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Sammanfattning 
 

Hot och våld på arbetsplatsen är ett fenomen som under de senaste årtiondena lyfts fram av 

forskning som ett återkommande och påtagligt problem inom den sociala sektorn. Denna 

studie syftar till att undersöka i vilka situationer anställda inom tvångsvården upplever sig 

utsatta av sina klienter. Vidare undersöks även vilka konsekvenser denna utsatthet kan 

medföra för den anställde. För att finna svar på syftet valdes en kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer. Det är den mest passande metoden för att söka svar på syftet utifrån 

respondenternas perspektiv. Innan intervjuerna skapades en intervjuguide med olika teman 

och frågor, och sedan valdes totalt sex anställda från två olika institutioner ut för att bli 

intervjuade om sina upplevelser av utsatthet på arbetsplatsen. För att kunna analysera och 

försöka förstå vårt resultat användes tidigare forskning och flera olika teorier och begrepp. De 

teorier och begrepp som valdes var krav- och kontrollmodellen, emotionsbaserad coping samt 

det idealiska offret. Vidare definierades maktbegreppet då det ansågs relevant i studien på 

grund av den ojämna maktfördelning som finns mellan hjälpare och klient. Resultatet visade 

bland annat att en stor riskfaktor var det ojämna maktförhållandet mellan personal och klient. 

Det visade även att riskfaktorer var oregelbundna arbetstider och att inte ha tid att skapa en 

relation med klienten. Vidare visade resultatet att många i personalen såg utsatthet som en del 

av sitt jobb och att det var något som hörde till i jobbet som socialarbetare. Med hjälp av 

teorier förstod vi att det kunde vara ett sätt att hantera höga krav på arbetet. Slutligen visade 

resultatet på att brist på stöd från omgivningen efter utsatta situationer kunde generera 

negativa följder för den anställde. Andra negativa konsekvenser som upplevts på grund av 

utsattheten var sömnlöshet, ångest, migrän och magont.  

 

Nyckelord: Hot, Våld, Arbetsplats, Socialt arbete, Klientvåld, Offer, Makt 
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Abstract 
 

Studies have shown that threats and violence against employees is something that is a 

significant and recurring problem in the social sector. This study aims to examine the 

situations in which employees in these workplaces perceive themselves at risk of being 

exposed to threats and violence from their clients. The study also aims to examine what the 

consequences from the exposure may be. For the study a qualitative method with semi-

structured interviews was chosen. It seemed appropriate because of the aim to examine the 

phenomenon from the employees point of view. An interview-guide with different themes and 

questions was created prior to the interviews and then a total of six employees from two 

different institutions were choosen to tell us about their experiences of exposure to threats and 

violence. To try and analyse our results we used older studies and choose different theories 

that we thought would help us explain and understand our result. The theories that were 

chosen the demand- and control model, emotion-based coping and the ideal victim-theory. 

We also used litterature about power because we wanted to lift the question of power-

imbalance between the employee and the client in these workplaces. The result showed that 

imbalance in power was a factor that increased the risk for the employees. Other riskfactors 

were working irregular hours or not having time to create a good relationship with the client. 

The result also showed that alot of the employee’s saw the exposure to threats and violence as 

a part of the job and that it was something that came with being a social worker. With the help 

of theories we found that it could be a strategy to cope with the hard workload. Finally the 

result showed that lack of support after being exposed to violence could result in negative 

consequences for the employee. Other qonsequences that came from working in a violent 

enviroment were sleeplessness, anxiety, migrane and stomach ache. 

Keywords: Threats, Violence, Workplace, Social work, Client violence, Victim, Power
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Inledning 
 

På flertalet arbetsplatser inom den sociala sektorn möter arbetsverksamma någon gång 

utmaningar till följd av missförstånd och meningsskiljaktigheter. Studier som fokuserat på att 

ta reda på vilka yrken som är mest utsatta för hot och våld har kunnat konstatera att det är 

inom vård- och omsorgsyrkena där personalen är i nära kontakt med patienter eller klienter 

som utsattheten är extra stor. De dagliga mötena med klienter kan leda till konfrontationer och 

sammandrabbningar som i sin tur genererar stress, oro och frustration (Chapell & Di Martino, 

2006). En anledning till att personer som arbetar inom den sociala sektorn är extra utsatta är 

det faktum att de ofta möter och försöker hjälpa människor i utsatta situationer. Genom 

myndighetsutövning försöker de att värna om och förbättra individers fysiska och psykiska 

hälsa. Även om myndighetsutövningen är riktad i all välvilja för att hjälpa individen skapar 

den ofta frustation och en känsla av maktlöshet hos klienten (Akademikerförbundet, SSR). 

Skau (2007) belyser att relationen mellan klient och hjälpare är en relation präglad av en 

ojämn maktfördelning. Detta eftersom den professionelle själv valt sin roll som hjälpare 

samtidigt som klienten tvingats ta rollen som klient och acceptera de krav som mötet innebär. 

Enligt arbetsskyddsstyrelsen (AFS) (1993:2) är en annan anledning till utsattheten det faktum 

att hjälparen har makten att neka klienten något eller till och med tvinga en klient att göra 

något de inte vill göra. Denna maktutövning kan leda till direkta eller indirekta hot och 

våldssituationer mot hjälparen. 

 

Akademikerförbundet SSR (2010) belyser att den hot- och våldsrelaterade utsattheten för 

anställda inom den sociala sektorn är ett påtagligt problem. Detta påstående bekräftas av 

Modig (2010) som gjort en undersökning om hur vanligt förekommande hot och våld är inom 

den sociala sektorn. Studien kunde bland annat redovisa att var femte socialarbetare har blivit 

utsatt för hot- och våld på arbetsplatsen och nio av tio anställda upplever att risken för att hot- 

och våld på arbetsplatsen är stor. Tre av tio socialsekreterare upplever dessutom att 

arbetsplatsen inte är utformad på ett sådant sätt att risken för hot- och våld minskar. Forskning 

visar vidare att det oftast är klienter med missbruksproblem, som är kriminella eller har 

psykiska problem som utsätter myndighetspersoner för hot och våld (Brottsförebyggande 

rådet BRÅ, 2005). De individer som arbetar inom behandlingshem och institutioner löper 

därför ytterligare en ökad risk för att bli utsatta för hot- och våld. Flertalet allvarliga händelser 

har visat på vikten av att utveckla säkerheten, rutiner och strategier som motverkar hot och 

våld på dessa arbetsplatser (Akademikerförbundet SSR, 2011). 

 

De följder som kan uppstå efter hot- och våldssituationer på arbetsplatsen är många och hur 

stor effekt händelsen har på individen beror på dennes förmåga att hantera och bearbeta vad 

som hänt. Vanliga följder av hot- och våld är till exempel stress, chock och andra vanliga 

reaktioner efter en krissituation. Får individen inte den hjälp den behöver för att bearbeta vad 

som hänt kan det leda till att individen i det långa loppet upplever posttraumatiskt 

stressymptom (Akademikerförbundet SSR, 2011). Även om hot- och våld på arbetsplatser 

inom den sociala sektorn och då i synnerhet inom tvångsvården idag är ett omtalat problem är 

det enligt Wikman (2012) ett problem som ständigt ökar i omfattning. 

Problemformulering 
 

Forskning visar att hot- och våldssituationer är vanligt förekommande inom den sociala 

sektorn. Flertalet studier visar att utsatthet förekommer frekvent inom vårdande yrken där 
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maktfördelningen är ojämn, framförallt inom tvångsvård eftersom de behandlar människor i 

en väldigt utsatt situation, exempelvis människor med missbruksproblematik eller med både 

missbruksproblematik och psykiska problem. Detta gör att risken för hot-och våldssituationer 

ökar vilket leder till att personalen är utsatt för en större risk. Därför vill vi med denna studie 

undersöka anställdas upplevelser av i vilka situationer riskerna för utsatthet ökar, samt 

undersöka vilka konsekvenser de anställda upplever att utsattheten leder till för dem.  

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka i vilka situationer anställda inom tvångsvården upplever 

att risken för utsatthet från klienten ökar. Studien syftar även till att undersöka de anställdas 

upplevelser av vilka konsekvenser utsattheten kan leda till för dem. 

Bakgrund 
I denna del vill vi presentera information som vi anser vara viktig att ha med sig för en ökad 

förståelse genom resten av studien. Vi presenterar därför vad lagen säger om hot- och våld på 

arbetsplatsen, vad tvångsvård är samt definitioner av olika begrepp. 

Vad lagen säger om hot och våld på arbetsplatsen 
 

Följande sammanfattning är gjord utifrån paragrafer i arbetarskyddsstyrelsens 

författarsamling (AFS 1993:2) om hot och våld i arbetsmiljön. 

 

I Sverige finns det lagstiftning som ska reglera och hantera åtgärder mot hot- och våld i 

arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsen AFS (1993:2) har tagit fram paragrafer som gäller olika 

typer av arbetsplatser där det kan finnas risk för utsatthet som exempelvis hot- och våld, och 

menar att arbetsgivaren på sådana arbetsplatser alltid ska ta till de åtgärder som krävs i dessa 

miljöer. Arbetet ska vara uppbyggt så att hot och våld så gott det går förebyggs vilket bland 

annat kan innebära att en riskbedömning görs. En riskbedömning innebär att mäta vilka risker 

som skulle kunna uppstå och den kan förebygga att utsatta situationer uppstår. Arbetsgivaren 

ska även sätta upp särskilda säkerhetsrutiner, och dessa ska vara kända för alla anställda som 

arbetar i den utsatta miljön. De anställda ska dessutom vara utbildade så att de kan känna sig 

trygga när de utför sitt arbete, om nödvändigt ska arbetsgivaren ta fram en särskild 

utbildnings för detta. 

 

Vidare menar AFS (1993) att det i yrken där upprepade hot- och våldshändelser kan uppstå 

alltid ska finnas tillgång till lämpligt stöd och handledning för den anställda för att undvika att 

händelser får psykiska eller fysiska följder. Den som varit med om något ska aldrig lämnas 

ensam de närmaste timmarna efter händelsen, det ska därför alltid finnas en krisgrupp redo att 

hjälpa den utsatte och eventuella kollegor som bevittnat händelsen. Det är också viktigt att 

arbetsgivaren meddelar andra anställda om vad som har hänt för att de ska slippa spekulera 

och oroa sig. Annat socialt stöd mellan kollegor är också viktigt för att kunna tala med 

varandra om erfarenheter av utsatta situationer. 

Den som arbetar i en utsatt arbetsmiljö ska under alla omständigheter kunna kalla på hjälp om 

så behövs. Det kan innebära att ha tillgång till larmutrustning och andra nödvändiga 

hjälpmedel, samt att det alltid finns någon som besvarar ett eventuellt larm och kommer till 

undsättning. Övning av dessa rutiner ska ske regelbundet så att den anställde vet hur denne 

ska agera i en händelse. Om en utsatt händelse uppstått ska den alltid rapporteras, 
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dokumenteras och utredas och det är av stor vikt att det finns tydliga rutiner för hur detta ska 

utföras. Även risker som upptäcks ska rapporteras till arbetsgivaren. 

 

Enligt AFS (1993) är det viktigt att planera inredningen och att möbleringen är planerad och 

genomtänkt. Det ska alltid finnas tillgång till larm och det får aldrig stå inredning i vägen för 

eventuella flyktvägar i en utsatt situation. Det ska inte heller finnas lösa föremål som kan 

användas som tillhyggen. Vidare är det vid eventuellt ensamarbete viktigt att göra en 

riskbedömning av situationen, framförallt nattetid då risken kan vara ökad. 

Vad är tvångsvård? 
 

Statens institutionsstyrelse, SiS (2014) menar att tvångsvård bland annat kan styras av lagen 

om vård av missbrukare, som förkortas LVM. En klient som vårdas med LVM har ofta en 

lång historia med missbruk av narkotika, alkohol eller ett blandmissbruk. Ofta har klienten 

även stora sociala problem på sidan av. De flesta som blir omhändertagna enligt LVM är i ett 

livshotande tillstånd när detta sker. För att någon ska få en LVM-dom måste någon, 

exempelvis en anhörig eller en läkare, först göra en anmälan angående den utsatta personen 

till socialtjänsten, som sedan gör en utredning av personens situation. Sedan tar 

förvaltningsrätten ett beslut om tvångsvård anses nödvändigt eller inte. Syftet med att 

tvångsvårda en person är att bryta det destruktiva liv denne lever samt att så småningom 

försöka motivera klienten till att ta hjälp genom frivillig vård. En klient kan tvångsvårdas 

enligt LVM i upp till sex månader. 

Definition av utsatta situationer 
I studien kommer vi att använda oss av begreppet ”utsatta situationer”. I denna del vill vi med 

hjälp av följande definitioner förtydliga vilka olika begrepp som det kan innefatta.  

Hot 
 

Akademikerförbundet SSR (2011) definierar hot som de verbala hotelser om kroppskada eller 

skadegörelse av ting som en individ får mottaga från en annan individ. Dessa hot behöver inte 

direkt vara riktade mot individen utan kan riktas mot utövaren själv genom hot om till 

exempel självmord. Ett bemötande utan respekt och om personen ifråga känner en osäkerhet 

och rädsla i situationen kan upplevas som ett underliggande hot. 

Våld 
 

Våld är handlingar vilka har en aggressiv karaktär, dessa våldshandlingar kan leda till att 

individen skadas antingen psykiskt eller fysiskt. Exempel på våldshandlingar kan vara att bli 

riven, nypt, knuffad, slagen eller sparkad. Upplevelsen av vad som är våld kan variera från 

individ till individ vilket gör begreppet svårdefinierat (Akademikerförbundet SSR, 2010). 

