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Sammanfattning: Hot och våld är ett problem inom vården. Det finns dock få studier som 

beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av hot och våld på arbetsplatsen. Därför är studiens 

syfte att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hot och våld samt hur deltagarna definierar 

begreppen hot och våld. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och intervjuer 

användes som datainsamlingsmetod. Deltagarna arbetade inom vuxenhabiliteringen, 

hemvården, psykiatrin och akutsjukvården. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Efter analys av data kunde följande övergripande kategorier skapas “Deltagarnas definition 

av hot och våld”, “Deltagarnas upplevelser och erfarenheter av hot och våld på 

arbetsplatsen” och “Vad som gör deltagarna trygga på arbetsplatsen”. Resultatet visade att 

alla deltagare hade upplevt en hot- och våldsincident. Ingen deltagare hade blivit utsatt för 

fysiskt våld utan de hade främst blivit utsatta för verbala hot. Deltagarna definierade hot och 

våld som både kan vara något psykiskt och fysiskt som skapar obehag eller gör en eller flera 

individer rädda. Slutsatsen är att om arbetsterapeuterna är trygga i sin yrkesroll kommer de ha 

bättre förutsättningar att kunna möta missnöjda patienter och eventuella hotfulla situationer.  
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1. Inledning 

Inom vården är det inte ovanligt att personalen drabbas av hot och våld från patienter och/eller 

anhöriga, vilket är ett stort trygghets- och arbetsmiljöproblem. Det är viktigt att anställda 

inom vården får kunskap och förståelse om hur de ska hantera situationer där hot och våld 

uppkommer (1). En arbetsterapeuts vardag kan vara väldigt varierad med många 

patientmöten, samtidigt som det ställs krav på flexibilitet och kvalitativa arbetsterapeutiska 

insatser. Arbetsterapeuten kan möta patienter i kris eller som har gått igenom en svår period i 

livet. Under den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har författarna upplevt att en del 

patienter visat aggression i möte med arbetsterapeuter. Författarnas upplevelser kring det 

väckte frågor runt hur arbetsterapeuter upplever hot och våld på arbetsplatsen. Vid en 

litteraturundersökning upptäcktes det att det finns lite publicerad forskning om ämnet och vi 

valde att fördjupa oss i det. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av hot och våld 

På de flesta arbetsplatser finns risken för att bli utsatt för våld och hot. En gemensam 

definition för vad begreppet våld och hot innebär saknas dock. Det finns däremot fler 

definitioner som försöker beskriva hot och våld. Sverke (2) definierar i sin bok att “förövaren 

ska vilja tillfoga skada och att offret ska uppleva sig skadad” (2). En annan definition av 

begreppet är att med avsikt använda fysisk kraft mot en annan människa eller mot sig själv 

och att detta resulterar i skada eller död (3). 

 

Det finns även en annan bredare definition för att beskriva, kartlägga och mäta begreppet 

inom vården finns även. Denna definition innefattar förutom det fysiska våldet och hot även 

rörelser som antyder fysiskt våld eller verbal aggression som gör att den utsatte känner rädsla 

(3). Till denna definition hör även alla former av sexuella anspelningar (3). Arbetsmiljöverket 

(AV) beskriver att hot och våld kan variera från trakasserier via brev eller telefon till mord 

(4). Våld kan uppkomma i samband med att en viss miljö bjuder in till brottsliga gärningar 

eller användas avsiktligt för att nå vissa mål (5). 

 

Nationalencyklopedin (NE) definierar hot som “varning om möjlig obehaglig följd som 

talaren e.d. kan utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på ett önskat sätt” (6). NE 

definierar våld som “otillbörlig användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller 

bestraffningsmedel mot någon” (7). 

 

I denna studie kommer hot och våld utgå från definitionen av Sverke (2) vilken lyder “alla 

situationer eller förutsättningar som skapar ett klimat där individer känner sig rädda eller 

hotade”. 

 

2.2 Hot och våld inom vården  

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) gäller i såväl i vården som på alla svenska arbetsplatser 

för att förebygga ohälsa och olycksfall (8). I arbetsmiljölagen ingår hot och våld (5) och lagen 

slår fast att arbetsgivaren har ansvaret för att utreda risker för hot och våld och vidta de 

åtgärder som en sådan utredning föranleder (8). Exempel på åtgärder är förbättrade 

säkerhetsrutiner, utbildningar, nya tekniska hjälpmedel, larmutrustning och att arbetsgivaren 

kontinuerligt ska upplysa arbetstagaren om eventuella risker för hot och våld på arbetsplatsen 

(8).  

 

Hot och våld är något som kan förekomma i alla delar inom vården, vilket kan påverka 

vårdpersonalen negativt (3). Hot och våld mot vårdpersonal från patienter är något som alltid 



5 
 

funnits inom vården och kan ses som något som är ‘’en del av arbetet’’ med att arbeta inom 

vården (3). Det arbetsfält som har störst andel hot- och våldsincidenter i arbetslivet är vården, 

vanligtvis mot vårdpersonalen. Det utövas oftast från patienter och deras anhöriga (9). Hot 

och våld inom vården kan skapa problem för vårdpersonalen och leda till psykiska, fysiska 

och även ekonomiska konsekvenser för vårdpersonalen. Det är allvarligt eftersom det kan 

påverka de anställda negativt både i arbetsmiljön, hemmet och samhället. Vårdpersonalens 

oro för att bli utsatt för våld på arbetsplatsen kan påverka deras arbetskvalité och om de blir 

utsatta för hot och våld kan det leda till att relationer med familjemedlemmar och andra 

individer i samhället påverkas på ett negativt sätt (10). Hot och våld inom vården kan se 

annorlunda ut beroende på sammanhang och kan bero på olika orsaker (11). Det kan handla 

om exempelvis missbruksproblematik och kan utspela sig genom aggression, trakasserier, 

mobbning eller fysiskt våld (11). En studie av Fry beskriver att vårdpersonalen som riskerar 

att drabbas av hot- och våldsincidenter är i behov av mer utbildning i förebyggande syfte så 

de kan hantera hot- och våldsincidenter bättre. Det kan vara utbildning inom konfliktlösning, 

hantering av verbalt våld och aggressiva patienter och självförsvar (1). 

