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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka personalens enskilda upplevelse och hantering av hot och 

våld på Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) akutmottagning i Uppsala. Tidigare forskning visar 

att det är individuellt hur man upplever hot och våld samt att det är svårt att hålla isär dessa 

begrepp. Forskning visar även att det innebär en särskilt utsatthet att arbeta inom psykiatrin, då 

psykiska sjukdomar är en bakomliggande faktor till att hot och våld uppstår. Att bli utsatt för hot 

och våld kan resultera i olika konsekvenser för den enskilde. Studien baseras på kvalitativa 

intervjuer och materialet samlades in hösten 2012 på BUP på Akademiska sjukhuset. De 

kvalitativa intervjuerna transkriberades och analyserades noggrant. Resultatet utmynnade i fyra 

teman: Den diffusa gränsen mellan hot och våld som visade hur svårdefinierat hot och våld är 

samt var gränsen mellan dessa går. Orsaker och personalens reaktion tog upp att psykiska 

sjukdomar, bemötande och tvångsvård är bidragande faktorer till att hot och våld uppstår. I en 

hot- och/eller våldshändelse uppstår en reaktion hos personal, en ambivalens mellan att personen 

är psykiskt labil och att beteendet är oacceptabelt.  BUP akutens hantering och 

rapportering visade att personalen har olika copingstrategier när de ska hantera en hot och/eller 

våldssituation samt att det är olika hur rapporteringen av dessa situationer fungerar. Det sista 

temat Arbetsmiljön visade att det är en utsatt miljö att arbeta i och att det är viktigt att få stöd i 

arbetet, men huruvida personalen upplever att de får stöd ser olika ut. Det finns ett behov för att 

utveckla rutiner kring samtal efter en hot- och/eller våldshändelse.   

 

Nyckelord: Hot, Våld, Personals upplevelse, Barn och ungdomspsykiatri, Orsaker 

 

Abstract 

The aim of the study was to examine individual staff experience and management of threats and 

violence in the acute psychiatric department for children and teenagers in Uppsala. Previous 

research shows that the experience of threats and/or violence is individual, and that it is difficult 

to distinguish between these concepts. Research shows that it is particularly vulnerable to work in 

psychiatry when mental illness is a cause when threats and violence occurs. Threats and violence 

can result in different consequences for the individual. The study is based on qualitative 

interviews and the material was collected in the autumn of 2012 at Akademiska sjukhuset. The 

qualitative interviews was transcribed and carefully analyzed. The result had an outcome in four 

different themes: The diffuse definition between threats and violence that showed how difficult it 

is to define threats and violence. Causes and staff reaction showed that mental illness, how you 

treat someone and compulsive cares are contributing factors to threats and violence occurs. This 

theme also shows ambivalence within the staff, that the behavior is unacceptable meanwhile he or 

she is mentally ill. Management and reporting showed that the staff has different coping strategies 

when they deal with threats and violence and that it is different how functional the reporting is. 

The theme working environment showed that it is a vulnerable environment to work in. Therefore, 

it is important to get support from colleagues and managers but the staff has different opinions 

whether they feel supported from managers. There is a need to develop routines for incidents 

when threats and/or violence have occurred. 

 

Keywords: Threats, Violence, Staffs experience, Child and adolescent psychiatry, Causes  
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Förord 

Författarna vill tacka personalen på Barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning i Uppsala 

för att de ställde upp på intervjuer och delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser. 

Det hade inte blivit någon uppsats utan er. Författarna vill även tacka Christina Nehlin Gordh 

som varit handledare under studiens genomförande för stöd och goda råd. 

 

1 Inledning  

1.1 Författarnas val av studie  

“Jag blev så rädd nyss, klienten skrek åt mig! “ – “En smäll får man acceptera i mitt yrke!” 

 

Båda författarna har erfarenheter från yrken inom psykiatri, vård, institution och annat socialt 

arbete där situationer av hot och våld förekommer. Citaten ovan är hämtade ur den verklighet 

som författarna upplevt inom dessa yrken och det åskådliggör att det varierar mycket i hur 

människor reagerar och agerar när patienter beter sig hotfullt och/eller våldsamt. Det är 

anmärkningsvärt att människor kan uppleva samma situation så olika.  

Detta har fått författarna intresserade av att undersöka hur personal på en arbetsplats där det 

finns en ökad risk för hot och våldssituationer upplever sin verklighet. Författarna har valt 

akutmottagningen för Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Uppsala för att undersöka hur 

personalen där upplever och hanterar hot och våldssituationer. Finns det en större acceptans 

eller förståelse bland personalen då det är barn och ungdom som är patienter? 

 

1.2 Problemformulering  
I en undersökning bland Sveriges kommunalt anställda inom vård- och omsorgsyrken visade 

det sig att 67 % av deltagarna uppgav att de utsätts för hot och våld varje månad. Nio procent 

uppgav att de dagligen blir utsatta.
1
 En kunskapsöversikt från arbetsmiljöverket stärker detta, 

mellan år 2005 och år 2009 rapporterades 6600 fall in till arbetsmiljöverket där psykiska och 

fysiska skador uppkommit efter hot och våldssituationer.
2
 För att sätta detta i perspektiv är det 

cirka fyra fall om dagen året om.  

 

Samtidigt som undersökningar visar att en stor del av de som arbetar inom vård och omsorg 

utsätts för hot och våld framkommer att det troligen ändå finns en underrapportering, alltså ett 

mörkertal. Denna underrapportering kan bestå av en rad olika faktorer så som att hot eller 

våldsbedömningen beror på offrets tolkning, inom en del områden som akutvård och psykiatri 

anses det som att hot och våldsituationer ingår som en del av arbetet, personal förlåter 

patienter i hot- och våldssituationer därför att patienten är utsatt eller att det anses som 

känsligt att anmäla. Det finns även hot- och våldsituationer där personalen undviker att 

rapportera om dessa för att slippa negativa kommentarer från chefer eller medarbetare. Vidare 

så tar rapportering om hot och våld tid och leder oftast inte till några åtgärder. 
3
  

 

 

                                                           
1
 Menckel & Viitasara 2000 

2
 Hallberg 2011 

3
 Arnetz 2001 
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Under hösten 2012 rapporterades det i Uppsala nya tidning om en situation där en 

femtonåring bet en behandlingsassistent och var våldsam med ett järnrör på avdelningen.
4
  

Det är viktigt att belysa hot och våldssituationer, inte förminska eller ta dem på mindre allvar 

bara för att hotet eller våldet råkar komma från en minderårig. Hot och våld kan leda till 

fysiska och psykiska skador hos de som blivit utsatta. Professionella som har erfarenheter av 

hot och våld uppger att de har sämre hälsa än de som inte varit utsatta.
5
 Att detta som är så 

vanligt och som kan innebära allvarliga konsekvenser för den enskilde, inte leder till några 

åtgärder anses vara ett problem av författarna till denna studie. 

 

Sammantaget handlar detta om utsatthet, acceptans och relevans samt konsekvenser. Om man 

ser på detta ur både samhällsekonomiskt och individperspektiv så inser man att det kan 

resultera i negativa konsekvenser på flera plan.  Exempelvis kan detta innebära att personal 

mår dåligt vilket innebär ökade kostnader för samhället i form av sjukskrivningar och 

rehabiliteringsinsatser. Även det personliga lidandet ökar vilket kan påverka individens 

omgivning i sin tur. För patienterna kan det innebära felbehandling eller fel insatser vilket kan 

öka kostnader för samhället, det kan även förstärka utsattheten och den psykiska ohälsan hos 

patienten. Då socialt arbete ofta handlar om bemötande av människor i utsatta situationer 

känner författarna att detta problem även är relevant inom fler verksamhetsområden. Går det 

att minimera utsattheten, att förtydliga vikten av hur man hanterar hot och våldssituationer 

och därmed minska konsekvenserna av dessa situationer?    

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur personalen upplever och hanterar hot och våldsituationer. 

Författarna vill undersöka den enskildes upplevelse av hot och våld samt dess upplevelse och 

hantering av sin arbetssituation. Vidare om personalen upplever att det finns eventuella brister 

i rutiner vid hot och våldssituationer. Om detta är fallet vill författarna presentera 

implikationer för verksamheten och liknande socialt arbete. 