Kränkningar 
 

Olika exempel på kränkningar kan vara när en individ bemöter en annan individ med 

aggressiva gester, sexuellt närmande, nedsättande ord eller går till personangrepp 

(Akademikerförbundet SSR, 2011). 
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Klientrelaterat våld 
 

Klientrelaterat våld innebär de gånger när klienter eller deras anhöriga utför aggressiva 

handlingar, dessa handlingar riktas mot den personal som arbetar inom vård och omsorg 

framförallt de som arbetar i direkt kontakt med sina klienter (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Utsatthet 
 

Akademikerförbundet SSR (2010) skriver att situationer där föremål kastas eller vapen 

förekommer innebär en utsatthet för individen. Statens intuitionsstyrelse (2013) menar att när 

klienten gör motstånd, knuffar, förstör eller kastar inredning, åtgör personskada och säger 

hotfulla och/eller kränkande saker till personalen utgör detta olika varianter av utsatta 

situationer. 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för val av insamlingsmetod, val av relevanta 

respondenter samt genomförande av intervjuer. Avsnittet beskriver även studiens 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Val av metod 
 

Med denna studie ville vi nå svar på vårt syfte som är att undersöka de anställdas upplevelser 

av när utsattheten från klienter ökar, samt vilka upplevda konsekvenser utsattheten kan 

medföra för den anställde. Vi hoppades finna svar på detta genom att respondenterna fick 

berätta om sina subjektiva upplevelser i ämnet. Vi inspirerades därför av ett fenomenologiskt 

synsätt i vår studie. Inom fenomenologin är strävan att studera verkligheten och försöka förstå 

den utifrån individens subjektiva upplevelse av den. På så sätt försöker forskaren skapa sig en 

uppfattning om ett fenomen ur den studerades perspektiv (Kvale, 1997). För att undersöka 

respondenternas upplevelser har en kvalitativ metod med intervjuer valts. Vi anser att 

intervjuer är den mest lämpade datainsamlingsmetoden med utgångspunkt i studiens syfte. 

Genom intervjuerna skapades möjlighet att ställa frågor om vårt ämne men även utveckla 

fördjupande frågor som uppkom under intervjuns gång. Bryman (2011) menar att kvalitativ 

metod är en lämplig och vedertagen metod för att försöka fånga den sociala verkligheten 

utifrån individens perspektiv. I en kvalitativ intervju finns möjlighet för forskaren att ställa 

frågor om det som studeras, men fokus ligger på respondentens upplevelser. 

Sökning och val av relevant litteratur 
 

När syftet med studien var bestämt gjordes en genomgång av den forskning som redan fanns 

på området för att få en bild av vad som redan gjorts och för att hitta inspiration, eventuella 

brister eller outforskade områden som vi kunde studera närmare i vår studie. Genom att gå 

igenom tidigare forskning kunde det ses att ämnet var väl studerat men kunde utvecklas på 

vissa områden för ökad kunskap. Bryman (2011) menar att det innan studiens början är viktigt 

att se över den forskning som finns på det område som avses att studera. Detta för att minska 

risken för att upprepa undersökningar som redan genomförts och för att upptäcka eventuella 

outforskade områden. Vid genomgången av tidigare forskning kan argument hittas som 

stärker valet av det tema som studien ska handla om samt stärka argumentet för att ens egna 

forskningsfrågor är relevanta och viktiga. I vår studie användes flera olika databaser för att 

söka efter relevant forskning, exempelvis Summon, Social Services Abstract och Google 

Scholar. Några av de sökord som användes var: violence, workplace, social work, client, hot, 

våld, arbetsplatsvåld, klientvåld. Sökorden har använts både för sig själva och i olika 

kombinationer. När relevanta studier hade hittats gjordes en genomgång av referenser från 

dessa studier för att på så sätt kunna söka oss vidare och finna fler relevanta studier. För att 

avgränsa oss valde vi att till största del endast använda studier publicerade från år 2000 och 

framåt. Ett fåtal undantag gjordes dock då vissa äldre studier ansågs ha stor relevans för 

tolkningsramen. Den första sållningen av studier gjordes efter huruvida de hade en rubrik som 

ansågs relevant för vår studie. När flertalet studier hade valts ut gjordes en andra utrensning 

beroende på om studiernas innehåll ansågs vara relevant och användbart för uppsatsen. Efter 

att ha gått igenom tidigare forskning valdes även relevant litteratur i form av böcker ut, och 

dessa lånades från Örebro universitetsbibliotek. Denna litteratur användes bland annat för att 

välja ut och hitta information om de teorier och begrepp som användes i studien.  
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Konstruktion av intervjuguide 
 

För att utföra våra intervjuer valdes en semi-strukturerad intervjumetod med en intervjuguide 

som stöd. Detta för att skapa möjlighet att ställa specifika frågor men att samtidigt lämna 

utrymme för det intervjupersonen tyckte var viktigt, och för den att kunna berätta fritt på 

dessa områden. Bryman (2011) menar att det inför en semi-strukturerad intervju är vanligt att 

skapa en intervjuguide där olika teman och frågor har formulerats. Intervjuguiden som 

skapades för vår studie innehöll vissa specifika teman med ett visst antal ämnesspecifika 

frågor. De teman som valdes ut var bakgrund/inledande frågor, utsatta situationer, 

riskfaktorer, stöd och hjälp i utsatta situationer samt följder. När frågorna skapades fanns 

hela tiden studiens syfte och frågeställningar i åtanke för att på så sätt få fram ett resultat som 

kan användas som underlag för en analys. Enligt Bryman (2011) är en semi-strukturerad 

intervju bra på grund av sin flexibilitet som gör att intervjupersonen har möjlighet att utveckla 

sina svar utifrån hur den tolkar och förstår frågorna. På så sätt kan den som intervjuar följa 

upp ämnen som kan komma upp under intervjun och därmed få en förståelse för 

respondentens upplevelse. När intervjuguiden var färdigkonstruerad prövades den på två 

utomstående personer för att se om frågorna var tydliga och kunde generera utvecklade svar. 

Vi ville även kontrollera om frågorna kom i en bra och lämplig ordningsföljd samt om det 

fanns frågor som var mindre lämpliga och därför behövde tas bort. Det ansågs viktigt att testa 

intervjuguiden då de riktiga intervjuerna inte kan göras om i efterhand. Bryman (2011) menar 

att det är viktigt att testa sin intervjuguide just för att undersöka om frågorna lämpar sig och 

kommer i en bra ordning. 

Urval 
 

För kvalitativ intervjumetod förespråkar Bryman (2011) ett målinriktat urval där forskaren 

utifrån syftet med studien strategiskt väljer respondenter med relevans för forskningsfrågan. 

För denna studie har ett målinriktat urval gjorts då det fanns en tydlig tanke med vilka vi ville 

intervjua. Eftersom studien syftar till att fånga anställdas upplevelser av utsatthet önskade vi 

intervjua personal som jobbar allra närmast klienterna inom tvångsvården. Vi bestämde oss 

för att intervjua sex personer sammanlagt och tog sedan kontakt med två organisationer inom 

området. Efter att ha förklarat studiens syfte för organisationernas ledning valde de ut tre 

intervjupersoner på varje institution. De som valdes ut ansågs vara relevanta för studiens syfte 

då de arbetade inom tvångsvården och jobbade nära klienterna i sitt dagliga arbete. 

Respondenterna var mellan 31-60 år gamla och hade alla befattningen behandlingsassistenter 

på de olika institutionerna. Vi intervjuade fyra kvinnor och två män som hade olika 

utbildningar, bland annat undersköterska, socionom, behandlingsassistent och 

behandlingspedagog. Respondenterna hade jobbat inom tvångsvården allt mellan tio månader 

till tolv år. 

Beskrivning av intervjupersonerna 
I denna del gör vi en kort beskrivning av intervjupersonerna. Vi har valt att byta ut deras 

riktiga namn som ett sätt att avidentifiera dem  
 

Karl är 56 år gammal och är utbildad till behandlingspedagog. Han har jobbat inom 

tvångsvården i elva år och menar att han började jobba där av en slump, för att sedan trivas 

och bli kvar. Sara är 44 år och utbildad till behandlingsassistent. Hon började som timvikarie 

inom tvångsvården för sju år sedan och har sedan varit kvar. Hon menar att hon alltid vetat att 

hon vill arbeta med människor på ett eller annat vis. Maria är 41 år gammal och har jobbat 

inom tvångsvården tre år och berättar att hon har ett missbruk i bakgrunden vilket gjorde att 

hon sedan ville arbeta med att hjälpa andra missbrukare. Lisa är 31 år och utbildad till 



 7 

socionom. Hon har tidigare arbetat inom socialpsykiatrin men har sedan ett halvår tillbaka en 

fast tjänst inom tvångsvården. Anna 60 år gammal och utbildad till socionom. Inom 

tvångsvården har hon arbetat i två år men menar att hon har lång erfarenhet av socialt arbete. 

Mattias är en 49 år och utbildad till socialpedagog. Han har arbetat inom tvångsvården i 12 år. 

Genomförande 
 

Efter att det hade bestämts att en kvalitativ ansats med intervjuer skulle användas kontaktades 

organisationer inom området som skulle undersökas. Vi tog kontakt med biträdande 

institutionschef på två olika LVM-hem genom mejl och förklarade syftet med studien, och att 

vi ville intervjua tre personer med yrkesrollen behandlingsassistent på varje organisation. En 

av organisationerna ville träffa oss personligen innan beslut om intervjuer togs. Av den 

anledningen bokades ett besök in för rundvandring och information om institutionen, för att 

sedan boka in tre intervjuer. Via mejlkontakt bokades även tre intervjuer på den andra 

institutionen. Intervjuerna utfördes under två dagar på plats på institutionerna, en dag på varje 

institution, och varade mellan 25-55 minuter. Efter att ha fått samtycke från respondenterna 

spelades intervjuerna in för att kunna komma ihåg vilka svar som gavs, men även för att 

kunna lyssna till respondenternas tonläge i svaren. Med inspelningen ville vi även underlätta 

för senare bearbetning och analys av vårt material. För inspelning användes tre olika enheter 

för att minimera risken för att material skulle gå förlorat. Under två dagar transkriberades 

intervjuerna, och arbetet delades upp så att vi transkriberade tre intervjuer var. Detta för att 

effektivisera transkriberingen så att den inte skulle ta upp för mycket tid. Bryman (2011) 

menar att det vara av stor vikt att spela in intervjuerna för att kunna återgå och lyssna på vad 

som sägs och hur det sägs vilket är viktigt för kommande bearbetning av material. Intervjun 

bör även transkriberas för att kunna återgå till vad respondenten sagt och för att få ut en text 

att arbeta med vid analys.  

Analysmetod 
 

När transkriberingen av intervjumaterialet var färdigt började arbetet med analysen. Inför 

analysen valde vi att skapa tre teman utifrån studiens syfte. Dessa teman var faktorer som 

påverkar utsattheten, utsatthet som en del av jobbet samt konsekvenser av att arbeta på en 

utsatt arbetsplats. Dessa teman skulle även senare användas i resultat och analysdelen. 

Temana skapades med inspiration från vad som lästs i tidigare forskning, men även utifrån 

viktiga delar som framkommit i intervjuerna. Vi skrev sedan ut våra transkriberingar och 

började stryka över det som ansågs vara viktigt med överstrykningspennor, som en typ av 

kodning. Olika färger valdes för varje tema för att lätt kunna se vad som eventuellt kunde 

passa under vilket tema. Vi skrev även kommentarer och stödord på transkriberingarna som 

ansåg kunna hjälpa oss att komma ihåg viktiga delar av intervjuerna. Kvale (1997) beskriver 

tematiseringen som en analysmetod där teman formuleras och söks i resultatet. Bryman 

(2011) skriver att tanken bakom tematisering är att skapa teman och underteman som sedan 

kan analyseras. Dessa teman är utgår från forskningsfrågan och hjälper till att kategorisera 

information i resultatet vilket sedan kan analyseras med utgångspunkt i teori. När 

tematiseringen var klar analyserades vårt resultat med teorier som presenterats i tidigare 

forskning och att försöka förklara olika delar genom våra valda teorier och begrepp. Utifrån 

våra transkriberingar valdes citat ut som ansågs kunna styrka och bekräfta de resultat som vi 

presenterade.  
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Etiska överväganden 
 

Bryman (2011) menar att det finns vissa grundläggande etiska överväganden att ta hänsyn till 

inför en undersökning. Dessa överväganden beaktar deltagarens frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet. Vetenskapsrådet (2010) tar upp fyra huvudkrav som är 

viktiga att förhålla sig till i sin undersökning. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera berörda personer om syftet med studien. Den berörda respondenten ska informeras 

om att den deltar frivilligt utan krav på att fullfölja intervjun (Bryman, 2011). Detta krav tog 

vi hänsyn till genom att tydligt förklara studiens syfte för varje respondent och genom att 

förklara att intervjun var helt frivillig och att de därför när de ville kunde avbryta och lämna 

intervjun. Med samtyckeskravet menas att respondenten måste ge sitt samtycke till att delta i 

undersökningen och att undersökningen sker helt på dennes villkor. Om respondenten vill 

avbryta undersökningen får inte forskaren försöka övertala till fortsatt deltagande (Bryman, 

2011). Innan varje intervju frågade vi respondenten om vi hade deras samtycke till intervjun 

just för att få en bekräftelse på att de inte ställer upp mot sin vilja. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter och annan information som kan vara 

av känslig karaktär ska hållas i säkert förvar (Vetenskapsrådet, 2010). Vi förklarade därför för 

respondenterna att allt material skulle förvaras så att ingen annan än vi skulle kunna komma 

åt det. Vi berättade även att allt intervjumaterial skulle förstöras så fort vi var färdiga med det. 

Enligt Bryman (2011) innebär nyttjandekravet att den information som samlas in enbart får 

användas till den undersökning som det avses för, något som vi också förklarade och 

förtydligade för våra respondenter. Slutligen blev respondenten informerad om att allt 

kommer att avidentifieras vilket innebar att vi skulle ge dem andra namn i studien. Det 

innebar även att vi inte nämnde på vilka institutioner de jobbar eller i vilken stad eller ort 

institutionerna låg. 

Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
 

Bryman (2011) menar en kvalitativ studie ska bedömas utifrån andra kriterier än de som inom 

kvantitativa studier kallas för validitet, realiabilitet och generaliserbarhet. Istället ska studien 

bedömas utifrån trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

konfirmera. För att skapa trovärdighet i en kvalitativ studie är det som forskare viktigt att 

under intervjuns gång försäkra sig om att det som sägs tolkas och uppfattas på rätt sätt, något 

som kallas för respondentvalidering. För att stärka trovärdigheten i vår studie försökte vi 

under intervjun att återkoppla till det som respondenten berättat för att försäkra oss om att vi 

förstått svaret på rätt sätt. Vi har även styrkt vårt resultat genom att lägga in citat från våra 

respondenters berättelser. Vidare menar Bryman (2011) att kvalitativa studier ofta fokuserar 

på individens subjektiva verklighet utifrån den kontext den lever i. För att på något sätt kunna 

bedöma hur pass överförbart ett resultat är till en annan kontext är det viktigt att studien 

innehåller detaljerade beskrivningar av den studerades verklighet. Vi anser att vår studie är 

svår att överföra till en annan kontext än just den som vi studerat eftersom den utgår ifrån 

respondenternas subjektiva upplevelser av sin verklighet på arbetsplatsen. Möjligtvis skulle 

den kunna säga något om hur det kan se ut på vissa tvångsinstitutioner. Något som Bryman 

(2011) tar upp är en studies pålitlighet vilket innebär att det ska finnas en fullständig 

redogörelse för tillvägagångssättet genom hela studien. Bland annat ska det finnas 

beskrivningar av hur respondenter valts ut samt hur resultatet analyserats. För att försöka 

skapa en hög pålitlighet i vår studie har vi i metoddelen försökt skapa en noggrann 

beskrivning av hela vårt tillvägagångssätt i studien. Enligt Bryman (2011) innebär att styrka 

och konfirmera att forskaren genom studien försöker ha ett så objektivt förhållningssätt som 
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möjligt. Det är viktigt att forskaren inte låter sina egna värderingar påverka studien på något 

sätt. Vi har i studien försökt att inte låta vår förförståelse påverka oss, detta genom att till 

exempel inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Det bör dock tas under beaktning att en 

av oss arbetat på en liknande institution vilket gjorde att det ibland var svårt att vara helt 

opåverkad av tidigare förkunskaper. 
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Tidigare forskning 
I denna del sammanfattas vad tidigare forskning kommit fram till gällande de olika teman 

som vi valt för studien. 

Faktorer som påverkar utsattheten 
 

Det finns flera olika faktorer hos den anställde som kan öka risken för att bli utsatt på 

arbetsplatsen. Ett exempel kan vara vilken ålder och erfarenhet individen har (Chapell och Di 

Martino, 2006). Forskning visar att personal som är yngre och/eller personal som har brist på 

erfarenhet och kunskap, samt brist på tekniker för att hantera situationer som kan uppstå kan 

löpa en större risk att bli utsatt på arbetsplatsen (Cooper & Swanson, 2002; Di Martino, 

2003). Detta kan vara för att de agerar på ett mer oerfaret sätt när situationer uppstår (Di 

Martino, 2003). Att känna sig osäker eller oerfaren kan leda till stress, vilket i sin tur kan öka 

risken för att något ska hända. Andra individuella faktorer som kan göra att risken för 

utsatthet ökar kan vara personlighet, temperament och attityd hos den anställde. Om den 

anställde uppför sig otrevligt eller visar en otrevlig attityd ökar risken för den anställde 

(Chapell & Di Martino, 2006; Cooper & Swanson, 2002; Di Martino, 2003). Även kön och 

utseende kan påverka risken för den anställde (Chapell och Di Martino, 2006). 
 

Studier visar att personer som arbetar inom yrken där det förekommer en ojämn 

maktfördelning och som innebär en nära kontakt med individer som kan vara aggressiva eller 

utåtagerande löper en större risk att bli utsatta för hot och våld på arbetsplatsen (AFS, 1993; 

Estrada, Wikman, Jerre & Nilsson, 2010). Det förekommer framförallt i situationer där en 

klient blir nekad något den vill ha (AFS, 1993). Det finns även en ökad risk för hotfulla 

situationer för personal som arbetar på platser där klienterna har en alkohol och/eller 

drogproblematik samt kan ha psykisk problematik eller kan ha utfört kriminella handlingar 

(Cooper & Swanson, 2002; Wikman, 2008; Wikman, Estrada & Nilsson, 2010). Risker ökar 

även vid arbete med personer som har haft en svår barndom eller en dålig skolgång under 

uppväxten (Di Martino, 2003). 
 

Beroende på vilken tid på dygnet en person arbetar kan risken för utsatta situationer vara 

större eller mindre. Att jobba dagtid verkar minska risken medan nattjobb och oregelbundna 

arbetstider ökar risken för att situationer ska uppstå (Viitasara och Menckel, 2002). Risken för 

situationer kan också vara större för personal som jobbar sena kvällar, tidigt på morgonen 

eller vid låg personalbemanning (Respass & Payne, 2008). Ensamarbete, vilket speciellt är 

vanligt vid nattarbete är också en faktor som ökar risken för fysiska attacker (Cooper & 

Swanson (2002); Di Martino, 2003). Det finns organisatoriska faktorer som kan medföra 

högre krav och en högre arbetsbelastning vilket i sin tur skapar en ökad risk för att hamna i 

utsatta situationer. Det kan handla om ett större antal arbetsuppgifter och därmed ökad 

arbetsbörda. Det kan även handla om lägre bemanning, stor omsättning på personal, stora 

förändringar i organisationen eller stressande arbetsrutiner (Viitasara & Menckel, 2002; 

Viitasara, 2004). Sandström (2000) menar att yrken som värnar om människor så som socialt 

arbete tvingas jobba med hög arbetsbelastning samtidigt som yrken inom den sociala sektorn 

står inför nedskärningar och ökande krav. Detta leder till ökad stress för individen samt att 

kvalitén i arbetet försämras. De ökande kraven på personalen kan leda till att personalen inte 

hinner skapa en relation till klienten och att klienten därför avpersonaliseras och förlorar sin 

subjektiva status, vilket vidare kan leda till ökat våld på arbetsplatsen. 
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Ytterligare en faktor som ökar risken för utsatthet är dåliga relationer eller dålig 

kommunikation mellan personalen på arbetsplatsen (Cooper & Swanson, 2002; Cox et al. (i 

Di Martino, 2003). Wikman, Estrada och Nilsson (2010) menar att om det förekommer 

konflikter och kränkningar mellan personalen på en arbetsplats ökar det risken för att hot och 

våld ska uppstå från utomstående så som till exempel klienter. 

Utsatthet som en del av jobbet 
 

Inom vissa delar av vårdsektorn kan det vara så vanligt med våld att många anställda 

benämner det som något som är en del av jobbet (Cooper & Swanson, 2002). I en kvalitativ 

studie av Kosny och Eakin (2007) framkom att många som arbetade med syftet att hjälpa 

människor i utsatta situationer ofta kunde sätta sig själv i farliga situationer för att de ansåg 

det nödvändigt för att kunna hjälpa sina klienter. Många anställda satte sina klienters behov 

före sina egna. Studien visade även att anställda kunde sätta sig i situationer både för att 

hjälpa klienten men också för att bevisa att de var hängivna och engagerade i sitt arbete. En 

anställd uppgav att hon satt sig i farliga situationer förut och att hon troligen skulle göra det 

igen ifall det var nödvändigt. Enligt Kosny och Eakin (2007) tog inte alla anställda stora 

risker för att hjälpa sina klienter men många såg ett visst risktagande som en del av sitt jobb 

och som oundvikligt i jobbet som hjälpare. I vissa fall ansåg de anställda att klienternas 

säkerhet ibland måste gå före personalens, och att vissa säkerhetsrutiner ibland kunde stå i 

vägen för att kunna ge klienten det den behövde eftersom de ansåg att organisationen var till 

för klienten och inte för personalen. Vidare menar Kosny och Eakin (2007) att en deltagare i 

studien nämnde att han blev kallad för nedsättande ord ibland men att han var tvungen att stå 

ut med det för att kunna fortsätta arbeta med sina klienter. Samma person ansåg att en viss 

mängde trakasserier var en del av jobbet, speciellt när jobbet handlade om att hjälpa psykiskt 

sjuka eller drogmissbrukare. Sjukdomen och/eller missbruket gjorde att klienterna inte alltid 

var kapabla att bete sig korrekt, och att det inte heller kunde förväntas av dem. Även fast 

klienterna kunde vara aggressiva, stjäla saker, förstöra saker eller på annat sätt bete sig 

störande så ansåg många i personalen att de ibland var berättigade till det. 

Flertalet individer som arbetar inom arbeten så som tvångsvården väljer att inte anmäla hot- 

eller våldssituationer då de känner en oro för att bli anklagade för att vara orsak till 

situationen och att inte bli tagna på allvar. Andra anledningar till varför personal ibland låtit 

bli att rapportera klientrelaterade händelser på arbetsplatsen kunde vara att de ansåg det vara 

en del av jobbet och en annan var att de inte ville skapa negativa konsekvenser för klienten. 

En anledning kunde också vara att de ville visa att de kunde hantera utsatta situationer som 

uppstod (McDonald & Sirotich, 2001). Om den anställde känner en osäkerhet för sin 

anställning kan även detta vara en anledning till att individen väljer att inte anmäla 

våldsamma och hotfulla situationer på grund av att denne är rädd för att mista jobbet. Vidare 

kan toleransen för hot och våldssituationer öka vilket leder till att händelser normaliseras i 

vissa fall därför inte anmäls, författaren kallar detta för att arbetsplatsen har fått en 

våldsförnekande kultur (Neuman & Baron, 1997). 

Konsekvenser av att arbeta på en utsatt arbetsplats 
 

Di Martino (2003) menar att viss stress är nödvändig och naturlig i det vardagliga livet, 

stressen blir dock negativ och skadlig när den är för stor, inte avtar eller är återkommande. 

Författaren menar att den stress som blir till följd av hot och våldssituationer på arbetsplatsen 

i regel är av negativ art. När individen inte får det stöd den behöver för att ta sig ur stressen 

kan det leda till fysisk och psykisk ohälsa för individen. Leijon och Svensson (2013) förklarar 

att följderna för individen av en hot eller våldssituation i arbetslivet blir olika påtagliga 



   12 

beroende på situationens karaktär men även hur individen hanterar och påverkas av 

situationen. Individens sårbarhet kan skilja sig beroende på i vilken kontext som hotet eller 

våldssituationen utspelat sig i. Vilken beredskap individen har samt de personliga 

förutsättningarna för att kunna avvärja en situation är även viktiga, exempel på dessa 

förutsättningar är personliga egenskaper samt individens förmåga av att kunna avläsa 

situationen. 

 

Studier kan med sina resultat visa på hur personal som blivit utsatta för klientvåld fått följder 

som visat sig både direkt och efter ett tag. Direkta följder var känslor av osäkerhet, rädsla och 

stress vilket bland annat ledde till att personalens prestationsförmåga försämrades samt att de 

i vissa fall började agera undvikande (Enosh, Tzafrir och Gur, 2012; Viitasara, 2000). Enligt 

Chapell och Di Martino (2006) kunde följder även vara försämrad självkänsla, irritation och 

ilska. Enligt Enosh et al. (2012) kunde personal som blivit utsatta även känna sig förnedrade, 

känslomässigt utmattade och uppleva humörsvängningar. Utsatthet på arbetsplatsen kunde 

även leda till följder som visade sig först efter ett tag, dessa följder kunde exempelvis vara 

hjälplöshet, utbrändhet, trötthet eller mardrömmar. De långsiktiga följderna kunde påverka 

individens hela vardag som familjeliv, arbetsliv och övrigt socialt liv. Flera långsiktiga följder 

kunde enligt Di Martino (2003) vara kronisk depression, ångest, migrän, sömnlöshet och 

magproblem. Akademikerförbundet SSR (2011) menar att förutom stress kan individen 

drabbas av chock och andra vanliga reaktioner som uppstår vid krissituationer.  

 

Övriga konsekvenser för individen till följd av utsatthet kunde vara stora förändringar som till 

exempel att individen tvingas att byta avdelning eller till och med arbetsplats då 

arbetssituationen blir ohållbar. Individer som handlat i utsatta situationer på arbetsplatsen 

kunde även ta på sig skulden för uppkomsten av situationen. Detta genom att reflektera över 

hur deras handlande var anledning till att situationen uppstod (Akademikerförbundet SSR, 

2011). 
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Teorier och begrepp 
I denna del presenteras teorier och begrepp som vi valt för att försöka förstå, förklara och 

analysera kommande resultat. 

Makt 
 

Max Weber menade att makt är något som en individ eller grupp kan använda för att få 

igenom sin vilja och sina intressen i en situation där det finns motstånd. Han menade att makt 

är ett sätt att tvinga fram lydnad genom att genom att minska eller ta ifrån någon annan 

makten (Börjesson & Rehn, 2009). Makt är något som alltid förekommer i relationen mellan 

hjälpare och klient, även om den inte alltid är synlig då makten ibland döljer sig bakom 

hjälpperspektivet. Ibland utövas makt i syftet att kunna hjälpa en person som är i en utsatt 

situation, men även om syftet med maktutövningen är att hjälpa någon kan konsekvensen bli 

att makten mer skadar än hjälper (Skau, 2007). När Weber talade om makt använde han sig av 

begreppet dominans, med vilket han menade att för att en person ska få sin vilja igenom 

kommer någon annan vara tvungen att underkuva sig och lyda även om detta medför negativa 

följder för personen. Att tvinga någon till lydnad är enligt Weber dock bara möjligt om den 

som ska lyda någonstans går med på att underkasta sig makten och dominansen. Detta gör 

personen enbart om den anser sig själv kunna får något ur situationen som gynnar dennes 

egna intressen (Börjesson & Rehn, 2009). Vidare menar Skau (2007) att makt inte är något 

som avsiktligt behöver utövas för att finnas utan finns där bara genom att någon inte kan få 

det den vill ha. I förhållandet mellan hjälpare och klient kan makten ibland visa sig tydligt, 

framförallt när konflikter uppstår mellan dem. I en situation där klienten behöver hjälp kan 

hjälparen och klienten ha olika syn på hur hjälpen ska se ut och vilka mål som ska uppnås. I 

dessa konflikter kan det finnas en makt från båda håll som gör att ingen av de olika parterna 

får sin vilja igenom, men hjälparen kan oftare finna stöd i lagen som ger den rätt att fatta vissa 

beslut gällande klienten. Börjesson och Rehn (2009) menar att makt även kan göras tydlig 

med hjälp av inklusion eller exklusion då tydliga gränser skapas som visar på “vi och dom”. 