 

Hot och våld inom vården är idag ett allvarligt arbetsmiljöproblem eftersom det har ökat 

under senare år och därmed påverkat vårdpersonalen negativt (12). Enligt en undersökning av 

arbetsmiljöverket (13) är sex av tio anmälningar om hot och våld från anställda inom vård- 

och omsorgsområdet. Den mest utsatta yrkesgruppen är sjuksköterskor (13). Enligt statistik 

från AV år 2018 anmäldes 1122 arbetsskador på grund av hot och våld mot vårdpersonal (14). 

Flest anmälda arbetsskador inom vården år 2018 var från vårdpersonal som arbetar inom den 

vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer (n=343), samt boende med 

särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (n=224) 

(15).  

 

En studie av Pulsford och Duxburry (16) beskriver att vårdpersonal som arbetar på 

demensboenden är mest utsatta för hot och våld på arbetsplatsen. Detta på grund av att 

aggressiva beteenden är något som är mer förekommande för personer med demens (16). 

Orsaker till varför personer med demens visar aggressivt beteende kan vara olika. Det kan 

exempelvis vara att personen har haft aggressiva beteenden redan innan sjukdomen och att det 

aggressiva beteendet sedan blivit förstärkt i samband med demenssjukdomen. Det kan vara att 

en person som drabbats av demenssjukdom har annorlunda beteenden på grund av sjukdomen 

som kan leda till aggressivt beteende i möte med vårdpersonal, eftersom det är en neurologisk 

skada. Ett annat exempel kan vara av psykologisk grund hos personen med demens, speciellt 

under intimvård kan personen misstolka vårdpersonalen som kränkande och oprofessionellt 

(16). Enligt en studie av Hylen och Engström (17) är vårdpersonalen som arbetar inom 

psykiatrin bland de mest utsatta för hot- och våldsincidenter på arbetsplatsen. Detta eftersom 

aggressiva beteenden från en person med psykiatrisk sjukdom är vanligt förekommande (17). 

Orsaker till varför hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatrin är olika. Det kan 

exempelvis vara på grund av att patientens personlighet och beteende har blivit påverkad av 

den psykiska diagnosen. Andra anledningar kan vara att patienten misstolkar vårdpersonalens 

personlighet och bemötande. Även de specifika omständigheter som finns på en avdelning 

inom psykiatrin kan vara en orsak till en hot- och våldsincident (17).  

 

Vårdpersonal som drabbas av någon typ av hot och våld kan bli påverkad på ett sätt så att 

hans/hennes psykiska och fysiska hälsa påverkas, får minskad motivation till sitt arbete samt 

känner sig stressad. Enligt Arnetz är det något som kan påverka den drabbade vårdpersonalen 

negativt i arbetsmiljön, men även i mötet med patienter och annan vårdpersonal (3). Arnetz 

menar att detta är något som kan leda till att vårdpersonalens kvalité på det arbete de gör blir 
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sämre, vilket i sin tur kan leda till att vårdpersonalen mår sämre och på grund av det ökar sin 

sjukfrånvaro (3). 

 

Arbetslivsinstitutet beskriver olika typer av våld som vårdpersonal kan drabbas av. Verbala 

hot, aggressioner och skrik är den typ av hot och våld som vårdpersonalen oftast utsatts för 

(8). Det finns även andra typer av hot och våld som vårdpersonal har utsatts för i ett historiskt 

perspektiv som verbala hot, som till exempel hot via telefon samt fysisk hot och våld som kan 

vara situationer med knytnävsslag, riv, klös och nyp (8). Arbetslivsinstitutet beskriver vidare 

att inom handikappomsorgen och omsorgen för patienter som har psykiskt 

utvecklingsstörning är det vanligast att vårdpersonalens ansikte eller huvud blir utsatt för 

fysiskt våld (8). 

 

2.3 Arbetsterapi 

Enligt Kielhofner är människan genom sitt inre driv som en aktiv varelse och som behöver 

utföra olika aktiviteter inom både lek, arbete samt dagliga aktiviteter (18). Dessa aktiviteter 

kan utföras både inom den sociala och fysiska miljön och exempel på aktiviteter är äta, 

duscha, handla och träna. Därför har miljön en viktig roll när det gäller en individs 

aktivitetsutförande eftersom den ger resurser och möjligheter som behövs till att en viss 

aktivitet ska utföras. Om miljöns resurser och möjligheter däremot ställer så höga krav att det 

leder att det blir svårt för individen att klara av en viss aktivitet/aktiviteter, så kan det i sin tur 

gör det svårt för individen att klara sig självständigt (18). Arbetsterapeuter inom vården har 

flera olika arbetsuppgifter och kan få möta vilken typ av patient som helst med varierande 

sjukdomar. Arbetsterapeutens viktigaste uppgifter i mötet med en patient är att fokusera på 

områdena personlig vård, boende, fritid och arbete (18). 

 

Det är viktigt att en arbetsterapeut i sitt arbete ser på hela människan och står för en full 

förståelse för hela situationen som berör människan och inte bara en del. Därför jobbar en 

arbetsterapeut oftast på plats i individens hem, arbete, skolan eller fritid vilket leder till en 

möjlighet för arbetsterapeuten att få en helhetsbild av de problem som kan hindra individen 

att utföra vardagliga aktiviteter (19). En arbetsterapeut kan arbeta själv eller i grupp med 

patienter beroende på situationen för att patienten ska få de bästa möjligheterna till en 

utveckling. När en arbetsterapeut jobbar med en patient i team med andra yrkesgrupper kan 

det till exempel vara med psykologer, läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, lärare och 

kuratorer (19). 

 

En arbetsterapeuts uppgift är att träna och hjälpa individer till att kunna utföra sina vardagliga 

aktiviteter så självständigt som möjligt, för att de ska få en fungerande vardag även om 

individen har en sjukdom eller skada. De arbetsterapeutiska insatserna kan till exempel vara 

att anpassa vardagsmiljön genom att prova ut och justera olika typer av kognitiva och fysiska 

hjälpmedel, eller hjälpa individen till att själv kunna utveckla sina kognitiva, sociala och 

fysiska förmågor med olika strategier (19). Vardagliga aktiviteter påverkas ständigt när en 

person har en sjukdom eller skada. 