 

De frågeställningar som utgör grunden för studien är: 

      1. Hur upplever personalen vad som är en hot och/eller våldsituation? 

      2. Hur hanterar personalen situationer av hot och/eller våld? 

      3. Hur hanterar och upplever personalen sin arbetssituation? 

      4. Hur upplever personalen eventuella brister i rutiner vid en hot och våldssituation? 

     

     1.4 Disposition 

      Uppsatsens är disponerad i sex delar. Inledningen där problemställning, syfte och 

frågeställningar beskrivs. I andra delen presenteras tidigare forskning som inleds med en 

begreppsförklaring där de återkommande begreppen i uppsatsen klargörs och problematiseras. 

I samma avsnitt kartlägger författarna tidigare forskning inom hot och våld i vårdsektorn, 

främst inom psykiatrin. I uppsatsens tredje del beskriver författarna vilka teoretiska perspektiv 

studien kommer att utgå från. Därefter kommer metoddelen där författarna beskriver 

                                                           
4
 Uppsala nya tidning 2012 

5
 Menckel & Viitasara 2000 

http://www.unt.se/uppsala/15-aring-bet-behandlingsassistent-1982614.aspx
http://www.unt.se/uppsala/15-aring-bet-behandlingsassistent-1982614.aspx
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intervjuer och manifest kvalitativ innehållsanalys som de valt för att samla in materialet och 

analysera detta. I uppsatsens femte del presenteras resultatet i studien. I sista och sjätte delen 

diskuterar författarna tidigare forskning, teori och resultat. I sjätte delen kommer en 

konklusion besvara frågeställningarna som inledningen berörde.  

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Översikt 

I följande del kommer läsaren få ta del av tidigare forskning och rapporter från främst 1990-

talet och framåt. 

 

Sedan slutet på 1800-talet har man känt till att fenomenet hot och våld har varit ett problem 

för vårdpersonal men det var inte förrän på 1970-talet som det börjades göra vetenskapliga 

studier av problematiken. Majoriteten av de anmälningar som kom in till 

Arbetarskyddsstyrelsen mellan 1985 till 1990 om hot och våld på arbetsplatser görs av 

vårdpersonal.
6
 Detta mönster har inte ändrats på senare år.

7
 

 

Under de senaste cirka 30 åren har det gjorts omkring 200 studier om hot och våld inom 

svensk forskning.
8
 Forskningen har fokuserat på olika delar i hot och våld inom vården. En 

del riktar in sig på vem det är som utövar våldet, en del riktar sig till den som blir utsatt för 

våldet eller konsekvenserna av hot- och våldshändelser. Sedan har en del forskare ett 

organisationsperspektiv och har studerat hur arbetsmiljön ser ut genom exempelvis 

handlingsplaner et cetera.
9
  

 

2.2 Psykiatrin 

Inom psykiatrin är risken för att utsättas för hot och våld hög.
10

 En studie som jämförde 

sjuksköterskors utsatthet visade att sjuksköterskor inom psykiatrin var mer utsatta än andra 

grupper.
11

 Att psykiatrin är ett högriskområde beror på att man hanterar människor som har ett 

försämrat psykiskt hälsotillstånd och som i vissa fall också tvångsvårdas mot sin vilja. 

Patienter som till stor del tillhör riskgrupper är patienter med diagnoser som exempelvis 

emotionell instabil personlighetstörning eller psykossjukdom. Också patienter med 

drogberoende och patienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tillhör riskgrupper.
12

 

En kvantitativ studie där man jämförde utsatthet för våld, det vill säga nypningar, rivningar, 

sparkar, slag et cetera, mellan sjuksköterskor och psykiatriker visade att sjuksköterskor och 

mentalsjuksköterskor oftare riskerade att bli utsatta för våldshändelser av patienter än 

                                                           
6
 Arnetz 2001 

7
 Menckel 2000 

8
 Wikman et al 2010 

9
 Viitasara 2000 

10
 jfm Nordin 2000 och Arnetz 2001 

11
 Arnetz & Arnetz 2001 

12
 Sandström 2009 
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psykiatriker. Men psykiatriker var mer utsatta av patienters anhöriga. Studien slår fast vikten 

av utbildning och träning på att hantera situationer gällande hot och våld.
13

  

Björkdahl med fler beskriver i artikeln Nurses´ short-term prediction of violence in acute 

psychiatric intensive care som en utsatt miljö för hot och våld även om många patienter aldrig 

blir våldsamma.
14

 Det är betydelsefullt att arbeta med att kunna förutse våld och hantera 

patienter för att hindra att våldssituationer uppstår. 

 

2.3 Yngre patienter 

Beträffande hot och våld från barn och ungdomar har man sett i en brittisk enkätstudie som 

baserades på en akutmottagning för psykiskt sjuka i alla åldrar att yngre (under 25 år) patienter 

tenderade att vara mer våldsamma än äldre patienter.15 Om patienten hade en bakomliggande 

psykisk sjukdom som exempelvis psykossjukdomar ökade risken för våld. 16 Arbetsmiljöverket 

skriver att yrkesgrupper som har hand om barn (förskolelärare, fritidspedagoger, barnskötare med 

mera) löper risk att utsättas för våld från barn som är aggressiva, frustrerade eller fysiskt 

utåtagerande.17  

 

Det har inte gjorts särskilt många studier som specifikt inriktar sig på barn och ungdomar som är 

hotfulla eller våldsamma mot personal. Den riktning tidigare forskning tagit gällande barn och 

ungdomar är fokuseringen utifrån barnets eller ungdomens perspektiv hur de upplevt att vistas i 

exempelvis tvångsvård eller behandling då de varit i en utsatt position. Överlag visar tidigare 

forskning kartläggningar om hur ofta och vilka yrkesgrupper som är utsatta, vilka konsekvenser 

våldet kan ge samt en fokusering på arbetsmiljö och organisation. 

 

2.4 Personalen 

En tidigare kvalitativ fenomenologisk studie av personals upplevelser av hot och våld 

kommer fram till olika teman. I stunden då något sker så accepterar personalen sin reaktion 

samtidigt som hon eller han fattar spontana beslut - det förkroppsligade ögonblicket.
18

 Vad 

som menas med Det förkroppsligade ögonblicket är att personal har förmågan att både kunna 

agera samtidigt som denne kan tänka hur situationen kommer utvecklas. Att både kroppen och 

hjärnan är aktiva samtidigt. Ett annat tema är att i ett våldsamt möte beskriver Carlsson att 

personalen känner sig antingen närvarande eller frånvarande. Det är positivt att vara 

närvarande i mötet för då kan personalen hantera situationen och svara till vad den patienten 

vill. En negativ upplevelse är raka motsatsen, att personalen har tappat kontrollen över 

situationen. Carlsson beskriver också ett möte mellan patient och personal där patienten är i 

en utsatt position och vill känna sig respekterad. När respekten uteblir kan patientens sätt att 

hantera situationen resultera i våld. Slutligen spelar beröring en betydande roll i vårdandet 

vilket innebär att man kan undvika våld genom att visa genuinitet med beröring.
19

  Tidigare 

fenomenologiska studier av Carlsson visar att personalen känner sig rädd och hotad.  

                                                           
13

 Nolan et al 1999 
14

 Björkdahl et al 2006 
15

 James et al 1990 
16

 jmf med Palmstierna 1992 
17

 Hallberg 2011 
18

 Carlsson 2003 
19

 Ibid  
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Att minnet efter händelsen stannar kvar och personalen reflekterar, men att denne också lär 

sig att vara fokuserad, smidig och stabil i situationen.
20

 

En studie av Lanza med flera visade att ju mer tid personal spenderade med patienter (samtal 

med mera) och arbetade med gränssättning desto mer utsatt blev personalen av hot och våld. 