Dessa gränser gör att den som blir exkluderad kan känna brist på makt. Enligt Skau (2007) 

kan klienten när den känner sig maktlös skapa en typ av motmakt genom att ställa sig emot 

det hjälparens krav och vägra att lyda. 

Emotionsfokuserad coping 
 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) är coping en slags teknik som individen tar till för att 

hantera inre och/eller yttre krav som är för stora för att individen ska kunna hantera dem med 

sina personliga resurser. Mechanic (i Lazarus & Folkman (1984) beskriver coping som ett sätt 

att hantera krav från den sociala omgivningen och för att hitta en slags motivation att möta 

dessa krav. Det är också ett sätt att försöka hålla en psykologisk balans för att kunna använda 

sig av sin energi och kunskap för att möta kraven. Vidare skriver Lazarus och Folkman (1984) 

om emotionsfokuserad coping som handlar om att individen hanterar emotionellt jobbiga 

situationer genom vissa taktiker. Exempelvis kan individen distansera sig eller bagatellisera 

problemet. Den kan också välja undvikande eller minimering av problemet eller att beskylla 

sig själv för situationer som har uppstått eller på annat sätt straffa sig själv. Ett annat sätt att 

hantera en jobbig situation genom emotionsfokuserad coping är att omvärdera eller omtolka 

en situation. Genom att efter en situation exempelvis tänka att ”det kunde varit värre” eller 

”det finns viktigare saker att oroa sig för” så minimeras den farliga eller hotfulla känslan som 

kan följa av situationen. Sammanfattningsvis används emotionsfokuserad coping för att 
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behålla hopp och optimism, för att förneka det allvarliga med situationer och för att slippa 

inse hur illa en situation faktiskt kan vara (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Teorin om emotionsfokuserad coping vill vi använda för att försöka förstå och förklara hur de 

anställda hanterar olika aspekter som följer av att arbeta i en utsatt miljö. Eftersom teorin är 

på en individbaserad nivå vill vi använda följande teori och begrepp för att förstå och förklara 

hur situationen kan bli för den anställda utifrån vad som kan ske på en organisations- eller 

samhällsnivå. Det idealiska offret och sekundär viktimisering försöker förklara vem som, 

enligt samhällets normer, har rätt att klassas som ett offer och vad konsekvenserna kan bli om 

man som utsatt inte ges rätten att vara ett offer. 

Det idealiska offret och sekundär viktimisering 
 

Christie (2000) menar att det inte är den som löper störst risk eller anser sig vara ett offer som 

är det idealiska offret. Det idealiska offret är den individ eller grupp av individer som när de 

blir utsatta för ett brott får störst uppmärksamhet och bekräftelse som offer av sin omgivning. 

Författaren menar vidare att det idealiska offret är en karaktärsroll liknande den som till 

exempel skurkar eller hjältar får, vem som helst kan alltså inte vara ett offer utan denne måste 

ha vissa av omgivningen givna egenskaper. Författaren ger exempel på den äldre damen som 

ett typexempel på ett idealiskt offer, detta eftersom samhället ger den äldre damen egenskaper 

så som svag och oförmögen att försvara sig. Normen i samhället säger att det idealiska offret 

ska uppfylla fem kriterier som är; att denne anses vara svag, upptagen med ett viktigt socialt 

projekt så som att ta hand om en sjuk anhörig, att offret vistas på en plats denne inte kan 

klandras för att vara på, exempelvis på gatan en vardag mitt på dagen, att förövaren är stor 

och ond samt att förövaren inte har någon personlig relation till offret. De offer som inte 

uppfyller dessa kriterier har svårare att få upprättelse av samhället efter ett brott. Det idealiska 

offret måste således också vara tillräckligt starkt för att göra sig hörd samtidigt som denne 

måste vara tillräckligt svag för att inte vara ett hot mot andra. Christie (2000) menar vidare att 

när offerstatusen och gärningsmansstatusen inte är svart eller vitt utan går ihop skapar det för 

samhället ett dåligt offer. Samhället vill att gärningsmannen ska vara ett omänskligt monster 

och att offret är oförmögen att försvara sig själv. Relationen offer och gärningsman är alltså ur 

samhällets mening i stark kontrast tillvarandra, offret inte kan vara en gärningsman samtidigt 

som denne är ett offer och tvärtom.  

 

Författaren menar vidare att det idealiska offret inte är detsamma som det verkliga offret. Det 

verkliga offret är allt som oftast motsatsen till det idealiska offret och är oftast inte rädda för 

att bli utsatta för brott. Det verkliga offret har ofta stor kunskap om vilka möjliga situationer 

denne kan hamna i och att de rör sig i ett område där brott kan förekomma, men denne har 

även förståelsen om att brott i relation till andra aktiviteter inte är vanligt förekommande. Det 

idealiska offret däremot har mindre kunskap om situationen och har ständigt en stor rädsla för 

att brott ska uppstå (Christie, 2000). Vidare menar Christie att den idealiska gärningsmannen 

tordes i brottsfall vara någon som är främmande för individen samt inte har någon 

medmänsklighet vilket skapar ängslan i omgivningen. Författaren menar dock att de flesta 

gärningsmän inte går in under kategorin den idealiska gärningsmannen, något som för 

samhället är svårt att acceptera, detta eftersom gärningsmannen är en vanlig människa och 

inte det förväntade känslokalla monstret. 

 

Lindgren (2008) tar upp att det inte alltid bara är den utsatta situationen som ligger till grund 

för de följder som blir för offret. Den sekundära viktimiseringen är ett lika stort hot för 

individens psykiska hälsa efter en utsatt situation. Den sekundära viktimiseringen innebär den 

misstänksamhet och oförståelse individen kan möta efter att ha varit i en utsatt situation. Att 
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inte bli betrodd eller tagen på allvar av polis, åklagare och även familj kan för individen bli 

väldigt påfrestande således leda till att individens förutsättningar för återhämtning förstörs.  

 

Föregående teorier har valts för att försöka förklara hur och varför utsatthet och konsekvenser 

av utsatthet hanteras på ett visst sätt av den anställde. För att försöka förstå varför denna 

utsatthet på arbetet kan skapa negativa konsekvenser för individen vill vi använda oss av 

krav- och kontrollmodellen. Vi tycker att den kompletterar föregående teorier och begrepp då 

den kan förklara varför utsattheten kan leda till negativa konsekvenser för den anställde. 

Krav- och kontrollmodellen  
 

Karasek och Theorell (1990) menar att psykosociala krav på jobbet, kunskap, förmåga och 

känslan av att ha kontroll över arbetsuppgifter har en stor inverkan på den anställdes hälsa och 

jobbstruktur. Enligt Karasek och Theorell (1990) finns fyra olika kombinationer av höga/låga 

krav och en hög eller låg känsla kontroll på arbetet, som kan påverka den anställdes psykiska 

mående på olika sätt. Den första typen av kombination är den som kan uppstå i en högt 

påfrestande (high-strain) psykosocial arbetsmiljö. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan 

den anställde påverkas negativt när den upplever att det finns höga psykiska krav på arbetet i 

kombination med känslan av låg egenkontroll och lågt besluts- och handlingsutrymme. 

Kombinationen av höga krav och låg kontroll kan leda till problem som trötthet, ångest, 

depression och fysiska besvär. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan ett bra socialt stöd 

minska eller motverka de negativa konsekvenser som kan följa om den anställde upplever 

stora psykiska krav i kombination med låg kontroll och lågt handlingsutrymme. Ett bra socialt 

stöd kan exempelvis ges från kollegor eller chefer. 

Vidare menar Karasek och Theorell (1990) att en annan typ av psykosocial arbetsmiljö är den 

som kan uppstå på aktiva arbeten (active). Ett aktivt jobb innebär höga psykologiska krav i 

kombination med en känsla av hög kontroll och stort handlingsutrymme. I dessa arbetsmiljöer 

kan påfrestningen upplevas hög men aldrig så mycket att den påverkar den anställde negativt. 

Den kan snarare gynna en bra och effektiv lärandeprocess. 

Den tredje typen av psykosocial arbetsmiljö kallas för lågt påfrestande (low-strain) och kan 

uppstå i arbetssituationer där det finns låga krav i kombination med hög kontroll. De som 

arbetar i en sådan arbetsmiljö mår oftast bra och löper mindre risk för att drabbas av psykiska 

och/eller fysiska problem. Slutligen tar Karasek och Theorell (1990) upp en typ av 

arbetsmiljö som kan ha negativ effekt på den anställde. När arbetsmiljön innebär en 

kombination av låga krav (passive) och låg kontroll och dåligt med handlingsutrymme kan 

konsekvensen bli brist på ny kunskap och utveckling samt att gammal kunskap glöms bort. 

 

Följande modell är utvecklad av Karasek och Theorell (1990) och finns med för att förtydliga 

vad de olika kombinationerna av krav- och kontroll kan leda till. Vi har själva översatt 

modellen till svenska. 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras vårt resultat med hjälp av tidigare forskning och de 

olika teorier som valts. 

Faktorer som påverkar utsattheten 
 

Det visar sig att det finns flera olika faktorer som kan påverka risken för att bli utsatt på 

arbetsplatsen. Flera respondenter uppger att ålder och erfarenhet kan påverka hur stor risken 

för att bli utsatt på arbetsplatsen är. Liknande resultat återfinns i studier av Chapell och Di 

Martino (2006). De menar att risken för utsatthet ökar eller minskar beroende på den 

anställdes ålder och erfarenhet. Maria menar att hon har märkt att äldre personal som har mer 

livserfarenhet kan ha en lugnande inverkan på klienterna bara genom att finnas där. Hon 

upplever att yngre personal kan vara mer utsatta då det kan uppstå en avundsjuka från 

klienten då de upplever att den yngre personalen har ett ordnat liv som klienten önskar leva. 

Enligt Mattias kan det vara så att yngre och mer oerfaren personal ibland inte vet hur de ska 

hantera situationen vilket leder till att de blir mer utsatta.  

 
Ja alltså ju mer skinn du har på näsan, desto mer kan du bita ifrån, alltså 

det har ju med erfarenhet och göra, alltså att man vågar säga och vad 

kan man säga. 

 

Detta påminner om det som Cooper och Swanson (2002) samt Di Martino (2003) tar upp i sin 

forskning. De menar att yngre personal eller personal med brist på kunskap, erfarenhet eller 

tekniker för att hantera situationer som kan uppstå löper en större risk för att bli utsatta på 

arbetsplatsen. Detta menar Di Martino (2003) kan vara för att de agerar mer oerfaret i 

situationen. Karl menar att äldre personal ofta har lättare att säga ifrån och sätta gränser mot 

klienten, något som enligt honom beror på mer erfarenhet. Något som också kommer med 

erfarenhet är, enligt Anna, förmågan att kunna avvakta och bedöma en situation som kanske 

kan lösa sig ändå utan personalens inblandning och eventuella ingripande. 

 

Något som kan påverka risken för att utsatta situationer ska uppstå är hur personalen bemöter 

klienten och vilken attityd personalen har. Att vara spydig, kort i tonen eller uppvisa en kort 

stubin är exempel på attityder hos personalen som kan trigga klienterna, enligt Mattias. Även 

Anna lyfter fram att respektlöst bemötande men också härskartekniker som att till exempel 

inte svara på frågor kan trigga klienten att handla aggressivt. Ett sätt att skapa makt genom att 

sätta en gräns mellan ”vi och dom” är att använda sig av inklusion eller exklusion (Börjesson 

& Rehn, 2009). När personal väljer att bemöta klienten på ett respektlöst sätt eller att använda 

härskartekniker kan detta vara ett uttryck för att de använder sig av exklusion för att visa sin 

makt. Att låta klienten vänta på besked eller på att få ett svar är något som enligt Maria kan 

anses som respektlöst och därmed bli ett irritationsmoment för klienten. Detta kan tyda på den 

konflikt som kan uppstå när makten blir tydlig (Skau, 2007). Personalens personlighet, 

temperament och attityd är faktorer som kan påverka hur utsatta de blir. Om personalen 

uppför sig otrevligt eller har en otrevlig attityd kan detta öka risken för dem (Chapell & Di 

Martino, 2006; Cooper & Swanson, 2002; Di Martino, 2003). Det kan liknas vid flera av 

respondenternas upplevelser om att respektlöst bemötande, spydighet och otrevlig attityd kan 

påverka utsattheten. 

 

Forskning har visat på att ojämn maktfördelning kan skapa aggression som leder till utsatta 

situationer (Estrada, Wikman, Jerre och Nilsson, 2010). Detta blir tydligt i det som samtliga 
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respondenter upplever vid medicinering. Många av klienterna behöver medicin flera gånger 

dagligen, något som respondenterna tar upp som kritiska situationer. Enligt Sara är det ofta 

vid medicinering som hot kan uppstå, exempelvis kan klienterna påpeka olika saker som ska 

ske om de inte får det de vill ha. Maria menar att klienterna ofta blir taggade och agiterade vid 

medicintider eller vid läkarbesök, de vill ofta ha mer medicin än vad som förskrivits. Mattias 

påpekar också att läkarbesök kan vara känsliga då medicin kan ändras i dos eller tas bort.  

 
Vi har ju sjuksyrror, dom sitter ju på jättemycket godis. Det finns ju ändå lite 

preparat som dom är intresserade av, och det kan ju vara mycket att får jag 

inte det här så.. ja mycket förtäckta hot. 

 

Respondenternas utsagor om utsatthet vid medicinutdelning visar på att en ojämn 

maktfördelning finns mellan klient och hjälpare vid dessa tillfällen. Makten blir ibland tydlig 

först när en konflikt uppstår på grund av att någon inte kan få det den vill ha (Skau, 2007). 

När klienten anser sig behöva mer medicin än vad läkaren ordinerar kan en utsatt situation 

uppstå då klienten inte får sin vilja igenom och det blir tydligt vem som har makt. Förutom 

medicinering menar Mattias att negativa besked eller beslut kan öka risken för att utsatta 

situationer ska uppstå, något som också Maria tar upp. Hon menar att hon i sådana situationer 

fått många glåpord riktade mot sig, men det har även förekommit att klienter kastat föremål, 

exempelvis stolar eller andra föremål nära till hands. Både att neka klienten medicin den vill 

ha eller att ge dem negativa besked, som respondenterna berättar om, är att beröva klienten på 

sin självbestämmanderätt vilket kan leda till att klienten känner sig maktlös. När klienten 

väljer att använda glåpord eller kasta föremål kan det vara ett uttryck för den motmakt som 

Skau (2007) tar upp. Ett sätt att använda motmakt är att ställa sig emot och vägra lyda 

hjälparen. 
 