 

Det kan finnas risker inom vården som gör att arbetsterapeuten kan hamna i hot- och 

våldsincidenter. Det kan till exempel vara från patienter och deras anhöriga (9). Risken att bli 

utsatt för hot och våld finns om en anhörig inte är nöjd med den vård arbetsterapeuten ger, 

eller om arbetsterapeuten inte bedömer en viss sak lämplig för patienten som den anhörige 

kräver. Det finns även risk för en arbetsterapeut att hamna i hot- och våldsincidenter i möte 

med patienter som har missbruksproblematik (20) eller aggressionsproblem (11). Risken för 

att arbetsterapeuten blir utsatt för hot och våld är större i möte med patienter med psykisk 
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nedsättningen (15), då dessa patienter kan ha nedsatt förmåga till att kontrollera och styra sina 

handlingar (10). Enligt en studie är de riskfaktorer som finns för hot- och våldsincidenter 

beroende på vårdpersonalens egenskaper och det bemötande som visas gentemot patienter och 

anhöriga (21). Det beror även på de fysiska och psykiska egenskaperna som finns hos 

patienten eller anhöriga (21), det vill säga vilken typ av individ vårdpersonalen får bemöta 

och vilken bakgrund individen har. Studien beskriver vidare att det kan bero på hälso- och 

sjukvårdspersonals interaktion med patienter anhöriga under en behandlingsprocess, det kan 

även bero på de egenskaper som finns i arbetsmiljön och organisation förfaranden (21). 

Vidare beskriver studien att det även kan bero på den sociala kontexten eller den kulturella 

bakgrunden i hälsovårdssystemet (21).   

 

Arbetsterapeuter möter olika typer av patienter varje dag. Det är viktigt att de arbetar på ett 

personcentrerat arbetssätt och har ett professionellt förhållningssätt. Om det finns risk för hot 

och våld i mötet med en patient kan arbetsterapeuten använda sig av olika förhållningssätt. 

Dessa förhållningssätt kan till exempel vara instruerande, empatiskt, samarbetande och 

problemlösande (22).  

 

2.4 Arbetsterapeutiska erfarenheter av hot och våld 

Det är ingen nyhet att patienter har visat aggression i mötet med vårdpersonal (23). Hot och 

våld på arbetsplatsen kan leda till att vårdpersonalens, bland annat arbetsterapeuters, 

arbetsmiljö och hälsa kan påverkas negativt (24). I en studie om arbetsterapeuters 

uppfattningar och hantering av aggression från vuxna med hjärnskada beskrivs vilken typ av 

hot och våld arbetsterapeuter blir utsatta för. Den typ av aggression, hot och våld som 

arbetsterapeuterna upplevde i studien var patienter som sparkar, biter, kastar saker eller 

fysiskt attackerar som till exempel knytnävsslag (25). Arbetsterapeuterna upplevde även att de 

påverkades av verbal aggression som de upplevde från vissa patienter. Det kunde till exempel 

vara att de skrek, nedvärderade dem, klagade, kritiserade arbetsterapeuternas yrkeskompetens 

och hotade arbetsterapeuterna med våld (25). 

 

Enligt en studie är hot och våld mot arbetsterapeuter som jobbar i vårdboenden något som är 

vanligt förekommande (16). På vårdboende är ofta en majoritet av de boende personer med 

demens och ett vanligt symptom vid demens är aggressivt och utåtagerande beteende (16). 

Det är rimligt att anta att arbetsterapeuter utsätts för hot och våld relaterat till detta. Ett annat 

verksamhetsområde där allt fler arbetsterapeuter arbetar är inom psykiatrin, där hot och våld 

länge diskuterats och olika projekt pågår för att minska hot och våld mot personalen (17). 

 

3. Problemområde  

Utifrån vår litteraturgenomgång kan slutsatsen dras att hot och våld är ett allvarligt 

arbetsmiljöproblem inom hälso- och sjukvården (12,13,10,15). Några studier beskriver inte 

specifika yrkesgrupper utan har studerat vårdpersonal som helhet, samt att det är inom vården 

flest arbetsskador anmäls på grund av hot och våld mot vårdpersonalen (9,3,14). Den enskilda 

yrkesgrupp som studerats mest är sjuksköterskor, där finns flest studier och forskning om hot 

och våld som riktar sig mot dem (13,3). Enligt Arnetz finns det få studier om andra 

professioner inom vården än om sjuksköterskorna (3). Arbetsterapeuter arbetar inom flera 

områden där hot och våld har beskrivits som vanlig förekommande, bland annat inom 

psykiatrin och demensboenden (16,17). Vi hittade dock få studier om vilken typ av hot och 

våld arbetsterapeuter blir utsatta för så det är intressant och betydelsefullt att beskriva mer 

omfattande om arbetsterapeuternas upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen (25). Det är 

även viktigt att forska mer om detta för att få djupare kunskap samt information om hur 

arbetsterapeuter upplever sitt arbete inom vården där hot och våld är förekommande.  
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4. Syfte 

Syftet är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hot och våld på arbetsplatsen samt hur 

deltagarna definierar begreppen hot och våld. 

 

5. Metod 

5.1 Design 

En kvalitativ ansats användes för att får fram lämplig information och data, då syftet är att 

beskriva egna subjektiva erfarenheter av hot och våld inom arbetsplatsen (26). 

 

5.2 Urval 

I denna studie använde sig författarna av ett ändamålsenligt urval. Deltagarna skulle ha 

erfarenhet och kunskap om ämnet för att ge information som kunde besvara syftet (27). 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle ha upplevt en incident med 

hot och våld på arbetsplatsen under deras tid som yrkesverksam arbetsterapeut (27). Vidare 

kriterier var att deltagarna skulle arbeta på olika arbetsplatser som träffade olika typer av 

patienter, vilket i sin tur skulle leda till bredd på materialet (27,28).  