Detta berodde på att personalen ofta arbetade med att sätta gränser för aggressiva patienter 

och att det ofta är en kritisk situation för patienten då många samtal äger rum. Personalens 

ålder, erfarenhet, tid på arbetsplatsen spelade också roll för hur ofta man hamnade i kritiska 

situationer. Men vad detta berodde på kunde inte studien besvara.
21

 Andra studier visar lika 

eller liknande samband som att ålder, erfarenhet et cetera har betydelse för risken att bli utsatt 

för hot och våld.
22

 Carlsson skriver om personalens tysta kunskap som innebär att denne vet i 

många situationer hur de ska göra, men de kan inte förklara eller sätta ord på varför eller hur 

de agerar.
23

  

 

2.5 Personalens relation till patienten 

Menckel beskriver relationen mellan patient och personal som spelar roll för hur en 

våldssituation utvecklas. Om personalen sedan tidigare har lärt känna och etablerat en relation 

till patienten kan personalen hindra att en hotfull situation utvecklas till en våldssituation, då 

denne känner av när patienten blir aggressiv. Annan forskning visar att sjuksköterskor i deras 

yrkesroll ser till sina kunskaper om patienter såsom tidigare erfarenheter och karaktärsdrag 

innan de beslutar hur de ska gå tillväga i en våldssituation. Samt att de med sina erfarenheter 

och tillgång till information om patienten har förmågan att förhindra att en sådan situation 

uppstår.
24

 

 

2.6 Arbetsmiljöns betydelse för personalgruppen 

Människor som vårdas inom psykiatrin äter i många fall mediciner. Utebliven medicin eller 

biverkningar av medicinering ses som en riskfaktor till att patienter blir hotfulla eller 

våldsamma. En annan riskfaktor är när patienten är inlagd mot sin vilja, det vill säga 

tvångsvård, eller när personal sätter gränser eller upprätthåller regler, exempelvis restriktioner 

gällande rökning.
25

 

 

Arbetsmiljöverket skriver att huvudansvaret för att utforma en säker arbetsplats ligger på 

arbetsgivaren. Är arbetsplatsen stor ska arbetsgivaren delegera ansvaret så att ett pågående 

förebyggande arbete kan ske för att minska och förhindra riskerna.
26

 Enligt arbetsmiljöverket 

finns också ett eget ansvar att följa de rutiner och restriktioner som arbetats fram samt 

meddela arbetsgivare eller skyddsombud när en risk upptäcks.
27

  

 

                                                           
20

 Carlsson 1998 
21

 Lanza et al 1991 
22

 Arnetz 2001 
23 Carlsson 2003 
24

 Mackay et al 2005 
25

 Arnetz 2001 
26

 Arbetsmiljöverket 2012:a 
27

 Arbetsmiljöverket 2012:b 
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Handlingsplanen på Akademiska sjukhuset i Uppsala vid hot- och våldshändelser beskriver 

hur personal ska gå tillväga när ovan nämnda situationer uppstår. Handlingsplanen beskriver 

hur personalen ska bemöta patienter, exempelvis tala lugnt, inte ställa krav eller provocera 

med mera. Planen tar upp hur andra på samma avdelning ska agera, som att komma till 

undsättning, meddela avdelningschef et cetera. Det tas upp hur viktigt det är att stötta den 

drabbade och inte lämna den ensam.  

Planen beskriver utförligt hur situationen ska hanteras i efterhand i form av avlastningssamtal 

eller liknande samt en senare uppföljning. Slutligen ska en anmälan göras till 

Arbetsmiljöverket.
28

   

 

Det har visat sig finnas en problematik angående vidarerapportering till arbetsledning då det 

saknas förtroende hos ledningen eller att det finns en attityd hos personalen – ”ingen skada, 

ingen fara”.
29

 Lanza och Cambells studie visade även detta, personal som ser på våldet som 

en del i arbetsuppgifterna.
30

 I vissa arbetsmiljöer skapas en attityd som innebär att man ska 

tåla nästan vad som helst och kollegor ibland förminskar den drabbades upplevelse. Här 

spelar arbetsledningen en betydande roll, att ledningen kan skapa en sammansvetsad 

personalgrupp som har ett liknande synsätt och kontinuitet i hur var och en arbetar för att 

kunna undvika hot- och våldssituationer.
31

 

 

2.7 Konsekvenser 

Som tidigare nämnt är det en risk att drabbas av psykiska och fysiska åkommor efter att ha 

upplevt en hot- eller våldhändelse, vilket kan leda till att många blir sjukskrivna en längre 

tid.
32

  Huruvida den drabbade får stöd från sina kollegor och sina chefer är viktigt när den 

drabbade ska återhämta sig efter en händelse. Att bli nonchalerad eller bagatelliserad från 

kollegor eller chefer utgör en riskfaktor i återhämtningsprocessen.
33

 

 

Sandström beskriver att hot och/eller våld sätter igång fysiologiska reaktioner, exempelvis 

stress och hormonutsöndringar. Händelser kan också starta psykiska reaktioner såsom ältande, 

skuldbeläggande på sig själv eller bortträngning. Han beskriver det som en kränkning att bli 

utsatt och att det i vissa fall kan leda till ett trauma. Det är viktigt att den som blivit utsatt för 

hot och/eller våld får bearbeta händelsen.
34

  Sandströms studie kan jämföras med en 

kartläggning bland Sveriges kommunalt anställda inom socialt arbete som också visar att hot- 

och våldshändelser kan få konsekvenser såsom psykiska och fysiska skador. Vetskapen om att 

det finns en risk att bli utsatt kan vara en psykisk påfrestning men påtagligt i kartläggningen 

var att vissa hade haft psykiska problem som ångest, sömnproblem och nervösa besvär efter 

att ha blivit utsatta för hot och våld. Det var i enstaka fall som den utsatta blivit allvarligt 

fysiskt skadad. Psykiska skador var det vanligaste men också ekonomiskt och socialt lidande i 
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vissa fall.
35

   

 

2.8 Sammanfattning 

Det har forskats sedan 1970-talet om hot och våld inom olika typer av socialt arbete. Det görs 

kvantitativa studier som kartlägger hur ofta, vilka som är som mest utsatta, konsekvenser av 

hot och våld et cetera. Det finns även kvalitativa studier där man mött den enskilde individen. 

Studier som gjort har ofta ett perspektiv där man sett till vuxna som är hotfulla och/eller 

våldsamma. Det belyses sällan när det handlar om vårdarnas upplevelse när hotet eller våldet 

kommer från barn och unga. 

Kortfattat kan man beskriva att hot och våld inom vården har varit ett problem under en lång 

tid. Personal som arbetar med patienter inom psykiatri är i en högriskgrupp då de arbetar med 

människor som är psykiskt labila eller som vårdas under tvång. Yngre patienter tenderar till 

att vara mer aggressiva än äldre. Dock har personalen både medveten och omedveten kunskap 

som gör att denne kan hantera en hotfull eller våldsam patient. Om det skulle vara så att 

personalen inte kan lugna patienten och en icke hanterbar situation uppstår har arbetsgivaren 

ett stort ansvar att hjälpa personalen efter händelsen eftersom händelser som dessa kan leda 

till fysiska och/eller psykiska skador. Kollegor, chefer och ledning spelar roll för vilken 

attityd man har och hur man ser på sin yrkesroll. 

 

3 Teori och begrepp 

 

3.1 Teorival 

Författarnas studie riktar sig till personalens upplevelser av hot och våld. Studien grundar sig i 

fenomenologin då den kommer att undersöka hur personalen på BUP upplever hot och våld på sin 

arbetsplats. Författarna kommer ha fokuseringen på hot och våld som fenomen för att senare 

fördjupa förståelsen med hjälp av teorier om livsvärld och sociala konstruktioner.  

 

Husserl var skaparen av fenomenologin (som Schütz senare vidareutvecklade). Detta perspektiv 

undersöker ett fenomen och är ett helhetsbegrepp för olika teorier som undersöker hur man 

upplever sig själv och världen runt om individen.36 Fenomenologin är ett rimligt perspektiv att 

utgå från för att kunna förklara och beskriva personalens upplevelse av hot och våld. Studien ska 

innefatta upplevelsen av hot och våld som ett fenomen där personalens värld och uppfattning står i 

centrum. För att förstå hur människan uppfattar sin verklighet måste man förstå den sociala 

interaktion människor emellan. Den teoretiska utgångspunkten blir Berger och Luckmanns sociala 

konstruktioner och föreställningsvärld 37  samt Husserls livsvärld.38 

 

3.2 Sociala konstruktioner 

Berger och Luckmann beskrev människans uppfattning, föreställningsvärld, som ett 

symboliskt universum utifrån människors sociala objektivering eller subjektivering av 

vardagliga händelser och situationer. De vardagliga händelserna blir till social kunskap, även 
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kallat common sense, redan från barndomen och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. De 

sociala konstruktionerna görs omedvetet då människan är van att det är på ett visst sätt. 