Att jobba med personer som har ett missbruk är något som flera respondenter tar upp som en 

riskfaktor. Enligt Maria kan det bli turbulent när en person har en jobbig avgiftning som 

medför svårt abstinens, något som även Mattias och Anna påpekar som en riskfylld situation. 

Karl menar att många klienter är gränslösa och skulle göra i princip vad som helst för att få 

tag i droger eftersom drogen styr dem.  

 
Dom kan göra precis vad som helst, för drogen styr ju. Dom skiter i precis 

allt, dom kan köra över morsan för att få tag på droger. 

 

Karl menar även att många av klienterna använder andra typer av droger idag än vad de 

gjorde för några år sedan, vilken medför en riskfylld okunskap eftersom personalen inte vet 

vilken påverkan det har på klienterna. 

 

Anna berättar att det förekommer att klienterna avviker vilket kan föra med sig att de tar in 

droger på institutionen. Enligt Lisa är en riskfaktor när droger kommer in på avdelningen och 

klienterna är påverkade. Flera respondenter berättar om allvarliga situationer som uppstått när 

klienter varit påverkade på institutionen.  

 
Det var en som, han var uppe på taket, han hade fått in väldigt mycket 

tabletter så han var väldigt otäck. Så vi hängde i hans fötter för att hålla 

i honom. 

 

Risker som kommer av att jobba med personer som har ett alkohol- och/eller drogmissbruk är 

något som är väl dokumenterat i forskning (Cooper & Swanson, 2002; Wikman, 2008; 

Wikman, Estrada och Nilsson, 2010). Detta stämmer väl överens med de olika risker som 

respondenterna har upplevt i samband med exempelvis abstinens eller drogpåverkan. Både de 
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tidigare forskningsresultaten och respondenternas upplevelser visar på att det finns en risk att 

jobba med personer som har missbruksproblematik. 

 

Det framkommer i flera av intervjuerna att risken för utsatthet kan vara större beroende på 

vilken tid på dygnet personalen jobbar, samt hur bemanningen är på institutionen. Karl 

påpekar att det lättare uppstår situationer när det är mindre personal på plats, vilket också 

Anna har upplevt. Hon menar att det oftast är lugnare på dagtid när det är mer personal på 

plats. Det stärks av vad Viitasara och Menckel (2002) menar i sin studie där det framkommer 

att arbetspass förlagda på dagtid verkar innebära mindre risk för personalen och att nattjobb 

och oregelbundna tider leder till ökade risker. Vidare berättar Anna om en situation som 

uppstod på natten när de endast var två personal på avdelningen. En personal ombads hämta 

kaffe vilket medförde att den andra blev lämnad ensam för att sedan tvingas lämna ifrån sig 

nycklarna till klienter. Just ensamarbete är en faktor som flera respondenter tar upp som 

riskfyllt, något som även framkommer i studier av Cooper och Swanson (2002) samt Di 

Martino (2003). Även de menar att ensamarbete medför högre risker. Flera av respondenterna 

påpekar att ensamarbete ändå förekommer på grund av olika omständigheter. Ett exempel kan 

vara att personal behöver springa på larm. Vidare menar Anna att oregelbundna tider, som att 

till exempel jobba en tidig morgon efter ett sent kvällspass kan påverka hur alert personalen är 

på situationer som kan uppstå vilket påverkar riskerna. Det kan bekräftas av resultat i en 

studie av Respass och Payne (2008) som menar att arbetspass förlagda på sena kvällar och 

tidiga morgnar medför en ökad risk för personalen. De menar även att riskerna är högre vid 

låg bemanning, något som också Sara har upplevt. Hon menar att kvällar, nätter och helger är 

mer riskfyllda eftersom bemanningen är lägre. Det leder enligt henne till att personalen får 

anstränga sig extra hårt för att minska riskerna när det är låg bemanning. Det kan exempelvis 

handla om att inte neka klienterna något de ber om just för att minska risken för bråk. 

Börjesson och Rehn (2009) menar att en person kan välja att ge någon annan makt trots 

eventuellt negativa följder, men att det bara sker om personen själv anser sig kunna gynnas av 

att underkuva sig. Vid låg bemanning väljer Sara att inte neka klienterna något för att således 

minska risken för sig själv. Detta kan tyda på att hon väljer att ge dem makt för att hon själv 

gynnas i och med den minskade risken. Vidare uppger Sara att hon kan känna en lättnad när 

det är måndag och full bemanning igen. 

 
Har man jobbat helgen så är det liksom, Gud vad skönt att det är måndag. 

 

En ytterligare riskfaktor som framkom under en intervju var att det ibland kunde vara 

överbeläggning av klienter på avdelningen, vilket ledde till en ökad belastning på 

personalstyrkan. Även fast de var full bemanning i personalen kunde de ibland missa tecken 

på oroligheter. 

 

Samtliga respondenter tar upp bemötande och relationsskapande som en faktor som minskar 

risken för att utsatta situationer ska uppstå, men de menar att tiden att bygga en relation med 

klienterna har minskat i samband med att kraven på dokumentation ökar. Mattias och Maria 

uppger båda att det är viktigt att klienterna känner sig sedda och får tid med personalen, men 

att det ibland är svårt att hinna på grund av andra arbetsuppgifter som exempelvis 

dokumentation och planering. Viitasara och Menckel (2002) och Viitasara (2004) menar att 

ökad arbetsbörda och ett stort antal arbetsuppgifter kan öka risken för att personal ska bli 

utsatt. Den ökande arbetsbördans påverkan på relationen mellan personal och klient är något 

som Sandström (2000) menar kan leda till ökat våld eftersom klientens subjektstatus 

försvinner. Det i sin tur kan leda till ökat våld från klienten på grund av de inte känner sig 

sedda. Det stämmer överens med samtliga respondenters upplevelser av att mindre tid för 

arbete med klienterna kan öka risken eftersom de på grund av den ökade arbetsbördan inte får 
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tid att bygga relationer med klienterna. Att den minskade tiden för alliansskapande med 

klienten ökar risken för utsatthet skulle tyda på att klienten känner sig exkluderad. Inklusion 

eller exklusion kan göra att den ojämna maktfördelningen mellan personal och klient blir 

tydlig samt att en känsla av vi- och dom kan uppstå. (Börjesson & Rehn, 2009). När 

personalen och klient får tid att skapa en allians skapas istället känslan av inklusion. Enligt 

Sara är bra planering och struktur något som minskar riskerna för utsatta situationer men att 

personalen ibland är tvungna att lägga planering åt sidan för att finnas till för klienterna, att 

finna tid för båda delar är ibland svårt. 

 
Man försöker ju alltid prioritera nånstans att man ger klienterna tid, men 

nånstans, man måste ju även göra det andra så att det blir… ibland 

känns det ju som att man måste dela på sig. 

 

Flera respondenter tar upp oenighet och dålig kommunikation mellan personalen som en 

faktor som kan öka risken för att utsatta situationer ska uppstå. Sara berättar att 

kommunikation och information mellan personalen är en väsentlig del i att minimera riskerna. 

Enligt Karl är det viktigt att personalen säger och gör samma saker gentemot klienterna och 

att personalen är konsekventa och enade, vilket kan innebära att de inte lovar klienterna något 

som inte går att hålla. Han menar att det flera gånger har uppstått situationer när personalen 

inte varit enade i vad de lovat klienterna. Om en klient fått nej från en i personalen har de gått 

till en annan där de fått sin vilja igenom. Detta tror Karl beror på att den som säger ja kan vara 

rädd för att skapa en konflikt med klienten, vilket kan kopplas till det som Weber skriver om 

att det enbart är möjligt att få någon att lyda om den är villig att underkasta sig makten. Det 

gör personen enbart om den tror sig kunna få ut någonting av situationen (Börjesson & Rehn, 

2009). Att viss personal väljer att ge klienten ett ja när någon annan har sagt nej kan tyda på 

att den personalen tror sig kunna vinna något ut situationen, exempelvis att bli omtyckt av 

klienten och därmed undvika en konflikt. Cooper och Swanson (2002) menar att dåliga 

relationer och dålig kommunikation mellan personalen kan öka risken för utsatthet i arbetet 

med klienter, vilket kan kopplas till flera av respondenternas upplevelser om att det är viktigt 

att vara enade som personal. Vidare menar Karl att det kan vara riskfyllt att vara diffus i sitt 

svar, det är av stor vikt att tydligt säga ja eller nej. Allting där emellan blir ett ja för klienterna 

vilket kan skapa oroligheter. 

 
Ett ja är ett ja, ett nej är ett nej och ett nja är ett ja. Det är svart eller vitt va. 

 

Vidare menar Lisa att det i arbetsgrupper med många vikarier kan finnas brist på tydlighet 

vilket kan innebära att en klient kan få ett nej från en personal och ett ja från en annan. Det 

kan skapa konflikter i både personal och klientgrupp. Wikman, Estrada och Nilsson (2010) 

påstår i sin studie att konflikter i personalgruppen kan öka risken för att klientvåld mot 

personalen uppstår vilket bekräftar det som respondenterna upplever gällande relationen och 

enigheten i personalgruppen. 

 

Respondenterna kunde även berätta om andra riskfaktorer som inte redovisats i tidigare 

forskning. Bland annat menade de att utsattheten var hög när en klient skulle tas in på 

institutionen och kunde vara påverkad och inte ville samarbeta. Liknande utsatthet kunde 

upplevas om en klient avvikit och skulle föras tillbaka till institutionen. 

 

Utifrån respondenternas berättelser kan vi tolka att det bland annat uppstod en ökad risk för 

att bli utsatt när en ojämn maktbalans blev tydlig, exempelvis vid medicinering eller vid 

negativa beslut gällande klienten. Det framkom även att bristen på tid för alliansskapande och 

brist på tid för klienterna kunde leda till att risken ökade och att situationerna blev svårare att 

hantera. Med hjälp av det som ur ett maktperspektiv förklaras som inklusion eller exklusion 
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tolkade vi att det kunde bero på en känsla av exklusion för klienten. När klienten kände sig 

exkluderad blev gränsen mellan ”vi-och dom” tydlig. I övrigt kunde vi utifrån 

respondenternas berättelser tolka att risken för utsatthet kunde öka vid oregelbundna tider och 

ensamarbete, detta beroende på den låga bemanningen vid dessa tider. Även personlighet och 

attityd påverkade risken för utsatthet. 

Utsatthet som en del av jobbet 
 

Forskning visar att det inom vissa vårdyrken är så vanligt med utsatthet att det för vissa blir 

normaliserat och accepterat som en del av jobbet (Cooper & Swanson, 2002). Mattias menar 

att det är någonting de inom tvångsvården får räkna med och att det tillhör yrket men även att 

det finns gränser för hur mycket de ska behöva tåla. Vidare påpekar han att de flesta i 

personalgruppen har varit med om en utsatt situation. Forskning visar på att många som 

arbetar med yrken som handlar om att hjälpa utsatta människor ofta sätter sig själva i utsatta 

situationer i sin strävan att hjälpa sina klienter. Det framkom i studier att ett visst risktagande 

sågs som oundvikligt och något som var en del av jobbet (Kosny & Eakin, 2007). Det 

överensstämmer med flera av respondenternas upplevelser, exempelvis den händelse som 

Karl berättar om då en klient var påverkad och uppe på ett tak på institutionen, då de fick 

ingripa genom att klättra upp på taket och hålla fast klienten i syftet att skydda denne från att 

skada sig själv. Maria påpekar att personalens uppgift är att se till att klienterna lever i en 

skyddad miljö där fokus ligger på klientens bästa, och att personalen har ansvaret för att se till 

att ingenting händer klienten.  

 
Vi ska ju liksom hålla dom i nån slags skyddad miljö, det känns ju som 

att det blir vårt ansvar att se till att ingenting händer och att någon råkar 

illa ut. 

 

Karl och Marias upplevelser tyder på att de sätter klienternas säkerhet före sin egen i sitt 

arbete. En copingstrategi är att undvika eller minimera en utsatt situation som ett sätt att 

hantera det jobbiga i situationen (Lazarus och Folkman, 1984). Att flera av respondenterna 

väljer att se klientens säkerhet som viktigare än sin egen skulle kunna tyda på att de undviker 

eller minimerar faran i situationen. Genom att tänka att det hör till deras jobb att sätta 

klientens säkerhet i centrum minimerar de känslan av fara och undviker att se sin egen 

utsatthet i situationen. 

 

En studie av Kosny och Eakin (2007) visade på att kränkande och nedsättande ord från 

klienter mot personal förekom men att det ansågs som något som hörde till jobbet som 

hjälpare. För att kunna fortsätta arbeta med klienten förbisågs de verbala kränkningarna ofta, 

speciellt inom yrken som behandlare av drogmissbrukare. En viss mängd av aggressivitet och 

trakasserier ansågs vara berättigat på grund av klientens problematik. Lisa menar att verbala 

kränkningar mot personalen förekommer, exempelvis då de varit tvungna att kräva urinprov 

av klienter. Hon berättar att klienterna i dessa situationer ofta verbalt kan hota och/eller 

kränka personal, men att hon kan ha förståelse för deras reaktion och agerande vid dessa 

tillfällen. Lisa förståelse för klientens beteende kan vara ett uttryck för coping där 

bagatellisering av ett problem kan vara ett sätt att försöka hantera en emotionellt jobbig 

situation (Lazarus & Folkman, 1984). Det är ett sätt att försöka behålla en psykologisk balans 

för att ha energi kvar att möta ytterligare stora krav Mechanic (i Lazarus & Folkman, 1984). 

Det Lisa säger kan tyda på att hon använder coping som ett sätt att hantera det jobbiga i att bli 

hotad av klienten för att kunna arbeta vidare. Vidare menar Maria att de som personal många 

gånger blir kallade för olika negativa namn, exempelvis idiot. Det förekommer framförallt när 

de som personal behöver ge klienten ett negativt besked. Hon påpekar att det är en del av 
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jobbet och något som de får räkna med eftersom klienten måste få uttrycka sina känslor mot 

någon.  