 

Författarna valde att kontakta gamla VFU-handledare från olika arbetsplatser i en mellanstor 

stad i Sverige, samt en arbetsterapeut som de fick hjälp att ta kontakt med av en lärare. Totalt 

kontaktades fem tidigare VFU-handledare och kontakten skedde genom telefon och mejl. Vid 

den första kontakten fick VFU-handledarna en kort beskrivning om arbetet, samt vilka 

inklusionskriterierna var. Om de tackade ja till att delta i studien fick de informationsbrevet 

och samtyckesblanketten på mejl som de sedan skrev under på plats precis innan intervjun. 

Om VFU-handledarna inte ville delta i studien eller inte uppfyllde inklusionskriterierna så 

vidarebefordrade de informationsbrevet till andra arbetsterapeuter på sin arbetsplats. De som 

fick informationsbrevet vidarebefordrade till sig fick själva mejla författarna ifall de ville 

delta i studien.  

 

Det var åtta deltagare i studien som arbetade inom hemvården, psykiatrin, vuxenhabiliteringen 

samt akutsjukvården. Deltagarnas medelålder var 39 år där den yngsta deltagaren var 25 år 

och den äldsta deltagaren var 61 år. Deltagarnas antal år som yrkesverksam arbetsterapeut var 

mellan 2-24 år.   

 

5.3 Datainsamling 

Data samlades in genom en intervju så att deltagarna i studien kunde uttrycka sig med egna 

ord och beskriva sina erfarenheter och upplevelser (27). Intervjun genomfördes med en 

semistrukturerad intervjuguide som utgångspunkt (bilaga 1) för att få en struktur. I 

utarbetningen av intervjuguiden hämtade författarna inspiration från en intervjuguide från en 

tidigare uppsats om sjuksköterskors erfarenheter om hot och våld (29). Frågeområden var 

definition av hot och våld, beskrivning av händelse med hot och våld på arbetsplatsen samt 

upplevelse av hot och våld på arbetsplatsen.  

 

Intervjuguiden var gjord med öppna frågor för att deltagarna skulle kunna prata fritt med 

ostrukturerade svar, frågorna om hot och våld på arbetsplatsen behövdes därför inte tas i en 

speciell ordning beroende på vad deltagaren själv valde att prata om (27). Öppna frågor bidrar 

till att variationen och vidden på deltagarnas svar blir större. Med öppna frågor blir det lättare 

att fånga upp deltagarnas kunskap, känslor, åsikter, erfarenheter och upplevelser (27). 

 

Intervjun inleddes först med fyra inledande bakgrundsfrågor om identitet och 

arbetslivserfarenheter för att kunna beskriva deltagarna. Vi valde sedan att ha en öppen fråga 
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där deltagarna fick definiera hot och våld för att besvara en aspekt i studiens syfte. Vidare 

ställdes frågor som tillät deltagaren att berätta fritt om sina erfarenheter om hot och våld på 

arbetsplatsen samt hur de upplevde händelser med inslag av hot och våld.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

När intervjuguiden var klar så utfördes en testintervju på en arbetsterapeutstudent. Studenten 

liknade inte någon av deltagarna vilket författarna var medvetna om i förväg. Studenten hade 

inte heller någon erfarenhet av hot och våld sedan tidigare. Trots det valdes det att göra en 

testintervju på studenten för att veta ungefär hur mycket tid en intervju kunde ta samt att ta 

reda på om frågorna var förståeliga. Efter testintervjun upplevdes det att frågorna var 

tillräckliga för att besvara studiens syfte och frågeområden. Frågorna var även relevanta 

utifrån studiens syfte samt att frågorna var begripliga för studenten att förstå. Därför ändrades 

ingen av frågorna i intervjuguiden efter testintervjun. 

Alla intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats och vid alla intervjuer var båda författarna på 

plats men det var bara en av dem som intervjua. Samtliga intervjuer spelades in för att ge 

möjlighet att gå tillbaka till inspelningen och skriva ner ordagrant det deltagaren sagt under 

intervjun. De inspelade intervjuerna var mellan 12-22 minuter långa.   

 

5.5 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (30). Innehållsanalysen genomfördes med en manifest ansats vilket innebär de 

komponenter som är synliga och uppenbara beskrivs (26). En kvalitativ innehållsanalys var 

lämpligt att använda sig av för denna studie eftersom författarna kunde med hjälp av det se de 

likheter och skillnader som fanns i datamaterialet (30). För att få en helhet av datamaterialet 

så läste författarna upprepade gånger samtliga transkriberade intervjuer. Den sammanlagda 

textmassan från de åtta transkriberade intervjuerna var tjugofem A4-sidor. Sedan 

identifierades meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. Meningsenheterna 

kondenserades i syfte att reducera textmassan till det mest väsentliga men ändå behålla hela 

innehållet. Därefter kodades alla kondenserade meningsenheter och grupperades ihop till 

underkategorier. Efter att ha tolkat olika skillnader och likheter i underkategorierna så parades 

de ihop som hade ett gemensamt innehåll och bildade kategorier.  Hela analysprocessen 

utfördes tillsammans av båda författarna (30).  

 

5.6 Etiska aspekter 

I studien hade författarna de fyra grundläggande individskyddskraven som utgångspunkt. 

Dessa fyra var informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (31). Informationskravet uppnåddes genom att deltagarna som deltog i studien 

informerades genom ett informationsbrev vad studiens syfte var samt att de när som helst 

hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange varför. Eftersom frågor om hot och 

våld skulle ställas på intervjun var författarna medvetna om att det eventuellt kunde bli 

känsligt för deltagarna att berätta om då minnen och känslor kunde uppstå. Därför kunde 

intervjun avbrytas när som helst om deltagaren önskade det (31). Konfidentialitetskravet 

garanterades då deltagarnas personuppgifter och uppgiftslämnande hanterades med största 

möjliga konfidentialitet. Redovisningen av resultatet sker på gruppnivå så att ingen deltagare 

kan identifieras (26). Materialet förvarades oåtkomligt för andra personer än författarna (26). 

