tel: 090-786 54 36 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjumall 

Bakgrundsfrågor 

 Vilken är din yrkestitel? 

 Vad har du gått för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom tvångsvården? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Yrkesfrågor 
 På vilket sätt är du med och beslutar om uppläggningen av ditt arbete? 

 Upplever du att du själv har möjlighet att bestämma din arbetstakt?  

 Anser du att det du gör är meningsfullt för dig? 

 Hur trivs du på din arbetsplats? 

 Vad trivs du mest med? - Vad trivs du minst med? 

 Har du någon gång funderat på att byta arbetsplats? 

 

Personliga upplevelser kring hot och våld 
 Vad är hot och våld för dig? 

 Har du upplevt hot, våld eller kränkningar (trakasserier) på din arbetsplats? 

 Hur påverkade detta dig? 

 Hur ofta upplever du (uppskattningsvis) att du hotas, kränks eller utsätts för våld på din 

arbetsplats/månad? (fysiskt våld, hot om självmord/självskada…) 

 Hur påverkar risken för hot och våld dig i ditt yrkesutövande? 

 Under vilka omständigheter (vad rapporteras) och på vilket sätt rapporteras situationer då hot och 

våld förekommit? 

 Har du rapporterat de situationer då du utsatts för hot, våld eller kränkningar? 

 I vilka situationer kan du känna utsatthet? 

 Hur har du agerat i dessa situationer? 

 Kändes det som att du hade situationen “under kontroll” vid dessa situationer? Visste du hur du 

skulle agera? 

 Hur följer DU upp en situation där hot och våld förekommit med klienten som utövat hot, våld 

eller kränkningar? 

 

Organisatoriska frågor kring hot och våld 
 Vad upplever du vara den främsta anledningen till att hot och våld förekommer på din arbetsplats? 

 Hur stödjer verksamheten dig i efterhand om du utsatts för hot, våld eller kränkningar? 

 Hur förebygger man på ditt arbete risken för hot och våld? 

 Uppfattar du dessa förebyggande åtgärder som tillräckliga? Om ja/nej utveckla varför? 

 Vilka regler/riktlinjer finns inom verksamheten för att stärka säkerheten? 

 Har du fått instruktioner från din arbetsgivare om hur du undviker situationer där hot och våld kan 

uppstå? 

 Har du fått instruktioner från din arbetsgivare om hur du bör hantera en situation där hot/våld 

uppstått? 

 Berätta hur du tänker kring de konsekvenser som följer för angriparen då du eller någon av dina 

arbetskamrater utsätts för hot, kränkningar eller våld. 

 Talar ni i arbetsgruppen om förekomsten av hot och våld? 

 Upplever du att du får stöd och uppmuntran av dina arbetskamrater och chefer? 