 
Ja det är en del av jobbet, så man får ju ändå räkna med det. Det är inte 

så kul att bli utsatt sådär, men det hör någonstans till. 

 

Marias syn på att kränkningar hör till jobbet kan tyda på att hon tycker att en viss mängd av 

dåligt beteende från klienten är berättigat på grund av klientens mående. Det påminner om 

vad Kosny och Eakin (2007) påpekar i sin studie om att trakasserier är en del av yrket. Marias 

upplevelse kan även tyda på att hon genom coping väljer att förbise händelserna och skapa en 

förståelse för dem för att kunna fortsätta hjälpa klienterna, något som enligt Lazarus och 

Folkman (1984) är ett sätt att hantera en svår situation. 

 

En kvantitativ studie visar på att personal inom vårdande yrken av olika anledningar inte alltid 

väljer att anmäla när det blivit utsatta av sina klienter på arbetsplatsen. Det kan bero på rädsla 

för att inte bli tagna på allvar eller att bli anklagade för att vara orsaken till situationen 

(McDonald & Sirotich, 2001). Känslan av att inte bli tagen på allvar stämmer överens med 

vad två av respondenterna upplevt på sina arbetsplatser. Anna berättar om ett tillfälle då hon 

valde att göra en skadeanmälan efter att ha blivit hotad av en klient. Efter anmälan upplevde 

Anna att ledning och kollegor inte tog henne på allvar och till och med anklagade henne för 

det som hänt, något som tyder på att Anna inte blev tagen på allvar som offer. Situationen 

ledde till att Anna till slut stannade hemma från jobbet under några veckor på grund av att hon 

mådde så dåligt. Att omgivningen inte ger Anna stöd kan förstås med vad Christie (2000) 

skriver om det idealiska offret. Det idealiska offret ska uppfylla olika kriterier för att kunna 

klassas som ett offer av samhället. Offret ska bland annat vara svagt, oförmöget att försvara 

sig, vistas på en plats där brott inte borde förekomma. Utan dessa kriterier har offret svårt att 

få upprättelse av samhället. Anna har larm och skydd från kollegor och vistas på en plats där 

hon vet att brott kan förekomma vilket gör att hon kanske inte anses vara utsatt av sin 

omgivning. Det skulle kunna förklara varför Annas kollegor inte tar henne på allvar, då de, 

utifrån kriterierna kanske inte anser att hon är ett offer. Att Anna mår så dåligt så att hon 

väljer att stanna hemma efter att hon inte blivit tagen på allvar kan även tyda på att hon fallit 

offer för sekundär viktimisering. Sekundär viktimisering innebär en misstänksamhet och 

oförståelse från omgivningen efter en händelse. Det kan innebära en stor påfrestning för 

individens psykiska hälsa (Lindgren, 2008). 

 

Vidare berättar Mattias om ett tillfälle då han rapporterat en händelse men inte känt att han 

blivit tagen på allvar. Vid tillfället blev han hotad av en klient som hade kommit över en 

spruta som klienten hotade att sticka honom med. När Mattias anmälde händelsen blev 

responsen från åklagaren att klienten var i affekt och att Mattias i sitt yrke får räkna med våld. 

 
Då tyckte åklagaren att, ja dels var ju den här klienten i affekt, dom sa ju att man 

får räkna med lite hot och våld. Men hade det hänt en Svensson, då hade det ju 

gått till åtal och domstol, men eftersom det var härinne så är det lite annorlunda. 

 

Att Mattias inte fick upprättelse efter att ha blivit hotad med en spruta kan med utgångspunkt 

i Christie (2000) tolkas som att samhället, i detta fall åklagaren, inte såg honom som ett 

idealiskt offer. Kriterierna för att vara ett idealiskt offer är bland annat att man bara är offer 

om man vistas på en plats där en utsatt situation inte förväntas inträffa, kriterierna säger även 

att offret ska svagare än gärningsmannen. När Mattias blir utsatt är han på en plats där han vet 

att utsatthet kan förekomma vilket kan göra att han inte blir tagen på allvar som offer. Att 

Mattias inte blir tagen på allvar som offer kan även vara för att han inte anses vara svagare än 

klienten då han i sin roll som hjälpare är den som har mest makt i situationen. Skau (2007) 
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menar att det i en konflikt mellan hjälpare och klient kan finnas makt från båda håll men att 

hjälparen som ofta har lagen på sin sida således har mer makt. I situationen har klienten en 

viss makt då denne har ett tillhygge, men Mattias är ändå den som har makt på grund av sin 

profession vilket gör att han inte anses vara ett offer i situationen. Att Mattias inte får stöd 

eller upprättelse av åklagaren kan i sin tur leda till en upplevelse av sekundär viktimisering 

(Lindgren, 2008) för Mattias. 

 

Lisa menar först att utsatta situationer väldigt sällan förekommer på den avdelning hon är på, 

men ändrar sig sedan till att det faktiskt händer. Hon påpekar att hon inte upplever att de som 

personal är utsatta då de hela tiden har tillgång till larm. Sara berättar om en period som 

pågick under några veckors tid då det inte gick att ha något framme på avdelningen eftersom 

klienterna bara förstörde. De hade exempelvis sönder gardiner och fönsterrutor och de hotade 

att slå sig ut från avdelningen. Enligt Sara låg det en laddning i luften hela tiden och så fort de 

som personal vände ryggen till kastades det föremål. Hon menar att situationen var utsatt men 

att hon inte var rädd eftersom det var riktat mot lokalerna och föremål. Även Maria berättar 

att det ibland kastas föremål som exempelvis stolar eller yoghurtpaket och att även det oftast 

är vid negativa besked eller att de mår dåligt över något annat. Hon påpekar att det oftast är 

riktat mot föremål och inte mot personal och att hon därför inte är så rädd.  

 
Det har funnits laddade situationer och dom har kastat grejer och så, 

men det har liksom inte varit riktat mot mig som person, utan det är 

döda ting som de har gett sig på. 

 

Det Sara och Maria berättar kan förklaras med den copingstrategi som innebär förnekande av 

olika situationers allvar för att kunna behålla hopp och optimism, och slippa erkänna för sig 

själv hur farlig situationen är (Lazarus och Folkman, 1984). Genom att påpeka att faran inte är 

riktad mot dem utan mot byggnaden och föremål kan de undvika att erkänna situationens 

allvar för sig själva och på så sätt behålla hopp och optimism på arbetet. Det kan även 

förklaras med den copingstrategi där individen gör en omvärdering eller omtolkning av en 

situation. Genom att tänka att ”det kunde varit värre” förminskas känslan av utsatthet i 

situationen. 

 

Anna menar att hon tror att många utomstående anser att hon har ett sjukt jobb, att det är svårt 

för vanligt folk att förstå vad det handlar om. För henne har situationer som kan uppstå på 

jobbet blivit en del av vardagen vilket innebär att de som personal ibland har en skämtsam 

jargon gällande saker som hänt.  

 
Vi satt ute och skojade om det, att de hade haft någon i helgen så att de var ju 

blåslagna och rivna och allting sånt där. Det är ju liksom att gå till jobbet. 

 

Den skämtsamma jargong som Anna beskriver kan ge uttryck för den del i coping där 

bagatellisering och undvikande av en allvarlig situation används som ett sätt att hantera en 

emotionellt jobbig händelse (Lazarus & Folkman, 1984). Att personalen skapat en skämtsam 

jargon angående allvarliga och farliga händelser kan hjälpa dem att slippa bemöta allvaret i 

situationen. Vidare kan den skämtsamma jargonen förklaras med samhällets syn, som i 

respondenternas fall blir arbetsplatsens syn, på vem som är ett offer. Christie (2000) menar att 

det idealiska offret och det verkliga offret inte är detsamma. Det verkliga offret har ofta en 

kunskap och medvetenhet om att den vistas i en utsatt miljö men är samtidig medveten om att 

chansen för att en utsatt situation inte ska uppstå är mer trolig, vilket gör att de ändå väljer 

vistas i den utsatta miljön. Det verkliga offret till skillnad från det idealiska offret uppfattas 

oftast inte som ett offer av sin omgivning just för att de frivilligt valt att vistas i den utsatta 

miljön. Eftersom respondenterna inte ses som offer av omgivningen kan kraven på dem 
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kännas högre vilket gör att de blir tvungna att hitta strategier för att kunna hantera det. Att 

Anna och hennes kollegor bagatelliserar konsekvenserna av allvarliga händelser på 

arbetsplatsen tyder på att de använder sig av en copingstrategi som ett sätt att hantera det 

jobbiga (Lazarus & Folkman, 1984). Det skulle kunna vara en följd av att de inte får det stöd 

som offerrollen kräver, något som enligt sekundär viktimisering genererar dåligt mående 

(Lindgren, 2008). De kan då ta till en copingstrategi och väljer att skämta om situationen, som 

ett sätt att hantera det.  

 

Karl påpekar med ett skratt att han varit utsatt många gånger på arbetsplatsen men menar på 

att han aldrig blivit slagen eller fått några kroppsliga men på grund av någon klient. Han 

berättar senare att han blivit både sparkad och spottad på, men poängterar att han aldrig har 

behövt uppsöka sjukvården efter en situation. Karls upplevelse kan kopplas till det som inom 

coping kallas för omvärdering. En omvärdering av synen på situationen kan göras genom att 

exempelvis tänka att ”det kunde varit värre” eller ”det var inte så farligt” (Lazarus & 

Folkman, 1984). När Karl skrattandes berättar att han blivit spottad och sparkad på poängterar 

han samtidigt att det aldrig varit så farligt att han behövt uppsöka läkare vilket kan vara ett 

sätt för honom att omvärdera det allvarliga i situationen. För honom är det allvarligt först när 

sjukvården blandas in vilket tyder på att han ser det som att ”det kunde varit värre”. 

Maria påpekar att de gånger hon fått kroppsliga men som rivmärken eller blåmärken har det 

varit för att hon själv gått emellan i situationer med klienter eller mellan klient och en annan 

personal, och att hon därför ser det som självförvållat och inte något som klienten menat att 

göra.  

 
Den här gången fick jag rivmärken, då var det ju en klient som… det var 

en sjuksköterskevikarie som larmade, han var väldigt hotfull mot henne 

och skulle sno dosetter och då var det jag och en kille till som brottade ner 

han, och då fick jag rivmärken. Jag valde att inte göra nånting med det, 

det var en märklig situation och ja, jag får nog skylla mig själv lite också. 

 

Vidare menar Maria att hon ansett att hon själv valt att gå in i situationer där hon skadats och 

därför aldrig valt att rapportera dessa händelser. En typ av copingstrategi är att distansera sig 

och bagatellisera problem genom att ta på sig skulden för det som hänt (Lazarus & Folkman, 

1984). När Maria väljer att beskylla sig själv för de kroppsliga men hon fått i utsatta 

situationer på jobbet kan det tyda på att hon försöker distansera sig från problemet genom att 

själv ta på sig skulden, detta för att bättre kunna hantera det som hänt. 

 

Forskning visar att personal som jobbat länge i en utsatt miljö kan normalisera utsattheten och 

öka sin toleransnivå. Det kan leda till att de inte ser allvaret i situationen, något som kallas för 

en våldsförnekande kultur (Neuman & Baron, 1997). Karl påpekar att många i personalen 

med tiden flyttar gränserna för vad som är okej och att han framförallt märker det när ny 

personal är på plats. Saker som den nya personalen tycker är obehagligt kan kännas helt 

naturligt för äldre personal då det normaliserats. Karls upplevelse av att de flyttar gränserna 

kan tyda på att en våldsförnekande kultur råder och att de normaliserat utsattheten och steg 

för steg ökat sin toleransnivå för vad som anses som allvarligt. 

 
Man höjer ribban hela tiden. Det är likadant när det kastas saker, man lär 

sig liksom. Man duckar för saker i princip. Där var Pelle, ja han kastade en 

mugg i väggen, och en annan bara… ja det var ju liksom inget att reagera 

för. 

 

Vidare berättar Karl om en situation där en klient var upprörd och sparkade till en 

papperskorg, något som ansågs vara accepterat beteende vilket gjorde att personalen inte 

vidtog några åtgärder utan lämnade klienten ifred. En stund senare återkom klienten med ett 
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stolsben han hade fått tag i, vilket han använde för att slå sönder stora delar av avdelningen 

vilket eskalerade till en allvarlig situation både för personal och andra klienter. Att Karl och 

övrig personal inte reagerade när klienten sparkade till papperskorgen bekräftar att det skulle 

kunna råda en våldsförnekande kultur och att vissa händelser som att exempelvis sparka till 

ett föremål blivit normaliserat, vilket forskning menar kan hända. (Neuman & Baron, 1997). 

Att de anställda förflyttat gränserna och normaliserat händelser skulle även kunna tyda på att 

de anställda använder sig av den typ av förnekelse som Lazarus och Folkman (1984) tar upp 

som ett sätt att behålla optimism för att kunna fortsätta arbeta. 

 

Utifrån respondenternas berättelser kunde det tolkas att respondenterna ibland satte 

klienternas säkerhet framför sin egen och att de många gånger ansåg det vara något som hörde 

till arbetet. Vissa respondenter kunde även ha förståelse för att klienterna ibland verbalt 

kränkte eller hotade dem, detta på grund av att de ansåg att klienterna inte var stabila i sitt 

mående. Även detta ansåg de vara en del av jobbet som de fick stå ut med. Med utgångspunkt 

i begreppet coping tolkade vi att synen på utsatthet som något som hörde till jobbet kunde 

vara en typ av förnekelse eller bagatellisering. Detta för att kunna hantera det jobbiga i de 

utsatta situationerna. Andra exempel på denna typ av bagatellisering var att respondenterna 

kunde skämta om utsatta situationer eller att ta på sig skulden för dem. I denna del kom vi 

även fram till att vissa respondenter ibland upplevt brist på stöd eller förståelse vilket vi med 

utgångspunkt i teorin om det idealiska offret och sekundär viktimisering tolkade som ett 

uttryck för att de inte alltid blev tagna på allvar som offer. 