Samtyckeskravet uppfylldes när alla deltagare gav skriftligt informerat samtycke, genom att 

skriva under en samtyckesblankett. Nyttjandekravet uppnåddes genom att insamlingen av data 

och personuppgifter endast användes till det specifika forskningsändamål som studien hade 

som syfte att undersöka (24).  
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6. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text utifrån tre kategorier och nio underkategorier 

(se tabell 1). 

 

Tabell 1, kategorier och underkategorier 

Kategorier Deltagarnas 

definition av hot 

och våld 

Deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av hot och våld 

på arbetsplatsen 

Vad som gör 

deltagarna trygga på 

arbetsplatsen 

Underkategorier ”Våld” 

”Hot’’ 

  

“riskfaktorer’’ 

‘’upplevelser av incidenter 

med hot och våld’’ 

‘’hot från patient, anhöriga 

eller student’’ 

“kunskap” 

“närhet till andra 

människor” 

“rutiner och larm” 

  

 

6.1 Deltagarnas definition av hot och våld 

Denna kategori framkom från underkategorierna “våld” och “hot”. Deltagarna har definierat 

hot och våld på olika sätt men en sak som är genomgående är att hot och våld både kan vara 

något psykiskt och fysiskt som skapar obehag eller gör en eller flera individer rädda. 

 Det finns både psykiskt och fysiskt våld tänker jag, som gör att jag kanske känner mig rädd 

 ibland, och ja även verbal hot finns tänker jag. Finns även bara en känsla man kan få av 

 obehag i vissa situationer, som kan vara någon typ av hot och våld 

Många deltagare ansåg att fysisk hot och våld kan vara slag med knytnäve, sparkar, kastande 

av föremål eller spott. Psykiskt hot och våld var däremot något som ansågs vara när de kom 

till genom något slags muntlig hot som till exempel ‘’nu vet jag vad du heter och ska ta reda 

på mer om dig’’. En del av deltagarna tyckte att hot och våld är när någon medvetet gör en 

rädd för att den ska få något som ska gynna dem. 

Det jag tänker på när jag hör våld är fysiskt våld men det kan också vara psykiskt våld. Hot 

innebär att man gör någonting för att få nånting. Hot kan vara att man hotar att göra något 

för att få till exempel ett intyg eller annat som gynnar en 

Vissa andra deltagare ansåg att hot och våld inte behöver vara något konkret utan att det bara 

skapats en situation som personen inte har kontroll över.  

 Det behöver inte vara nåt konkret men att man har en känsla av att någonting skulle kunna 

 hända mig. Det kan bero på hur man tolkar situationen 

6.2 Deltagarnas upplevelser och erfarenheter av hot och våld på arbetsplatsen 

Denna kategori framkom från underkategorierna “riskfaktorer”, “upplevelser av incidenter 

med hot och våld” och “konflikt med patient, anhörig eller student”.  Alla deltagare hade 

någon gång blivit utsatta för hot och våld på sin arbetsplats men samtidigt ansåg de att hot och 

våld inte är vanligt förekommande på deras arbetsplatser. Ingen deltagare hade blivit utsatt för 

fysiskt våld utan de hade främst blivit utsatta för verbala hot. De hade blivit hotade av olika 

personer som till exempel patienter, anhöriga samt studenter och det kunde ske på olika 
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platser som på mottagningar och hembesök. Vissa deltagare kände att risken för att bli utsatt 

av hot och våld är större när det finns missbruk eller psykiska nedsättningar hos personen eller 

att den tidigare har varit dömd för våldsbrott. Några deltagare trodde att psykiatrin och 

demensboenden var de arbetsplatser där risken för att bli utsatt för hot och våld var som störst. 

Orsaken till det var enligt deltagarna att just de patientgrupperna kan visa aggressivt beteende 

på grund av brist på insikt. Andra deltagare var medvetna om att risken för att bli utsatt för hot 

och våld är större när de måste ge negativt besked som kan göra patienten besviken. Det kan 

handla om att patienten inte får något som hen hade förväntat sig att få av arbetsterapeuten.  

 Utifrån det här och det här så tror jag inte att du kan få en bostadsanpassning, eller att jag 

 inte kan intyga utifrån den funktionsnedsättning, alltså när man ger negativa besked tror jag 

 att risken är större att de blir lite mer förbannade 

Deltagarnas upplevelser av att ha blivit utsatta för hot och våld var varierande på grund av 

vilken typ av situation de hade varit med om. Men det som alla deltagare hade gemensamt var 

att de på något sätt antingen hade känt rädsla eller obehag. Vissa deltagare blev mer 

påverkade än andra och några beskrev att de ibland kunde bli påminda och känna obehag när 

de till exempel körde förbi ett hus där en patient har bott som varit hotfull. En deltagare hade 

känt att det var väldigt energikrävande och jobbigt vid en bedömning för att en anhörig till 

patienten var påstridig och obehaglig. Det gjorde så att deltagaren kände oro inför andra 

bedömningar med patienten och att deltagaren tillslut hoppades på att patienten kom själv 

utan anhörig. En deltagare hade fått konkreta hot från en patient som hotade med att gå till 

tidningen för att den var missnöjd med vården. Det påverkade deltagaren på djupet och gjorde 

så att deltagaren började tvivla på sin egen kompetens.   

 Han kom ju också med hot som till exempel att ”jag kommer gå till tidningen om du inte gör 

 det här” och det var väldigt obehagligt för då kände jag osäker på mig själv om jag har gjort 

 någon bedömning fel. Det gjorde så att man inte ville åka dit själv till honom 

Alla situationer med hot och våld som deltagarna hade varit med om var unika i sig. Många 

konflikter startade med att förväntningar med mötet inte överensstämmer med utfallet vilket 

skapade ett hotfullt klimat. Ett exempel är när en student blev underkänd på sin VFU och blev 

väldigt arg och besviken. Studenten hade senare samma dag som den blev underkänd väntat 

på deltagaren utanför arbetsplatsen för att visa sig och göra deltagaren rädd. Andra konflikter 

kunde starta utan anledning för att patient eller anhörig var påverkad av narkotika och hade ett 

utåtagerande beteende som var svårt för deltagarna att förutsäga.  