Berger och Luckmann menar att människan gör typifieringar i interaktioner med andra 

människor utan att reflektera över det vilket tar bort spänningen i samspelet. Berger och 

Luckmann beskriver även institutionen som ett faktum som är självklar för alla där konkreta 

rutiner som är vardag existerar. Något som existerar utan ständigt ifrågasättande.
39

 Denna 

institutionaliserade karaktär återkommer författarna till i diskussionen. Teorin om interaktion 

och samspel människor emellan kan man inte enbart peka på att det finns en enda utlösande 

faktor till att hot och våld uppstår i vissa situationer, det finns flera faktorer som spelar in i 

samspelet mellan patient och personal.
40

 

 

3.3 Livsvärld 

Schütz menar att utifrån en subjektiv verklighet eller ett subjektivt perspektiv lever människor 

i en värld som baseras på egna erfarenheter och erfarenheter man ärvt från exempelvis 

föräldrar eller lärare. Han beskriver den vardagliga världen där människor är uppmärksamma 

och arbetar. Människan tar sin livsvärld för given och lämnar den ogärna.
41

 

 

Whitehead, en föregångare till Schütz, beskriver att den kunskap man som människa har om 

världen är grundad i konstruktioner, abstraktioner, formaliseringar, generaliseringar och 

idealiseringar. All fakta eller stimuli som man tar in från den yttre omvärlden blir selektiv och 

tolkade av oss - detta innebär att man bara uppfattar vissa delar eller aspekter av det stora 

hela.
42

  

 

Studiens utgångspunkt är det fenomenologiska perspektivet med en teori om människans 

livsvärld då den egna upplevelsen är subjektiv och en till teori om sociala konstruktioner inom 

institutionella ramar. Författarna kommer undersöka hur professionella inom barn och 

ungdomspsykiatrin akutmottagning ser på hot och våld och upplever detta. Författarnas syfte 

är att undersöka hur de professionella ser på hot- och våldssituationer. De beskrivna teorierna 

ger en god grund att stå på för att förstå hur personalen på BUP kan se sin vardag, särskilt 

med avseende på våldsamma inslag i arbetet. 

 

3.4 Begreppsdefinition av hot och våld 

I undersökningen kommer författarna använda sig av nyckelorden hot och våld. De olika 

definitionerna av hot och våld kategoriseras under exempelvis fysiskt våld, psykiskt våld och 

verbala hot. Båda orden är förknippade med obehag och definitionerna av vad hot och våld 

egentligen är finns det inget enkelt svar på. Arbetsmiljöverket breda definition är att: 
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”Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan 

användas planerat för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till 

brottsliga handlingar liksom i olika vårdsituationer.”
43

 

 

Ser man till lagen så finns vålds och hothandlingar beskrivna i Brottsbalken (BrB) Kap 3 

Brott mot liv och hälsa respektive Kap 4 Brott mot frihet och frid och definieras på detta sätt. 

BrB Kap 3, 5 § Den som tillfogar en annan person kroppskada, sjukdom eller smärta eller 

försätter honom eller henne i vanmakt eller annat tillstånd. 

BrB Kap 4, 5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på 

sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom. 

 

Arnetz beskriver hot som verbalt eller att något är på väg att ske som exempelvis en höjd 

knytnäve och våld som de flesta typer av aggression.
44

 Sandström skiljer på hot och våld där 

hot är mer diffust än våld. Att hot definieras som en aggression som man kan beskriva som 

psykiskt våld - att det ligger en hotbild av att våld kan uppstå ur en aggressiv situation. Våld 

definierar Sandström som någonting fysiskt, när resultatet blir en fysisk skada.
45

 Värt att 

nämnas är att på senare år har forskare konstaterat att det finns nya händelser som uppfattas 

eller definieras av personal som våld eller hot. Vad detta beror på är sämre arbetsförhållanden 

som exempelvis nedskärningar. Detta bidrar till att en ökad känslighet och smärtgräns finns 

hos personal som arbetar i utsatta miljöer. Toleransen för hot och våld blir mindre.
46

 

 

3.5 Övriga begrepp 

Begreppet arbetsmiljö kommer vara återkommande i studien, vad författarna menar med 

arbetsmiljö är ergonomin, trivseln och arbetsplatsens lokaler.  

Ett annat begrepp som kommer vara återkommande är copingstrategi, det vill säga, en 

personens sätt att hantera svåra situationer. Olika sjukdomsbegrepp som förekommer är 

personlighetsstörning vilket kännetecknas av problem gällande sin personlighetsutveckling. 

Störningarna kan yttra sig genom svårigheter att förstå och hantera exempelvis känsloliv, 

impulskontroll och sociala relationer.
47

 Vidare benämns psykossjukdomar som är en stor 

grupp inom psykisk ohälsa. Det kan innebära en störd verklighetsuppfattning, avsaknad av 

sjukdomsinsikt, upplevelse av sig själv och omgivningen som förändrade och overkliga.
48

 

PTSD som står för posttraumatiskt stressyndrom kan förklaras som ett tillstånd som uppstår 

som ett resultat av svåra påfrestningar. Dessa påfrestningar är utöver vanliga erfarenheter och 

kan utgöras av allvarligt hot mot ens eget eller närståendes liv och egendom.
49

 

Författarna vill förtydliga att BUP tar emot patienter (barn och ungdomar) upp till 18 år. När 

författarna använder sig av begreppet unga så menas patienter upp till 18 år. När begreppet 
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yngre används menas patienter under 25 år. 

 

4 Metod 

I denna del belyses metodval och dess för- respektive nackdelar, datainsamlingsmetod, urval 

och samt urvalets begränsningar. Vidare redovisas informanter, författarnas förförståelse och 

analysmetod. Avsnittet avslutas med etiska överväganden och trovärdighet. 

 

4:1 Metodval 

Valet av metod styrs av de frågor och den problemformulering som är grunden för studien. 

Om man är ute efter att mäta något där frågeställningar handlar om till exempel hur många, 

hur ofta och hur vanligt något är så är en kvantitativ studie mest lämpad. I denna studie ville 

författarna belysa människors upplevelser, känslor, deras tolkning och definition av sin 

situation vilket innebar att kvalitativ intervju ansågs som mest lämpad för detta. 
50

 
51

 Den 

kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att beskriva och tolka de teman som finns i 

informantens livsvärld.
52

 Fördelarna med en kvalitativ intervju är att den är flexibel då man 

kan ställa följdfrågor, den har hög svarsfrekvens, man får personlig kontakt med informanten, 

den ger djup och detaljer vilket innebär en bredare överblick. Nackdelarna med kvalitativa 

intervjuer är att den är tidskrävande, den är inte anonym, den kan innebära intervjueffekter 

som påverkan eller via analysmetod. Resultaten kan även vara svåra att generalisera.
53

  

 

Författarna har även använt sig av litteraturstudier och internetkällor i genomgången av 

tidigare forskning. Under studiens genomförande upptäcktes att det finns väldigt lite litteratur 

som handlar sjukvårdspersonals upplevelser av hot och våld inom barn och 

ungdomspsykiatrin. Övervägande litteratur som berör barn och ungdomspsykiatri handlar om 

barn och ungdoms upplevelse av hot och/eller våldsituationer utanför vårdmiljön och hur 

personal ska arbeta ur den aspekten. 

 

4:2 Datainsamlingsmetod 

Enhetschefen på barn och ungdom psykiatriska akutmottagningen (BUP) kontaktades och 

gav sitt godkännande till studien. Därefter utformades ett informationsbrev (Bilaga 1) och en 

intervjuguide (Bilaga 2) som godkändes av vår handledare. Informationsbrev används som en 

orientering inför intervjuer.
54

 I denna studie innehöll brevet en presentation 

av författarna, deras bakgrund, syftet med studien och hur intervjuerna skulle genomföras. 

Vidare att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att hoppa över någon fråga eller 

avbryta intervjun. 