Konsekvenser av att arbeta på en utsatt arbetsplats 
 

En studie av Di Martino (2003) visar på att stress i arbetet till viss del kan ha positiv påverkan 

på den anställde och utförandet av arbetsuppgifter, men den kan bli skadlig om den anställde 

under en lång period utsätts för hög stress som inte avtar. Det kan också bli värre om den 

anställde inte får hjälp och stöd i eller efter situationen. Karasek och Theorell (1990) menar 

att socialt stöd från kollegor eller chefer kan minska eller motverka negativa konsekvenser 

som kan uppstå efter en svår situation. Följder av att inte få stöd kan kopplas till det Anna 

berättar om en jobbig situation på arbetsplatsen. Hon blev under en period utsatt av en klient, 

och utsattheten gick så långt att Anna valde att stanna hemma från arbetet på grund av stor 

påfrestning och brist på förståelse och stöd från kollegor och chefer. Hon menar även på att 

några kollegor anklagade henne för att ha provocerat fram klientens beteende. Först senare 

förstod kollegor och chefer hur pass utsatt hon faktiskt blev då klienten även började utsätta 

andra anställda. 
 

Jag var ju den första och ingen annan råkade illa ut, och då trodde ju de att 

jag hade hotat klienten. Så jag vet att jag gick… jag jobbade inte på en 

månad eller så. 
 

Även Karl har upplevt brist på stöd från ledningen på arbetsplatsen då en klient fått reda på 

information angående sig själv som Karl gett till klientens socialsekreterare. Efter det utsattes 

Karl under en period för verbala kränkningar och hot från klienten och kände att han inte fick 

hjälp och stöd från ledningen att sätta stopp för utsattheten. Han menar att de borde ha pratat 

med klienten förflyttat klienten från avdelningen. Karl menar att han mådde mycket psykiskt 

under denna period eftersom han inte fick stöd. Det bristande stödet kan tyda på att Karl inte 

blir tagen på allvar som offer (Christie, 2000). Det dåliga måendet som följer kan vara ett 

uttryck för sekundär viktimisering, vilket innebär att ett offer inte får stöd eller den 

upprättelse den behöver vilket kan leda till ytterligare utsatthet för offret (Lindgren, 2008). 

Vidare menar Karl att han inte heller kunde stoppa klienten på egen hand på grund av att han 

måste vara professionell och förhålla sig till regler och riktlinjer på arbetsplatsen. Karls 
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upplevelse av att själv inte kunna agera kan kopplas till det krav- och kontrollteorin menar om 

att ha lågt handlingsutrymme vilket i kombination med höga psykiska krav kan generera 

negativa konsekvenser för individen, något som kan lindras med stöd av kollegor (Karasek & 

Theorell, 1990).  
 

Jag är ju bunden så, jag får ju inte ta tag i klienten, jag får ju inte skälla ut 

honom liksom. Jag måste ju vara professionell va, men då måste jag också 

få stöd i att klienten inte kan hålla på. 
 

En studie av Leijon och Svensson (2013) menar på att konsekvenserna av en utsatt situation 

kan bli olika beroende på i vilken kontext situationen utspelat sig i. Följderna varierar även 

beroende på beredskap som funnits samt vilken chans den utsatte haft att avvärja situationen 

Både Mattias och Karl har till följd av sitt yrke upplevt sig utsatta även utanför arbetstid. 

Mattias berättar att han en gång träffade på en klient som var i sällskap med flera andra 

påverkade människor. I situationen var Mattias tvungen att ta sig förbi gruppen som skrek 

glåpord efter honom. Även Karl berättar att han mött en klient utanför arbetstid i närheten av 

sitt hem som han upplevde som farlig och oberäknelig.  

 
Jag har träffat en klient som, ja på avdelningen så vände jag inte ryggen åt 

den klienten om ni förstår vad jag menar. Den råkade jag träffa inte långt 

hemifrån, och då vart jag orolig. 
 

Både Mattias och Karl uppger att de kände sig mer utsatta i mötet med klienter utanför 

arbetsplatsen och då de var helt utan skydd och i ett annat sammanhang än det de vanligen 

möter klienterna i. Det respondenterna berättar stämmer överens med vad Leijon och 

Svensson (2013) skriver om att upplevelsen av utsatthet kan se olika ut beroende på i vilken 

kontext den utspelar sig. Att Mattias och Karl kände sig mer utsatta i mötet med klienten 

utanför arbetet kan bero på bristen på beredskap samt känslan av att inte ha något skydd och 

därför inte kunna avvärja en eventuell situation. Respondenternas upplevelser kan även 

kopplas till teorin om det idealiska offret. Ett av kriterierna för att klassas som ett offer är att 

den utsatte befinner sig på en plats som de inte kan klandras för att vara på (Christie, 2000). 

När respondenterna möter klienter utanför arbetsplatsen sker inte mötet på respondenternas 

villkor och de har inte själva valt att möta klienten, vilket de gör i arbetssituationen. Det 

innebär att de i denna situation, enligt kriterierna, skulle klassas om idealiska offer av 

omgivningen. På grund av det ser de möjligen även sig själva som offer i situationen vilket 

kan förklara deras ökade känsla av utsatthet utanför arbetsplatsen. 

 

Vidare framkommer av samtliga respondenter att de till följd av utsattheten på arbetsplatsen 

fått både psykiska och fysiska besvär. Flera av dem berättar om sömnproblem som en 

konsekvens av utsatta händelser. Sara menar att hon under perioder känt ett så starkt 

stresspåslag att hon haft svårt att somna och när hon väl somnat har hon sovit oroligt. Även 

Karl och Mattias menar att de under oroliga perioder upplevt det som väldigt svårt att sova. 

De tre respondenternas upplevelser kan kopplas till forskning som visat på att just sömnlöshet 

kan bli en följd av att ha blivit utsatt på arbetet. 
 

Ja under de här perioderna när man har ett sånt här stresspåslag och det är 

jobbigt så blir det ju svårt att sova. Även om man är jättetrött så har man 

svårt att koppla av och gå ner i varv, och när man somnat så sover man 

oroligt. Det medför ju att man är tröttare dagen efter, så det blir ju lite ond 

cirkel där. 
 

Forskning har även visat på konsekvenser som magproblem, ångest, depression, trötthet samt 

hjälplöshet (Di Martino, 2003), något som stämmer överens med vad flera respondenter 



      26 

uppger. De menar att de upplevt kroppsliga besvär som magkatarr och migrän till följd av 

arbetssituationen. 

 

Vidare berättar flera respondenter om följder de upplevt, exempelvis nedstämdhet och 

trötthet. Anna menar hon ibland upplevt en nedstämdhet till följd av perioder med många 

utsatta situationer, vilket har lett till en känsla av att vilja stanna hemma. Även Sara har haft 

känslan av att inte vilja åka till jobbet då hon känt stark trötthet, ångest och motstånd i 

samband med jobbiga perioder på arbete. Hon berättar att hon även har stannat hemma under 

en period till följd av ångesten. Enligt Mattias är det inte så vanligt att personal stannar 

hemma till följd av utsatthet på arbetet, men han menar att det under perioder förekommer 

missnöje bland personalen. 

 
Man har ju hört från andra att det varit lite nedstämda och säger negativa 

saker som ”fy fan, då var man här igen, vad skönt att dagen snart är slut 

eller fy fan så ska man hit imorgon igen.” 
 

Enligt krav- och kontrollmodellen kan följder som trötthet, ångest, nedstämdhet och andra 

besvär vara en konsekvens av att ha ett arbete med höga krav och en låg känsla av att kunna 

uppfylla dessa krav (Karasek & Theorell, 1990). Med utgångspunkt kan det tolkas att 

respondenternas upplevelser av nedstämdhet och ett motstånd att gå till jobbet under utsatta 

perioder kan bero på höga krav i kombination med lågt handlingsutrymme, vilket gör att de 

känner att de inte har kontroll över arbetssituationen. Bristen på kontroll leder till en 

uppgivenhet som gör att ett motstånd till att gå till arbetet uppstår. 
 

Maria uppger att hon aldrig stannat hemma från jobbet även fast hon känt att det funnits ett 

motstånd att gå dit ibland. Hon menar på att det är viktig att ta tag i situationen och gå dit 

ändå och att det oftast känns bättre än förväntat när hon väl är där. Det Maria berättar kan 

tyda på att hon använder en copingstrategi för att hantera de jobbiga känslorna som kan följa 

av utsattheten på arbetsplatsen. Hon har lärt sig att hon genom att ta tag i situationen och 

bemöta sin oro ofta märker att det inte är så farligt som befarat vilket kan vara en typ av 

omvärdering av situationen. Omvärdering kan exempelvis vara att tänka att ”det kunde varit 

värre” (Lazarus & Folkman, 1984). Vidare berättar även Lisa att hon själv aldrig stannat 

hemma från jobbet på grund av en jobbig arbetssituation men hon berättar att hon har flera 

kollegor som stannat hemma. Vissa har tagit ut semesterdagar under jobbiga perioder när det 

varit svåra klienter för att få komma ifrån och hinna varva ner.   

 

Forskning visar på att stressen från utsatta situationer ibland kan gå så långt att personal blir 

tvungna att byta avdelning eller att till och med sluta på sin arbetsplats (Akademikerförbundet 

SSR, 2011) något som till viss del stämmer överens med flera respondenters utsagor. Sara 

menar på att hon har kollegor som har sjukskrivit sig men hon har aldrig varit med om att 

något sagt upp sig på grund av arbetssituationen. Karl berättar att han under en period valde 

att prova ett annat jobb för att han ville komma ifrån arbetssituationen, men han sedan valde 

att komma tillbaka.  

 
Jag har prövat ett annat jobb ett par månader men det var inget som 

passade. Men nej, inte på grund av att jag var rädd, då skulle jag byta direkt 

alltså. Det går inte att vara rädd här, det funkar inte. Du kan inte jobba om 

du går omkring och är rädd. 
 

Karl menar vidare att han vet två kollegor som har slutat på jobbet till följd av att ha varit 

utsatta. Mattias berättar också om en kollega han haft som tvingades sluta på grund av att ha 

blivit hotad. Han menar även på att en del kollegor aktivt söker nya jobb då de vill komma 
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ifrån arbetssituationen. Att flera kollegor väljer att byta arbetsplats eller sjukskriva sig kan 

tyda på att de känner hög påfrestning och låg kontroll (Karasek & Theorell, 1990) och att de 

negativa konsekvenser som kommer av det gör att de inte orkar.    
 

Flera respondenter menar på att de fått byta avdelning på grund av att de känt sig utsatta. 

Anna berättar om att hon varit så utsatt av en klient att hon tvingades byta avdelning då 

situationen var ohållbar. Mattias uppger att de ibland får lösa utsatta situationer genom att 

byta personal mellan avdelningarna. 
 

Då får vi byta liksom, byta personal. Ibland byter man ju avdelning som 

personal, det kan vara på grund av enkelheten. Det funkar inte, man blir hela 

tiden angripen. Det kan vara att en klient har utsett den här personen, så är det 

lugnt och så kommer den här personen, så drar det igång igen. Fast vi 

försöker ju undvika det, för vi jobbar ju på en avdelning och vi ska känna oss 

trygga där och inte bli bortjagade. 
 

Flera respondenter menar att de ibland kan ha svårt att släppa tankarna på jobbet när de 

kommit hem efter ett pass. Sara berättar att hon ofta tänker på jobbet när hon är hemma men 

att det har blivit lättare att släppa nu än när hon var ny på jobbet. Då hade hon inga taktiker 

för att kunna släppa tankarna, vilket hon menar att hon har idag. Även Karl uppger att han 

som ny i jobbet hade väldigt svårt att släppa jobbet efter att han kommit hem, men att han 

idag har hittat olika sätt som hjälper honom. Han ser till att ha mycket aktiviteter efter 

arbetstid som gör att han kan tänka på annat vilket påminner om vad Lazarus och Folkman 

(1984) skriver om coping. När individen upplever inre och yttre krav som är för stora för att 

kunna hantera dem med sina personliga resurser kan individen använda sig av olika tekniker 

för att kunna hantera dessa krav. Karl berättar vidare att han ibland tar med sig tankarna på 

jobbet hem men i ett mer positivt syfte idag än förut, då det oftast handlar om planering för en 

klient som det går bra för och som är på väg åt rätt håll. Han berättar även att han på fritiden 

ser till att hålla sig sysselsatt som en strategi för att inte tänka på jobbet efter arbetstid. 

 
Jag har så mycket fritid med fotboll och massa annat och det är nog tur att 

jag har det tror jag för då är jag tvungen att fokusera på nåt annat. Skulle 

jag bara vara hemma kanske och det har varit lite tråkiga situationer och 

sånt där, då skulle det kanske bli jobbigt, det tror jag nog. 

 

Även Maria har skapat en strategi för att inte tänka på jobbet efter arbetstid. Enligt henne är 

det viktigt att hon pratar med någon innan hon lämnar jobbet för att bearbeta dagens händelser 

innan hon åker hem. Hon menar att hon av den anledningen skulle vilja ha mer regelbunden 

handledning eftersom hon tycker att det är viktigt att verkligen släppa tankarna innan hon 

lämnar institutionen för dagen. 
 
 

 

I denna del framkom att respondenterna upplevt flera olika konsekvenser av att arbeta på en 

utsatt arbetsplats. Exempelvis kunde de ha svårt att släppa tankarna på jobbet efter arbetstid 

eller känna ett motstånd att gå till jobbet. Med utgångspunkt i krav- och kontrollmodellen 

tolkade vi det som att dessa negativa konsekvenser uppstod till följd av en känsla av höga 

krav kombinerat med en känsla av låg kontroll eller lågt handlingsutrymme på arbetet. Denna 

kombination kan leda till bland annat nedstämdhet, ångest och trötthet, något som stämde 

överens med vad flera respondenter upplevt. Det framkom även utifrån krav- och 

kontrollmodellen att de negativa konsekvenserna kunde upplevas som värre om de anställda 

inte fick stöd från sina kollegor och chefer, något som till stor del stämde överens med 

respondenternas upplevelser. Två av dem hade valt att stanna hemma på grund av att de mått 

så dåligt av att inte få förståelse från arbetsgruppen. Med utgångspunkt i begreppet sekundär 

viktimisering tolkade vi att deras dåliga mående ökat på grund av att de inte fått stöd i sin 

offerroll av sin omgivning
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Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och diskutera de resultat som vi anser vara viktigast. 

Bland annat berörs maktperspektivet, vikten av alliansskapande samt vikten av stöd för de 

anställda inom tvångsvården.  