  

Vissa konflikter var mer allvarliga än andra och en situation kunde ha slutat värre om inte 

mötet hade avbrutits. Det var en patient som var mycket besviken på den vård han hade fått 

och det resulterade i att han visade ett aggressivt beteende mot en av deltagarna. 

Deltagaren var helt oförberedd på situationen och blev väldigt rädd.   

 
              Precis när jag avbröt mötet, öppnade dörren, visade utgången och ställde mig så att  

               jag inte stod i vägen. Men det hjälpte inte för att personen ställde sig istället i en 

              hotfull position rakt framför mig. Han var väldigt mycket längre än mig. Så det var  

              väldigt hotfullt men det var tur att en annan kollega hörde oss och öppnade dörren, då 

              försvann patienten   

6.3 Vad som gör deltagarna trygga på arbetsplatsen  

Den här kategorin framkom från underkategorierna “kunskap”, “närhet till andra människor” 

och “rutiner och larm”. Många deltagare tog upp att kunskap ger trygghet och att desto mer 

självsäkra de är i sin yrkesroll desto tryggare blir de på jobbet. Att trygghet i yrkesrollen gör 
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det enklare att försvara sina ställningstagande eftersom de vet om sin kompetens. Hur 

självsäker de är i sin yrkesroll hör oftast ihop med hur erfarna de är som arbetsterapeuter. 

Deltagarna tyckte även att det är viktigt att vara ordentligt påläst om patientens 

funktionsnedsättning inför första mötet så det finns något att förhålla sig till om något oväntat 

skulle hända. Flera deltagare tog upp att i besök med patient är det bättre och säga som det är 

och vara tydlig och bestämd på vad som gäller. För att om en patient frågar och kräver mycket 

är det bättre att markera istället för att bli osäker och börja tvivla på sig själv.  
 

 Ju mer trygg man blir i sin yrkesroll desto bättre blir man på att hantera sådana situationer. 

 Att man är bättre att markera från början om man märker att en patient är på en eller 

 ifrågasätter en. Att man vågar och är tydlig med att förklara att så här är det och det går inte 

 att göra nåt på ett annat sätt. Det tar ju ett tag innan man känner sig trygg i sin roll och vet 

 hur allt fungerar 

Att ha kollegor och en bra chef var en stor trygghet på arbetet som de kunde vända sig till, 

ifall det skulle vara något som de var osäkra över eller som de behövde hjälp med något i sitt 

arbete. Många deltagare ansåg att det kändes tryggt att det alltid finns en möjlighet att ta med 

en kollega på ett möte med en patient som de känner sig osäkra inför. Även att patienten har 

med egen vårdpersonal känns tryggare för att de kan hjälpa arbetsterapeuten att tolka 

patienten så att det inte blir några missförstånd i kommunikationen.  

 Att man känner att man har kollegor som man kan gå till och prata med om det är något man 

 funderar över eller om man känner sig osäker på någonting. Och att man känner att man har 

 en chef som man kan vända sig till och som man kan lita på om man har oro över vissa grejer 

Vid möten med patienter är det viktigt att placera sig på ett ställe så att det är enkelt att ta sig 

därifrån om något skulle hända. Det kändes även mer tryggt för deltagarna att de vet att de 

inte ska boka möten med patienter för sent på dagen så att det alltid finns annan personal på 

plats om något skulle hända. Även att deltagarna bara jobbar dagtid när det oftast är ljust ute 

och inte behöver åka hem själv sent på kvällen var en trygghet för vissa av deltagarna. Några 

deltagare är väldigt sällan en och en med patienten första gången de träffas. Men att de på 

längre sikt efter flera träffar med patienten ska kunna vara själv med patienten för att de då 

utvecklat en förståelse om hur personen kommunicerar. Några arbetsplatser hade 

överfallslarm som deltagarna kunde trycka på om hot och våld skulle förekomma och några 

arbetsplatser var till och med stängda för allmänheten så att obehöriga inte kunde komma in 

på avdelningen. Vissa deltagare skrev upp var de var om de skulle på ett möte som inte var på 

kontoret för att kollegor skulle känna till var deltagaren var om något skulle hända. 

 Vi har fått till oss hur vi ska placera oss i rummet vid besök för att jag ska lätt ska kunna ta 

 mig ur rummet om något skulle hända. Att man inte bokar in ett besök sent på eftermiddagen 

 så att man blir kvar själv här med en patient /… / Här har vi ju rutiner att vi har överfallslarm 

 som vi ska trycka på i första hand om vi blir utsatt för hot och våld. Då ska det komma annan 

 personal eller väktare till undsättning 

7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

Denna studie har beskrivit arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av hot och våld på 

arbetsplatsen. Ur dataanalysen framkom tre kategorier “deltagarnas definition av hot och 

våld”, “deltagarnas upplevelser och erfarenheter av hot och våld på arbetsplatsen” och “vad 

som gör deltagarna trygga på arbetsplatsen”. Resultatet från denna studie visar att deltagarna 

enbart blivit utsatta för psykiska och verbala hot som gjorde att de främst kände obehag. 

Författarna hade förväntat sig att deltagarna skulle berätta mer om deras erfarenheter och 
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upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen. Men eftersom hot och våld var sällsynta 

händelser på deras arbetsplatser så hade deltagarna få händelser med inslag av hot och våld att 

berätta om. Det gjorde att vissa intervjuer blev kortare än vad författarna hade tänkt sig och 

eftersom det fanns frågor om trygghet på jobbet i intervjuguiden så blev just trygghet en stor 

del av intervjun i vissa intervjuer. “Vad som gör deltagarna trygga på arbetsplatsen” blev 

därför det oväntade resultatet för författarna.  

 

Genom resultatet framkom det att deltagarna var överens att hot och våld kan vara både 

fysiskt, psykiskt och verbalt som skapar obehag och rädsla hos en individ. Deltagarnas 

definition överensstämmer med definitionen av Sverke (2), Arnetz (3) och 

Nationalencyklopedin (6, 7). Många deltagare ansåg att fysiskt våld är slag med knytnäve, 

sparkar, kastande av föremål vilket Arbetslivsinstitutet (8) även tar upp som exempel på våld. 