 

Informationsbrevet undertecknades av alla informanter för att bekräfta att de tagit del av 

informationen. I en intervjuguide framgår de ämnen som är aktuella för studien och i vilken 
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ordningsföljd dessa kommer under intervjun.
55

 Det är form av agenda för hur intervjun ska 

genomföras och det ger en bra överblick inför och under intervjusituationen. I denna studie 

använde sig författarna av en intervjuguide dels för överblicken men också för att ha samma 

struktur som utgångspunkt i samtliga intervjuer.
56

 Intervjuguiden var av semistrukturerad 

karaktär för informantens möjlighet att beskriva sin livsvärld. Genomförandet av intervjuerna 

skedde i BUPs egna lokaler och tog runt 30 minuter per intervju.  

 

Vid intervjuerna användes en diktafon för ljudupptagning, detta för att inte förlora 

betydelsefull information och för att öka möjligheten att koncentrera sig på intervjufrågorna, 

informanten och de svar författarna fick.
57

 Under intervjuernas genomförande delade 

författarna på uppgifterna, detta för att undvika att informanten skulle få en känsla av 

maktövergrepp.
58

 En intervjuade och den andra skötte tekniken vid ljudupptagningen, 

observerade, ställde demografiska frågorna och skrev stödanteckningar.  

Transkriberingen av intervjuerna utfördes ordagrant av författarna och därefter raderades de 

inspelade ljudfilerna. 

 

4:3 Urval 

Då BUPs organisation i Uppsala är en bred verksamhet, valde författarna att begränsa sig till 

BUP akutmottagning i Uppsala. Detta dels för att verksamheten är lämplig storleksmässigt för 

studien, men också för att personalen möter barn och ungdomar i ett akut skede och i en utsatt 

situation. På BUP arbetar personal bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. I samråd 

med enhetschefen på BUP akutmottagning bestämdes att sex personer var ett lämpligt antal 

att intervjua sett till tid och verksamhet. Om författarna skulle ha använt sig av fler 

informanter fanns risken att hamna i ett skede där materialet skulle bli alltför omfattande. 

Detta kunde medföra att det insamlade materialet blir svårare att överblicka och att det kunde 

bli problem att se det som skiljde eller förenade i ett sammanhang.
59

 Författarna utgick från 

ett strategiskt urval och eftersträvade att blanda ålder, kön, erfarenheter, arbetad tid på 

avdelningen.
60

 Detta för att få en så bred information som möjligt i resultatet. 

 

4:4 Avgränsningar 

I studien genomfördes intervjuer endast med personal som arbetade dagtid, detta för att inte 

påverka verksamheten nattetid då det ska vara lugn och ro på avdelningen.  

 

4:5 Informanter 

De informanter som deltog i studien var sex skötare på avdelningen, fyra män och två 

kvinnor. Informanterna var i åldrarna 20 till 55 och hade jobbat på BUP akutmottagning från 

1 år till 15 år. Medianåldern av informanterna var 43 år och medelåldern var 39. 

Medianvärdet för hur länge de arbetat på BUP var 9 år och medelvärdet var 9 år. 
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Utbildningarna hos informanterna skiljde sig något åt, de flesta hade skötarutbildning eller 

motsvarande och vissa hade varierande påbyggnadsutbildningar. Flera av informanterna hade 

lång erfarenhet inom vården. 

 

4:6 Författarnas egen förförståelse 

Som tidigare nämnt var författarna bekanta med hot och våld baserat på egna erfarenheter inom 

vården. Att ha en egen uppfattning sedan tidigare kan innebära att man vinklar frågorna eller 

ställer ledande frågor som gör att man inte får fram informantens egen upplevelse eller sätt att se 

på ämnet. Detta innebar att det var särskilt viktigt att hålla oss till intervjuguiden. Att författarna 

inte systematiskt letar efter svar i materialet vid analysen som stärker deras förförståelse, är också 

något måste man vara uppmärksam på under studiens genomförande. 

 

4:7 Analysmetod 

När man i sin undersökning genomfört alla eller en del av sina intervjuer ska man bearbeta, 

analysera och tolka materialet. Vid kvalitativa studier finns en viss öppenhet för hur man ska eller 

bör förhålla sig till sitt empiriska material. Regler som gäller all forskning oavsett om den är 

kvalitativ eller kvantitativ ska förstås följas. Dessa regler innefattar hur författarna ska hantera till 

exempel etiska föreskrifter, citat, litteratur och källhänvisning et cetera.61  

 

Författarna inledde analysprocessen med att läsa igenom materialet ett flertal gånger. Vid 

transkribering av intervjuer ska allt som sagts under intervjun noteras vilket innebär att det blir 

mycket onödig text. Därför sammanställde vi texterna och tog bort det som inte var relevant i 

intervjuerna, dessa textsammanställningar blev sedan blev grunden för analysarbetet. 62  I 

analysen använde sig författarna av kvalitativ innehållsanalys som i grunden består av flertalet 

olika begrepp: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och 

tema.63  Författarna använde sig av innehållsanalys av manifest karaktär vilket innebär att man 

undersöker vad texten verkligen säger och metoden lämpar sig väl till kvalitativa intervjuer. 

Manifest beskrivs i svenska akademins ordlista som tydlig och uppenbar.64  

 

Vid kvalitativ innehållsanalys söker man efter ett tema i det material som analyseras, man söker 

likheter och skillnader i materialet, dessa likheter och skillnader bildar sedan olika kategorier.65  

Analysenhet är det dokument som studeras, i denna studie utgjordes det av hela intervjuer.66  

Inledningsvis togs meningsbärande enheter ut ur materialet, vilket innebar till exempel citat eller 

meningar relaterade till undersökningens syfte. Därefter påbörjades arbetet med kondensering av 

enheterna, kondensering innebar att de meningsbärande enheterna kortades ner samtidigt som 

innehållet bevarades. Nästa steg i analysförfarandet var att de kondenserade enheterna kodades 

och delades in i kategorier. Slutligen, utifrån dessa kategorier har sedan resultatet sammanställts 

till fyra olika teman.67 Exempel på innehållsanalysen och dess genomförande med 
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meningsenheter, koder, kategorier och teman redovisas i bilaga 3. 

 

4:8 Etiska överväganden 

Det finns forskningsetiska kodexar eller principer som är viktiga i denna studie. Dessa är 

kodexar som berör information, samtycke, konfidentialitet, nyttjande. 

 

- Informationskravet innebär att man ska informera informanterna om vad studien syftar till, 

deras rättigheter att avböja, under vilken tidsram studien kommer att äga rum et cetera. 

- Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätten till den fria viljan att tacka ja eller nej 

till att delta i studien. Samt att de när som helst kan göra valet att avsluta sin medverkan utan 

att de känner sig tvingade eller får påtryckningar att stanna kvar och delta. 

- Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska vara säkra på att deras personuppgifter 

och svar inte går att spåra till varandra. Att de kan medverka anonymt och att forskaren värnar 

om anonymiteten. Studiens ledare ska ha tystnadsplikt så informanterna kan känna sig trygga 

i att berätta och vara öppna i sina svar. Om man sparar svaren och personuppgifterna ska man 

se till att utomstående inte kan komma åt dessa. 

- Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in till studien ska bara användas inom det 

område det var tänkt till från början.
68

 

 

Användandet av citat som exempel i studien är något som författarna måste beakta då studien 

har enbart sex informanter. Författarna meddelade informanterna att de som arbetar med eller 

känner dem kan eventuellt lista ut vem det är som har sagt vad på sättet de uttrycker sig och 

därmed kan inte anonymiteten vidhållas till fullo. Författarna inhämtade samtycke både 

skriftligt och muntligt samt meddelade rätten att få avbryta sin medverkan när som helst. 

Erfarenheter eller minnet om hot och våld kan vara känsliga att berätta om. Detta tog 

författarna hänsyn till, ordet var fritt för att uttrycka känslor och tankar. Att låta en överordnad 

i verksamheten vara med i urvalet av informanter kan innebära flera risker, exempelvis att 

informanterna kan känna sig tvingade att medverka och att de kan vara oroliga att det som 

sägs i intervjuerna blir en belastning för deras del i verksamheten. Författarna anser att 

enhetschefens del i urvalet inte var av den karaktären, författarna bestämde tid för 

intervjuerna och vid genomförandet av intervjuerna fanns inte enhetschefen på 

akutmottagningen. Personalen visste att intervjuer skulle genomföras, de visste dock inte vilka 

som skulle intervjuas och när. Personal som inte ville delta avstod från att delta. Författarna 

upplevde en frivillighet och en öppenhet under intervjuerna med personalen. 