Faktorer som påverkar utsattheten 
 

Det första området vi valde att studera var varför och i vilka situationer risken för utsatthet 

kunde upplevas ökad eller i vilka situationer utsatthet kunde uppstå, och vi kunde ur resultatet 

se flera faktorer som ökade risken. Framförallt framkom att utsatta situationer ofta uppstod 

när maktskillnaden mellan personal och klient blev tydlig. Maktaspekten berördes inte direkt 

under intervjuerna, och var inget som respondenterna nämnde, men utifrån deras berättelser 

tyckte vi oss kunna tolka att det i de utsatta situationer de berättade om ofta förekom en ojämn 

maktbalans. Det var ofta i situationer där klienten inte fick sin vilja igenom vilket ofta 

genererade aggression och ilska. Genom att analysera respondenternas utsagor med ett 

maktperspektiv kunde vi tolka att det kunde bero på en känsla av maktlöshet hos klienten som 

gjorde att de skapade en motmakt genom att ställa sig emot personalens beslut. Vi anser att 

den ojämna maktbalansen som ständigt är närvarande i relationen mellan hjälpare och klient 

är svår eller omöjlig att undkomma, kanske framförallt inom tvångsvården. Vi anser dock att 

det är viktigt att ständigt ha en medvetenhet om den för att inte missbruka den och för att 

kunna skapa en bra allians med klienten.  

 

Alliansskapande var något som enligt respondenterna var en viktig del av det dagliga arbetet, 

men de kunde se en negativ utveckling till följd av mycket skrivande och 

dokumentationsarbete. Detta var något som samtliga respondenter tog upp vilket fick oss att 

förstå att det var något som påverkade arbetet negativt. Vi tror att tanken med ökande 

dokumentation är god då den är till för att kunna hjälpa klienten på bästa sätt, men vi anser 

utifrån respondenternas utsagor att allians- och relationsskapande är viktigare för att klienten 

ska må bra och att risken för utsatta situationer ska minska. I resultatet tolkade vi att risken 

ökade om klienten kände sig exkluderad vilket ökar vår tro på att en bra relation mellan 

hjälpare och klient är viktig i behandlingsarbetet. 

 

Något som en respondent påpekade var att dagens klienter hade tillgång till att beställa droger 

via internet, något som inte var lika vanligt för några år sedan. Det poängterades att det inte 

fanns forskning om dessa droger och dess biverkningar vilket gjorde att personalen inte visste 

mycket om hur klienternas skulle reagera och hanteras under behandling. Respondenten 

menade att detta var något som ökade risken markant då de inte fått någon utbildning på 

området och därför aldrig visste hur klienten skulle bete sig. Detta ansåg vi vara ett viktigt 

resultat för framtiden då dessa droger hela tiden blir mer tillgängliga och svåra att stoppa.  

Utsatthet som en del av jobbet 
 

Det andra området vi ville undersöka var den anställdes syn på och upplevelse av sin egen 

utsatthet på arbetsplatsen. Något vi återkommande kunde avläsa ur respondenternas 

berättelser var en typ av förnekelse eller förminskning av den utsatthet som kunde förekomma 

i deras arbete, bland annat genom utsagor om att utsatthet är en del av jobbet och något de får 

stå ut med. Under intervjuerna blev detta tydligt då flera av respondenterna berättade att de 

inte såg sig själva som utsatta, men det framkom mer och mer under intervjuns gång att 
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respondenterna varit utsatta flertalet gånger. Från att ha läst tidigare forskning förstod vi att en 

typ av våldsförnekande kultur var vanligt förekommande bland personal i utsatta yrken och 

med utgångspunkt i teorin om coping tolkade vi att förnekelse och bagatellisering bland 

personalen kunde vara ett sätt att hantera det emotionellt jobbiga på arbetsplatsen. Vår 

tolkning av varför personalen blir tvungna att ta till förnekelse eller bagatellisering är att de 

blir tvungna att hitta ett sätt att hantera sina känslor och sin utsatthet på grund av att de inte 

får lov att vara svaga och offer. Detta antagande kan förklaras utifrån teorin om det idealiska 

offret då den säger att offer ska uppfylla vissa kriterier för att få upprättelse. Vi anser att det 

behövs en ökad förståelse och medvetenhet om detta inom tvångsvården då personal annars 

kan fara illa till följd av sekundär viktimisering som innebär dåligt mående på till följd av att 

inte bli tagen på allvar i offerrollen.  

Konsekvenser av att arbeta på en utsatt arbetsplats 
 

Det sista området vi valde att studera var vilka tänkbara konsekvenser respondenterna upplevt 

till följd av att arbeta på en arbetsplats där utsatthet kunde förekomma. Konsekvenserna 

visade sig kunna vara av både psykisk och fysisk karaktär. Med utgångspunkt i krav- och 

kontrollmodellen som säger att höga krav i kombination med låg kontroll eller lågt 

handlingsutrymme kan skapa negativa konsekvenser för den anställde kunde vi tolka att 

personalen inte hade det handlingsutrymme och den kontroll de behövde i utsatta situationer. 

I samband med studien har vi funderat på vad detta kommer ur och vi tror att det kan bero på 

personalen på en tvångsinstitution har väldigt många regler och lagar som säger vad de får 

och inte får göra. Det i kombination med att klienterna de arbetar med ofta är gränslösa och 

bryter mot regler och lagar tror vi gör att det blir en obalans. Personalen kan många gånger 

inte handla på det sätt som situationen kräver vilket gör att handlingsutrymmet blir begränsat 

och att deras stress ökar då de känner brist på kontroll. Utifrån detta anser vi att det på dessa 

institutioner skulle behövas ökat stöd, exempelvis i form av mer personal eftersom vi tidigare 

i studien kommit fram till att låg bemanning skapade en ökad risk. 
 

Något som också framkom i studien var att brist på stöd från kollegor, ledning och samhället 

generade en ökad upplevelse av negativt mående. Bland annat kunde vi se att när personalen 

rapporterade eller anmälde en allvarlig händelse var processen ofta utdragen och det var svårt 

att få upprättelse och bli tagen på allvar av rättsväsendet. Även här förstod vi med 

utgångspunkt i teorin om det idealiska offret att detta kunde bero på att respondenterna ansågs 

få skylla sig själva då de valt att vistas i en utsatt miljö. Till följd av de höga kraven och det 

ibland bristande stödet förekom att personal sjukskrev sig eller tog ut semesterdagar för att de 

inte orkade gå till arbetet. Som vi tidigare tagit upp i studien säger lagen att det i yrken där det 

förekommer upprepade hot- och våldssituationer alltid ska finnas tillgång till lämpligt stöd för 

att minska risken för psykiska och fysiska följder för den anställde. Utifrån vad våra 

respondenter berättat anser vi att arbetsplatserna inte alltid klarar av att uppfylla de krav som 

lagen ställer. 

Studiens styrkor och begränsningar 
 

En styrka med studien är att vi valt en kvalitativ metod och att vi använde oss av intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Vi anser att det ger studien ett djup då vi använder oss av 

respondenternas upplevelser för att analysera med och söka svar på vårt syfte. Ännu en styrka 

med studien är den intervjuguide som legat till grund för vårt resultat. Vi upplevde att den var 

lätt för respondenterna att förstå vilket gjorde att svaren blev innehållsrika och informativa. 

Frågorna som ställdes var väl kopplade till syftet och till våra teman vilket skapade en bra 

grund för analysen. Att frågorna var så kopplade till syftet och våra teman skulle kunna blivit 
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en begränsning då vissa av frågorna ibland kändes något låsta. Detta medförde en risk för att 

få korta svar, men genom att utveckla frågorna och ställa följdfrågor lyckades vi undvika att 

det inträffade. 
 

Efter att ha gjort en genomgång av tidigare forskning upplevde vi att den mest bestod av 

kvantitativa mätningar och resultat som sa att utsatthet förekommer, men inte så mycket om 

varför. Vi saknade undersökningar som gick in mer ingående på anställdas upplevelse av 

varför och i vilka situationer utsattheten uppstår, något som vi försöker och tycker att vi 

lyckas med att få fram i vår studie. På grund av bristen på liknande tidigare forskning 

upplevdes det ibland svårt att analysera vissa delar av vårt resultat.  

Vidare anser vi att våra teorier och begrepp ger styrka till studien på grund av deras olikheter, 

exempelvis att de är både på individnivå samt organisations- och samhällsnivå. Det har hjälpt 

oss att analysera och försöka förstå resultatet från flera olika synvinklar, samtidigt som vi har 

försökt se en slags koppling mellan dem, exempelvis i hur coping kan leda till att de anställda 

inte ser sig själva som offer. Vi kan dock se en eventuell tendens till att teoriernas olikheter 

skulle kunna göra att studien anses spretig. 

Praktisk tillämpning och förslag till vidare forskning 
 

Från studiens resultat framkom att det inom tvångsvården finns många olika faktorer som 

ökar risten för utsatthet. Bland annat att tid för relationsskapande med klienten åsidosattes på 

grund av ett ökat krav på dokumentation. Vi anser därför att mer tid med klienterna bör 

prioriteras och att dokumentationsarbetet skulle behöva effektiviseras då det nu tar upp 

mycket onödig tid som skulle kunna användas till att skapa allianser med klienterna.  

Vidare visade vår studie på att flera respondenter upplevt brist på stöd efter utsatta situationer 

vilket genererade negativa konsekvenser för dem. Vi ser därför ett behov av ökad 

uppmärksamhet på personalens mående och eventuellt mer stöd i form av regelbunden 

handledning. Vi anser att det krävs en större förståelse från omgivningen för personalens 

utsatthet och behov av bekräftelse som offer. Detta för att undvika att personalen genom olika 

strategier blir tvungna att hantera sin utsatthet på egen hand. Något som framkom i resultatet 

var att vissa respondenter upplevde att det fanns en bristande kunskap om de droger som 

cirkulerar idag och att det därför ibland var svårt att veta hur de skulle ta hand om vissa 

klienter. Utifrån detta anser vi att personalen behöver mer utbildning om dessa droger och 

konsekvenserna av dem.  

 

Då studien till stor del fokuserat på riskfaktorer och vad som skapar utsatthet på 

arbetsplatserna samt vilka följder det får, anser vi att vidare studier skulle kunna undersöka 

verksamma skyddsfaktorer som finns och vilka preventionsmetoder som är verksamma på 

utsatta arbetsplatser. Då vår studie bygger på personalens subjektiva upplevelser skulle studier 

på mer organisatorisk nivå kunna vara viktiga för en mer komplett syn på utsatthet. Vi anser 

att det skulle kunna vara intressant att utföra observationsstudier på utsatta arbetsplatser för 

att undersöka hur utsattheten ser ut från ett annat perspektiv. Något vi även anser skulle kunna 

vara viktigt att studera är klienternas syn på sin utsatthet, både från andra klienter och från 

personal. Vi tror att alla dessa delar skulle behöva studeras för att få ett bättre 

helhetsperspektiv av utsatthet på arbetsplatsen. 
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Bilaga Intervjuguide 

 

Bakgrund/inledande frågor 

 
- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Varför vill du arbeta med människor? 

- Har du någon utbildning, i så fall vilken? 

- Vad är din yrkesroll på arbetsplatsen? 

- Kan du berätta lite om din arbetsplats? 

- Hur ser arbetsdagarna ut? 

- Hur ser arbetsfördelningen ut under ett arbetspass?  

 

Utsatta situationer 

 
- Har du någon gång känt dig utsatt på din arbetsplats? 

- Upplever du att hot är vanligt förekommande på din arbetsplats? 

- Vad upplever du kan vara en hotfull situation? 

- Har du någon gång upplevt att du varit i en hotfull situation på arbetsplatsen?  

- Har du upplevt att du känt dig oroad/rädd på grund av hot eller en hotfull situation? 

- Upplever du att våld är vanligt förekommande på din arbetsplats? 

- Vad upplever du kan vara en våldsam situation? 

- Har du någon gång upplevt fysiskt våld på arbetsplatsen? 

- Har du någon gång fått blåmärken eller andra kroppsskador på grund av fysiskt våld? 

- Har du någon gång bevittnat hot eller fysiskt våld? 

- Har du någon gång varit tvungen att avvärja en fysisk situation? 

- Upplever du att du eller andra ser en viss mängd av problematiska situationer som en del 

av jobbet? 

- (Sexuell kränkning, självmordsförsök, andra kränkningar.) 

 

Riskfaktorer 

 
- Upplever du att det finns situationer där risken för hot- och våld är större?  

- Anser du att det finns platser på institutionen där risken är större? 

- Upplever du att det är någon skillnad i utsatthet beroende på när man jobbar? 

- Upplever du att det lättare uppstår situationer om personalen är stressad? 

- Finns det ytterligare sociala faktorer som kan öka risken för problematiska situationer? 

- Upplever du att det finns faktorer som minskar risken för hot och våldssituationer? 

- Upplever du att det funnits situationer där du kunnat handla annorlunda för att undvika en 

situation? 

- Upplever du någon skillnad i utsatthet mellan till exempel kvinnor och män, eller på 

grund av ålder? 

 

Stöd och hjälp i utsatta situationer 

 
- Vem skulle du vända dig till efter en utsatt situation? 

- Har du någon gång sökt stöd efter en hotfull eller våldsam situation? 

- Upplever du att det finns stöd för dig om du blir eller skulle bli utsatt för hot eller våld? 
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- Har du någon gång valt att inte berätta om att du blivit utsatt för hot eller våld? I så fall 

varför? 

- Om en situation uppstår, känner du dig trygg i att du får hjälp? 

- Upplever du dig trygg i att säkerhetsrutiner fungerar och följs? 

- Har du någon gång upplevt att det inte funnits hjälp och skydd i en situation? 

 

Följder 

 
- Har du någon gång känt oro för att gå till jobbet? 

- Har du någon gång stannat hemma från jobbet pga. rädsla för att bli utsatt? 

- Finns det någon som har valt eller varit tvungen att sluta på grund av hot och våld? 

- Har någon gång upplevt psykiska följer exempelvis ångest, stress, nedstämdhet till följd 

av din arbetssituation? 

- Har du någon gång känt oro utanför jobbet/efter arbetstid?  

- Har du någon gång blivit utsatt utanför arbetstid? 

 

 