Ingen av deltagarna hade blivit utsatt för fysiskt våld utan den vanligaste formen av hot och 

våld var verbalt, i form av muntlig hot eller svordomar. Det överensstämmer med en studie av 

Tattoli (9), som beskriver att det är mer vanligt att vårdpersonal blir utsatt för verbala hot än 

fysiskt våld.  

 

Torvild och Aakvaag (20) skriver att förväntningar kan göra så att en individ inte vill ta till sig 

information som inte motsvarar den egna mentala bilden. Det kan vara en förklaring till varför 

flera deltagare upplevde att det finns patienter och anhöriga som vägrar lyssna och kan bli 

upprörda när de inte får den vård de förväntar sig att få. Många deltagare upplevde att risken 

för att bli utsatt för hot och våld är större i möten med patienter med 

missbruksproblematik.  Det kan bero på att de flesta våldshandlingar begås när människan är 

påverkad av narkotika eller alkohol och det kan vara en anledning till varför många deltagare 

kände oro inför att träffa patienter med missbruksproblematik (20). Det finns även en studie 

av Wu et al (5) som visar att hot- och våldsincidenter är mer vanligt förekommande hos 

personer med missbruks- och aggressionsproblem.  

 

Resultatet visar att arbetsterapeuter i denna studie har blivit utsatta för hot av anhöriga. Det är 

i linje med Tattoli et al studie (9) som visar att det inte är ovanligt att anhöriga till patienter 

kan visa ett aggressivt beteende mot vårdpersonal. En deltagare inom psykiatrin upplevde en 

hotfull stämning mellan henne och en patient på arbetsplatsen. Det var även en del andra 

deltagare på andra arbetsplatser som trodde att risken för att bli utsatt för hot och våld var 

större inom psykiatrin. Det är något som överensstämmer med Hylen och Engströms studie 

(17) som beskriver att vårdpersonalen som arbetar inom psykiatrin är bland dem mest utsatta 

för hot- och våldsincidenter. Många av deltagarna beskrev att det är en trygghet att veta att de 

snabbt kan prata med kollegor och ta hjälp av dem om en jobbig oförutsägbar händelse skulle 

ske på arbetsplatsen. Enligt Arbetslivsinstitutet är det en självklarhet att det ska ges stöd och 

uppbackning till vårdpersonal som blivit utsatta för hot och våld (8), vilket även Arnetz tar 

upp (3). Majoriteten av deltagarna kände även en stor trygghet att ha tillgång till överfallslarm 

så de kunde tillkalla hjälp om det skulle hända något. Det är något som Arbetslivsinstitutet 

också nämner (8), att olika typer av larmutrustning är något som vårdpersonalen kan använda 

sig av om hot- och våldsincidenter uppstår så kan hjälp tillkallas. Få deltagare tog upp att de 

hade fått någon utbildning om hur de ska agera vid situationer hot- och våldsincidenter. Att 

det finns föreskrifter och utbildningar om hot och våld är viktigt för att få bättre kunskap och 

förståelse om hur de ska hantera hot- och våldsincidenter (1). Det är något som även 

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (5) ställer krav på hos arbetsgivarna (8). Resultatet visade 

att det är viktigt att kunna förklara på ett bra och tydligt sätt varför till exempel en bedömning 

behöver göras för att undvika konflikt med patienten. Kielhofner beskriver att det är viktigt att 

arbetsterapeuter på ett professionellt sätt bemöter patienter när de är tydliga mot dem och 
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säger som det är utan att patienten upplever ett maktförhållande mellan dem och 

arbetsterapeuten (29). 

 

Majoriteten av deltagarna hade mer eller mindre blivit utsatt för hot- och våldsincidenter. 

Utifrån det som framkom i resultatet upplever författarna att ett professionellt förhållningssätt 

kan påverka en sådan situation för att minska risken, vilket överensstämmer med Kielhofners 

resonemang (22). Kielhofner beskriver att ett instruerande, empatiskt, samarbetande och 

problemlösande förhållningssätt gentemot patienter är något som leder till att en patient får 

tydliga instruktioner och uppfattningar från arbetsterapeuten. Det kan till exempel vara om en 

viss bedömning eller hjälpmedel, vilket kan leda till att risken för en hot- och våldsincident 

minskas. Deltagarna i denna studie tog upp att det är viktigt att arbetsterapeuten är påläst om 

patienten för att i förväg vara medveten om de egenskaper som finns hos patienten, det vill 

säga de fysiska och psykiska egenskaperna. Det överensstämmer med en studie (21), som 

beskriver att om vårdpersonalen är medveten om den sjukdom och funktionsnedsättning som 

finns hos patienten, kan mötet planeras i god väg samt på ett bättre sätt. Det är något som kan 

påverka mötet och vårdpersonalens förhållningssätt innan mötet bokas in, om vårdpersonalen 

är medveten om det finns psykiska eller aggressionsproblem hos patienten.  

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie valdes en kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte (26). En kvalitativ 

ansats ger författarna möjlighet att få kunskap om deltagarnas egna erfarenheter och 

upplevelser om hot och våld på arbetsplatsen (27). Författarna använde en semistrukturerade 

intervju med öppna frågor vilket ger förutsättningar för berättande djupa svar. Det kan 

jämföras med Henricson (27), som menar att öppna frågor i en intervju ger möjlighet för 

deltagaren att ge långa berättelser om sina erfarenheter, upplevelser och känslor. Frågornas 

karaktär och hur de är formulerade har även betydelse för vilket svar personen ger (27). När 

författarna intervjuade deltagarna fick de en uppfattning om att de öppna frågorna var 

formulerade så att de gav möjlighet till berättade djupa svar eftersom ingen deltagare gav 

korta svar. Författarna ställde inte många följdfrågor till deltagarna vilket påverkar 

trovärdigheten då de kan ha gått miste om betydande information, eftersom uppföljande 

frågor hade gett deltagarna möjlighet att ge mer fördjupade och detaljerade svar (27). 

Trovärdigheten i urvalet stärktes av att det fanns tydliga inklusionskriterier om att deltagarna 

skulle ha erfarenhet om det författarna ville undersöka om och var villiga att berätta om det 

(27).  