Författarna anser att studien förhåller sig väl till de etikiska forskningskoder som finns.                 

 

4:9 Trovärdighet  

För att utvärdera trovärdigheten i en studie enligt den kvalitativa traditionen används tre 

begrepp: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.
69

 

Med giltighet menas hur verklighetstroget resultaten är, tillförlitlighet är att forskaren 

beskriver analysarbetet och grundligt stödjer sitt ställningstagande genom 

                                                           
68 Vetenskapsrådet 2011 
69 Lundman & Graneheim 2008 



17 
 

forskningsprocessen och slutligen överförbarhet vilket handlar om studiens resultat kan 

överföras och vara till nytta i andra grupper eller situationer.
70

 För att nämna några exempel 

på hur författarna anser sig ökat sin trovärdighet är att de genom studiens genomförande har 

haft en diskussion med ansvarig handledare under arbetets gång vilket ökar tillförlitligheten. 

Genom att använda sig av citat från intervjuerna i resultatdelen stärks giltigheten, då det är 

informanternas egna ord som använts. Vidare så menar författarna att överförbarheten stödjer 

sig mycket på att alla moment i studien är välskrivna. Detta för att underlätta för läsaren att 

följa studiens gång så att läsaren kan göra en bedömning om resultatet kan vara överförbart 

till andra förhållanden.   

 

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuerna som beskriver likheter och 

skillnader i vad som framkom under intervjuerna med informanterna. Presentationen är 

fördelad i fyra olika teman vilket framgår i analystabell (Bilaga 3). Studiens resultat baseras 

på frågor som rör personalens upplevelser om hot- och våldssituationer samt om hur dessa 

situationer hanteras. De fyra teman som kommer att presenteras är: Den diffusa gränsen 

mellan hot och våld, Orsaker och personalens reaktion, BUP-akutens hantering och 

rapportering samt Arbetsmiljön. 

 

5.1 Den diffusa gränsen mellan hot och våld 

Personalen på BUP upplever en utsatthet i att arbeta i en miljö där hot och våld kan ske, när 

som helst och på olika sätt. De upplever våld som någonting som kan vara både vara fysiskt 

och psykiskt. Slag, sparkar, att bli biten eller få ett glas kastat på sig kategoriseras tydligt 

under det fysiska våldet. Allt mildare än att det finns en risk att bli fysiskt skadad 

kategoriserar personalen under både hot och våld.  

 

Personalen berättar om det verbala våldet, när det blir ett hot om att våld ska ske. 

 

“...våld för mig är väl verbalt, det behöver inte vara handgemäng utan det är även 

verbalt.[...] ...det är våld för mig, när man hotar om våld också.” 

 

Personalen berättar att ett hot kan innebära många olika otrevligheter som patienterna på 

avdelningen häver ur sig, dock att man måste se till den aktuella situationen, “jag ska döda 

dig” kanske inte alltid upplevs som ett hot. Något personalen berättar om som upplevs 

obehagligt är då hotet blir personligt, när patienten går över gränsen från professionell till 

privat. Exempelvis är att man hotar personalens familj eller att de uppger att de har kunskap 

om var personal bor. 

 

”Det finns ju dom som har hotat med att döda mig eller att kolla upp olika saker om mig och 

så vidare.”, “....inte personligt men de gånger det är personligt blir det läskigare”. 

 

En tredje specifik situation som personalen upplever som våldsam är när patienten är våldsam 

                                                           
70 Ibid 
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mot sig själv och skadar sin egen kropp, exempelvis när de skär sig eller bankar huvudet i 

väggen. 

 

“Skära sig till att kasta ut bord och rent ut sagt vara aggressiv mot personal eller sig själv, 

det upplever jag som en våldssituation”. 

 

Personal berättar även att våld också kan innebära att bevittna när en kollega blir hotad och 

slagen, att detta är “en skrämmande upplevelse”. Att patienter kan vara utåtagerande mot de 

andra patienterna på avdelningen upplever också personalen är våld. 

 

“Ofta har jag försökt hindrat folk från att smita ut eller göra sig själv eller andra illa.” 

 

Denna person i personalgruppen uttrycker inte enbart en tolkning av vad som kan vara våld 

utan också en orsak till att våldet uppstod. 

 

5.2 Orsaker och personalens reaktion 

Personalen på BUP berättar att det finns många olika orsaker till att en hot- och/eller 

våldssituation uppstår. Alla tog speciellt upp tvångssituationer och att patienten inte är där av 

egen fri vilja, vilket ofta leder till en laddad situation. De som inte är inlagda frivilligt, utan på 

initiativ av föräldrar eller med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), känner en 

maktlöshet över sitt eget liv och att inte få bestämma själva. Personalen upplever då att det 

blir en frustration hos patienten som resulterar i utåtagerande beteende. En annan orsak som 

återkom flertalet gånger i intervjuerna var patientens sjukdom, att patienterna många gånger 

har olika psykiska diagnoser som exempelvis olika former av personlighetsstörning, 

posttraumatisk stressyndrom (PTSD), psykoser, depressioner et cetera. Det är även vanligt 

med kombinationer av dessa diagnoser. Det är inte alltid patienten är medveten om det egna 

beteendet och kan därmed ha förlorat kontrollen över sin interaktion med andra. Därför 

upplevs ofta sjukdomen som en orsak till hot och våld. 

 

“...kan få in nästan vad som helst eftersom, liksom en akutavdelning. Allt möjligt, psykoser, 

PTSD... då är det skillnad...” 

 

Personalen upplever att under perioder med mycket timvikarier eller ovan personal så ökar 

risken för att hot och våldssituationer kan uppstå. Den otrygga personalgruppen utstrålar en 

svaghet som patienterna märker av och utnyttjar för att få sin vilja igenom. 

 

“...en otrygg personalgrupp, det märks jättetydligt. Dom är experter på att känna av… […] 

…sätta högst, otrygg och dåligt sammansatt personalgrupp...” 

 

Under den tid som patienten vistas på BUP bygger patienten och personal upp en relation och 

det bildas en viss dynamik mellan parterna. Denna relation är betydelsefull för både personal 

och patient då den minskar risken för våld. När en patient då hotar eller börjar te sig våldsamt 

kan man utläsa att personal gör en övervägning för sig själv. Personalen tänker igenom vem 

det är som agerar - där väger relationen till patienten in, sjukdomshistorian och vilken sorts 
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situation det är. Därefter sker en bedömning på hur personalen ser på hotet eller våldet. 

Samtliga har överseende i vissa hot- och våldssituationer, det är dock bara en i personalen 

som uttrycker sig med just ordet överseende. Överseendet eller den ökade förståelsen finns 

också med då patienter vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård.   

 

“Jag tycker inte att man ska acceptera något, någon form av hot och våld. Men sen måste 

man ha överseende om att vi vårdar ju patienter enligt LPT- lagen och då kanske är här 

ofrivilligt och personen kan vara i en psykos till exempel, när man inte vet riktigt vad man 

gör.” 

 

“...olika situationer där man kan, alltså många faktorer i det här, vem det är som uttalar det 

här, i vilken, hur och vad som föregått det hela.” 

 

Man kan utläsa en ambivalens hos personalen att patientrelationen resulterar i att vissa 

situationer där sjukdom och andra faktorer spelar in accepteras hot och våld från patienter. Att 

det är barn och ungdomar som agerar hotfullt eller våldsamt påverkade också ambivalensen 

om man skulle ”ta det” eller inte hos personalen. Det finns ofta en orsak till att en situation 

uppstår där personalen tänker över innan de bedömer hur de ska gå till väga i den faktiska 

situationen och om situationen ska få konsekvenser som exempelvis avvikelserapportering. 

 

5.3 BUP akutens hantering och rapportering 

Personalen har olika sätt att hantera hot och våld beroende på vilken situation det är. Exempel 

på situationer som personalen berättar om är: innan situationen ens uppstår, i det kritiska 

läget, då en situation är på väg att uppstå eller redan har gjort det samt efteråt hur man går 

tillväga och arbetar. En grundläggande del är hur man är som person, utstrålning och 

bemötande är två viktiga egenskaper för att undvika att situationen uppstår. 