För att få variation av upplevelser var det viktigt att deltagarna var från olika arbetsområden. 

Kvale (33) menar att helst tio till femton deltagare behövs i en kvalitativ studie för att se 

likheter och skillnader i datamaterialet. Efter åtta intervjuer fanns det många likheter i 

intervjuerna eftersom deltagarna hade fått uppleva ungefär samma typ av hot och våld vi och 

bedömde att det fanns en viss datamättnad. Därför beslutade författarna att åtta deltagare var 

tillräckligt många för att få variation av erfarenheter och upplevelser av hot och våld. 

Författarna var dock medvetna att om de hade intervjuat fler deltagare från andra arbetsplatser 

som träffar andra typer av patienten så skulle möjligtvis resultatet blivit annorlunda vilket 

påverkar trovärdigheten i urvalet (32), även om datakvaliteten inte nödvändigtvis ökar med 

antalet deltagare (32). Studiens överförbarhet hade också stärkts om deltagarna i studien var 

från fler olika arbetsplatser, då studiens överförbarhet är svag till arbetsterapeuter som jobbar 

på andra arbetsplatser än dem författarna besökte och intervjuade (32). Alla deltagare i 

studien var kvinnor, vilket även det påverkar urvalets trovärdighet eftersom resultatet kanske 

hade sett annorlunda om det fanns manliga deltagare i studien (22). Studien överförbarhet till 

manliga arbetsterapeuter är därför också svag eftersom det bara är med kvinnliga deltagare i 

studien. 
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Istället för att tolka deltagarnas svar så använde författarna citat för att öka resultatets 

trovärdighet (32). Författarna var inte ute efter ett svar utan ville beskriva variationer av 

upplevelser och hot och våld på arbetsplatsen. Därför passar kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod och stärker tillförligheten i resultatet eftersom det hjälper författarna att se 

likheter och skillnader i deltagarnas svar, således variationer i upplevelser (30). För att få en 

helhetsförståelse av materialet gjorde författarna en tolkning av innehållet, dock skedde 

tolkningen inte på djupet utan stannade vid kategorierna då inga teman utformades. 

Underkategorierna beskriver det textnära manifesta innehållet och de övergripande 

kategorierna är författarnas tolkning av hur underkategorierna hänger ihop med varandra (30). 

Graneheim och Lundman (30) menar att med ett latent innehåll (tolkning) får författarna en 

helhetsförståelse av materialet. Analysen hade inslag av en latent tolkning på innehållet men 

analysen hölls textnära. 

 

För att skydda deltagarna under arbetets gång genomförde författarna en riskanalys. 

Författarna identifierade då att det fanns vissa emotionella risker i form av rädsla och obehag 

eftersom ämnet kan upplevas som känsligt. Deltagarna fick därför innan intervjun läsa ett 

informationsbrev och skriva på ett samtycke. I informationsbrevet framkom det att deltagarna 

när som helst kunde avbryta intervjun och avsluta deltagandet utan att behöva ange varför. 

Med denna åtgärd ansåg författarna att det fanns en trygghet för deltagarna att om de blev 

känslomässigt påverkade, eftersom de när som helst kan dra sig ur studien eller ta en paus 

utan att ge någon förklaring till varför (27). 

  

8. Slutsats 

Denna studie kan användas i klinisk verksamhet då den kan öka förståelsen för 

arbetsterapeuters arbetsmiljö och vilka situationer som kan ge upphov till hot och våld. 

Resultatet visar att arbetsterapeuten i sin yrkesroll ibland kan behöva göra svåra 

ställningstagande, då deras bedömning visar att patienten inte uppfyller kriterierna för vad den 

önskar, exempelvis typ av hjälpmedel. Det är viktigt att arbetsterapeuten är medveten om att 

sådana situationer kommer att infinna sig och att det även kan leda till att en hotfull situation 

uppstår. Resultatet visar även att om arbetsterapeuterna är trygga i sin yrkesroll kommer de ha 

bättre förutsättningar att kunna möta missnöjda patienter och eventuella hotfulla situationer på 

ett professionellt samt tryggt sätt. Om däremot arbetsterapeuten känner sig mindre trygg i sin 

yrkesroll kan missnöjda patienter lättare visa ett aggressivt beteende.  

 

Förslag till vidare forskning är att undersöka om nyexaminerade arbetsterapeuter upplever 

trygghet i sin yrkesroll, då denna studie visar på att det är en betydande faktor för att känna 

trygghet på sin arbetsplats. Vidare bör då undersökas vad som får de nyexaminerade att känna 

sig säker i sin yrkesroll. Denna studie visar att arbetsterapeuter som känner sig mindre trygga 

i sin yrkesroll har svårare att bemöta missnöjda patienter, vilket i sin tur kan betyda att de är 

med om hotfulla situationer. Att vara nyexaminerad arbetsterapeut kan i många fall innebära 

att inte ännu känna sig säker i sin yrkesroll, vilket i sin tur kan betyda att nyexaminerade löper 

större risk att bli utsatta för hot och våld. Det är då även viktigt att undersöka om 

nyexaminerade arbetsterapeuter löper större risk att bli utsatta för hot och våld jämfört med 

erfarna arbetsterapeuter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

· Vilket kön identifierar du dig som? 

· Hur gammal är du? 

· Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut? 

· Vad är din nuvarande och tidigare arbetsplats som arbetsterapeut? 

Frågor om våld och hot på arbetsplatsen 

· Vad gör dig trygg på jobbet? 

· Kan du beskriva vad våld och hot innebär för dig? 

· Hur skulle du ska agera om våld och hot skulle inträffa på din arbetsplats? 

· Är våld och hot vanligt förekommande eller sällsynta händelser på din arbetsplats? 

· Kan du beskriva en incident där hot och våld förekom? 

· Hur upplevde du den incidenten? 

· Vilken typ av våld och hot har du utsatts för? 

· I vilka situationer i ditt arbete med patienter känner du att risken för att bli utsatt för våld och 

hot är större än andra? 

· Är det något som du inte fick sagt som handlar om våld och hot på arbetsplatsen som du vill 

ta upp? 

 