 

“...det beror väldigt mycket på vem som jobbar och vad man utstrålar för, vad man skickar 

för signaler. Jag tror jättemycket på den här lyhördheten...” 

 

Det är olika hur personalen upplever när det börjar bli allvar i en situation, de försöker att 

jobba med att förebygga när de märker av en frustration hos patienten. Då kan en början vara 

att distrahera eller avleda patienten, exempelvis kan de gå och spela pingis, röka eller gå 

avsides och prata. De berättar om att ligga steget före, att kunna förutse vad som är på väg att 

ske och förhindra att det blir en hot och/eller våldssituation av ett litet laddat läge. Lugnande 

eller ångestdämpande medicin kan i vissa lägen vara lämpligt att ge för både patientens och 

personalens skull. 

Om det inte lyckas och situationen förvärras till ett mer kritiskt läge brukar personalen be 

patienten att gå in på sitt rum, de kallar det för att punktmarkera, ett sätt att avskilja men om 

detta inte lyckas måste personalen ibland be alla andra patienter på avdelningen att gå in på 

sina rum. Om en situation eskalerat, att patienten försöker skada sig själv, personal eller andra 

patienter omkring, finns det tillgång till en bältessäng. Den fanns inte för ett par år sedan 

berättar en i personalen och då “klarade vi oss”. Det är skilda meningar mellan personalen på 

avdelningen hur, när och om den över huvud taget ska användas. 
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“Man försöker ta och lugna ned patienten... [...] ...sen har vi en bältessäng som vi kan 

använda och det lugnar ner ganska mycket. Fast den använder vi inte i första taget...”. 

 

En del i personalen tycker den är bra, de har sett en effekt att patienten blir lugn, samtidigt blir 

det en känsla av gravt tvång och personal är inte bekväm med det. 

 

"Så den har god effekt men tycker fortfarande att det är lite kontroversiellt med en sådan 

bältessäng och barn". 

 

När en hot- och/eller våldsituation ägt rum ser det olika ut vilka konsekvenser eller vilket 

resultat det blir. Personalen rapporterar arbetsgrupperna emellan (dag, kväll och natt), till 

läkare och ledning samt skriver avvikelserapporter eller skadeanmälan. En skadeanmälan 

innebär att man skriftligen rapporterar in när man fått en fysisk skada från en viss situation. 

En avvikelserapport ska skrivas när det skett en händelse som kan skada patienten och/eller 

personalen, man rapporterar in i syfte med att kunna förebygga och arbeta för att samma 

situation upprepas igen. Eller som en personal uttrycker att man skriver för att 

sjukhusledningen ska se att det ”faktiskt händer saker”. 

 

Nästan allt rapporteras mellan kollegorna på rapporten eller att man pratar direkt med 

varandra. Personalen upplever att rapporteringen både fungerar bra och att den kan vara 

ojämn, ibland fungerar den inte alls. De berättar om att mycket kan förbättras, att det finns 

brister i rapporteringen. Det kan innebära missförstånd som leder till oklarheter om vad som 

egentligen har skett. Detsamma gäller rapporteringen till läkare och chefer, det finns blandade 

känslor bland personalen om hur den fungerar. De upplever att de berättar för ledningen 

exempelvis hur tung en situation är, dock är svårt göra sig hörd och attityden att acceptera en 

del saker på en akutavdelning kommer fram mer när man vill framföra ett klagomål.   

 

“...förstår ju inte innebörden av det, de är ju inte är på avdelningen...”.  

 

Citatet visar att ledningen inte spenderar särskilt mycket tid på avdelningen med patienterna 

och då kan de inte ha samma kunskap om hur arbetsmiljön är som personalen. 

 

Personalen upplever många frågetecken kring de avvikelser och skadeanmälningar som de 

skriver när det förekommit hot och våld på avdelningen eller om någon faktiskt blivit fysiskt 

skadad. De får ingen direkt återkoppling på den skriftliga rapporteringen om det ska ske några 

ändringar i hur de arbetar eller om det vidtas någon åtgärd. De upplever att de inte vet vad 

syftet med avvikelserapporteringen blir när återkopplingen från ledningen uteblir.  

 

“Vi skriver en avvikelse också som skickas någonstans i huset.”, “...men just de här 

avvikelserapporterna vet jag faktiskt inte vad som händer med.”  

 

Två citat som visar på en kunskapslucka hos personalen var avvikelserna tar vägen och hur 

avvikelserna sedan hanteras. 
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Det framkommer även att personalgruppen upplever att det skrivs för lite avvikelser. Om det 

inte skrivs avvikelser så syns det inte hur tuff arbetsmiljön kan vara vissa gånger. 

 

“För om vi inte skriver ner så kan det innebära att de plockar bort personal.”  

 

Personalgruppen beskriver sin upplevelse om vilka konsekvenser som kan bli om det inte 

synliggörs hur det kan se ut på avdelningen. 

 

Personalen påpekar att det finns önskemål om samtal efter att det blivit våldshändelser. För att 

bearbeta, reflektera och stötta ifall utfallet av händelsen blivit att en eller flera i 

personalgruppen har berörts psykiskt eller fysiskt. 

 

5.4 Arbetsmiljön 

På BUP akuten arbetar personalen i en miljö där man riskerar att bli utsatt för hot och våld. 

Personalen berättar att det varierar mellan lite lugnare och svåra perioder. Under de svåra 

perioderna är det extra viktigt att det är stabila arbetsgrupper, vilket personalen tycker att det 

är. 

 

“...vi som jobbar, mitt arbetslag där man är som tryggast. [...]...vi försöker absolut ställa upp 

och hjälpa varandra.” 

 

Dessa två faktorer, vilken personal och om man får stöd, är viktiga för en trivsam arbetsmiljö. 

Personalen känner att de ofta får stöd från sina kollegor ifall någonting har hänt och de 

behöver prata av sig. Det är blandade känslor huruvida de känner att de får stöd från 

ledningen när det är svåra perioder. 

 

“...börjar signalera “det här går inte”, då tycker jag inte vi blir lyssnade på...”, “Från chefer 

kan jag, alltså man har tagit det här på allvar och skickat oss på olika såna här kurser... [...] 

Har man sagt till har det kommit extrapersonal”. 

 

Vilken personal som arbetar spelar in i hur personalen upplever att arbeta. Oerfaren eller 

personal som inte är utbildad, exempelvis i bältesläggningar, kan hindra att arbetet flyter på 

som det ska. Ovan personal kan också bli avskräckt. 

 

 “...kan för en ny vara en hemsk upplevelse...” 

 

 Personaltätheten gör också mycket för arbetstrivseln, att det finns tillräckligt med personal på 

avdelningen som kan hjälpas åt när en hot- och/eller våldssituation uppstår. 

 

“...vi är inte så mycket personal heller för då lär man gå och vakta hela tiden.”.  

 

Personalgruppen berättar om situationer då en patient är våldsam mot sig själv eller andra.  
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Det resulterar i att en från personalgruppen är med den patient som för tillfället är avskiljd på 

sitt rum och därmed försvinner en personal som egentligen skulle vara på avdelningen. I 

sådana situationer skulle det behövas extra personal. 

 

Avdelningens lokaler är en riskfaktor alla i personalen uppger som ett stort problem. 

De upplever att lokalerna är olämpliga och att de inte är anpassade för verksamheten. Det 

upplevs inte finnas möjligheter att arbeta på ett säkert och riktigt sätt. Detta gäller i situationer 

då personalen måste avskilja eller isolera, exempelvis när en våldsam patient är så pass 

aggressiv att de andra patienterna, personal eller inredning riskerar att bli skadade. 

Möjligheten att avskilja är viktig både för den våldsamma patientens skull och för de andra 

patienterna på avdelningen. Personalen upplever att det inte blir patientsäkert när de inte har 

någon som helst möjlighet att avskilja eller isolera den som beter sig utåtagerande. 

 

“Som våra lokaler är utformade just nu så har vi inga möjligheter att isolera, då menar jag 

inte att man har ett isoleringsrum, utan avskilja på ett på sätt som gör att det, jag tänker mera 

i det här fallet på att skona de andra från att vara i situationen”. 

 

Samtliga som deltog i studien svarade att de upplever att det finns en attityd “uppifrån” och 

“utifrån” att man ska eller borde acceptera hot och i vissa fall även våld till en viss del när 

man arbetar på en akutmottagning. Att det är en akutmottagning upplever personalen öka 

förväntningarna på att man ska kunna klara av hot och våld. Personal berättar om en känsla av 

förminskande av deras upplevelse vid framförande av kritik till ledningen, då de hade 

attityden att allt var hanterbart och det gick att tolerera. Vad detta kan bero på återkommer vi 

till i diskussionen. Dock är det ingen som anser att det egentligen skulle vara okej eller 

acceptabelt att patienterna använder sig av hot och/eller våld. Personalen berättar: 

 

“…så tyvärr tycker jag att det utifrån hur dom uttalade sig då så tycker jag att dom har den 

attityden och jag tycker inte själv att det ska vara okej. Sen kan jag tycka, alltså det är klart, 

vi jobbar med dom här ungdomarna och man ska, men om vi börjar okeja det här, då är vi 

farligt ute…” 

 

Detta visar tydligt en attityd från ledningen att man ska acceptera hot och våld vilket gör 

personalen orolig för konsekvenserna som blir om man börjar acceptera beteendet. Samtidigt 

kan man se den ambivalens som beskrivs i temat om Orsaker och personalens reaktioner (se 

ovan). 

 

5.5 Summering 

Det finns många olika orsaker såsom tvångsvårdade patienter, psykiska sjukdomar med mera 

som leder till att en hot- och/eller våldssituation uppstår. Det är olika vad personalen 

definierar som hot och våld men att bli fysiskt skadad är direkt våldsrelaterat som att 

personalen får ett slag eller en spark. Men våld för personalen kan även innebära att patienten 

är våldsam mot sig själv, så kallat självskadebeteende. Hot är mest skrämmande när 

personalens privatliv blir hotat såsom att patienten uttrycker att denne exempelvis har 

kunskap om personalens barn eller familj.   
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Personalen har olika copingstrategier, det vill säga olika sätt att hantera svåra situationer, när 

de arbetar för att förebygga hot och våld. Men när en situation uppstått väger personal in olika 

faktorer som resulterar i något utfall, exempelvis rapportering eller att man skriver en 

avvikelserapport. Eller om det över huvud taget blir någon konsekvens eftersom personalen 

hamnar i ett vägskäl där sjukdomshistorian eller andra orsaker till våldet och våldssituationen 

möts. 

 

Personalen upplever en god arbetsmiljö i relationen till sina kollegor och kan finna stöd hos 

dem, dock framkommer att en del av den intervjuade personalen upplever att de inte får något 

stöd av ledningen i frågor som rör förståelsen för personalens arbetssituation och hjälp när 

något har skett som personalen anser allvarligt. Alla påpekar bristen i avdelningens 

planlösning, att det inte finns någon möjlighet till att avskilja en våldsam patient från de andra 

på ett säkert och rättvist sätt. 

 

6 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens upplevelse och hantering av hot och 

våld på akutmottagningen för barn och ungdom med psykiatriska problem (BUP).  Studien 

skulle besvara frågeställningar rörande hur personalen upplever och hanterar hot och 

våldssituationer inom sin verksamhet. I diskussionen kommer studiens resultat ifrån BUP 

akuten jämföras med tidigare forskning. Resultat och tidigare forskning kommer kopplas till 

teorier om Husserls livsvärld samt Bergers och Luckmanns sociala konstruktioner. I studiens 

konklusion av diskussionen presenteras implikationer för den praktiska verksamheten och 

förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Hot och våld - två svårdefinierade begrepp 

Att det är svårt att sätta en tydlig definition av hot och våld kan bottna i att människor 

upplever sin värld individuellt. Schütz beskriver livsvärldar som att människan tar den 

tidigare erfarenhet denne har och gör tolkningar av den, därför kan inte olika människors 

upplevelse bli helt lika.
71

 När en hot- och/eller våldshändelse inträffar på BUP-akuten då flera 

i personalgruppen är inblandade, som vittnen eller som aktörer, gör var och en av dem en 

tolkning i den situationen. Eftersom alla har olika erfarenheter och var och en har en egen 

livsvärld skiljer sig uppfattningen eller upplevelsen av hotet eller våldet. Detta och de sociala 

konstruktionerna
72

 styr också hur man hanterar situationen, vilket författarna återkommer till 

senare. 

 

Studiens resultat visar att begreppen hot och våld är så svårdefinierad som det framgår i vår 

begreppsdefinition. Exempelvis kunde hot och våld enligt Arbetsmiljöverket stå för allt från 

mord till hot på telefon eller via brev.
73

 All personal som intervjuades har någon gång 

varit utsatt för hot och våld enligt sin egen tolkning. Personalens definition av vad som är hot 

                                                           
71 Schütz 2002 
72 Berger & Luckmann 2008 
73 AFS 1993 
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och våld varierade i intervjuerna och i resultatet uttrycktes en diffus gräns mellan vad som 

uppfattades som hot och vad som uppfattades som våld. Personalens definition liknade Arnetz 

tolkning där våld är något fysiskt aggressivt och hot är att något är på väg att hända.
74

  

 

Men även den diffusa bilden av hot som psykiskt våld Sandström
75

 ger kände författarna igen 

när personalen berättade om när hotet blev relaterat till personalens liv utanför arbetet. 

Författarnas tolkning blir att på grund av att människors livsvärld gällande hot och våld skiljer 

sig blir det svårt för forskare som fördjupar sig i området att fastställa vad som är vad och vad 

de olika begreppen faktiskt ska innefatta. Härmed blir det också svårt för myndigheter, såsom 

Arbetsmiljöverket att fastslå då denna myndighet ska täcka upp fler verksamheter där hot och 

våld förekommer än enbart vårdsektorn. Något myndigheter och tidigare forskning inte berör 

är att bevittna våld eller tvingas avbryta en situation för att hindra att patienten skadar sig 

själv. Även detta presenterades i resultatet där personalen på BUP akuten ansåg 

självskadebeteende som våld. 

 

6.2 En utsatt arbetsplats 

Genom de intervjuer som genomfördes framkom att personal upplevde en utsatthet i att arbeta 

i en miljö där hot och våld kan förekomma. Tidigare studier visar på risken att utsättas för hot 

och våld är hög inom psykiatrin.
76

 Dessutom visar studier från bland annat arbetsmiljöverket 

att personal som arbetar med yngre patienter (under 18 år) löper högre risk att utsättas för 

liknade situationer där hot och våld kan förekomma. James med flera visade på ett mönster i 

hot- och våldssituationer och patienternas ålder.
77

 Man kunde se ett samband att unga 

patienter (under 25 år) tenderade att skapa mer hot- och våldssituationer än äldre. I 

intervjuerna framgår det inte direkt att barn och ungdom skulle utgöra att det blir mycket hot 

eller våld men att det just är barn och ungdomar påverkar ändå hur personalen ser på hotet 

eller våldet vid exempelvis situationer där bältessängen (det vill säga, mycket tvång) används. 

Man kunde se en större acceptans hos personalen då det var barn och ungdomar som utgjorde 

hotet eller använde sig av fysiskt våld. Men mestadels av de studier som innefattar barn, 

ungdom och personal riktar studierna in sig på barn och ungdoms upplevelse av våld eller 

personals hantering av våldsutsatta barn. 

 

Teorier om sociala konstruktioner bygger på att man i en situation agerar eller typifierar 

interaktionen efter den relation som man har etablerat med andra parter. Resultatet visar att 

personalens upplevelse av hur hotad man kände sig i kritiska situationer grundade sig också i 

tidigare erfarenheter med patienten, relationen till patienten och kunskap om en eventuellt 

bakomliggande sjukdomshistoria. Personal har en relation till patienten och det finns en social 

konstruktion i grunden, ett omedvetet samförstånd som personalen påverkas av i sin 

bedömning om hur allvarligt de ska ta på ett hot. Här kan man se en institutionaliserad 

karaktär, att de vardagliga rutinerna kontrollerar medvetet eller omedvetet de konstruktioner 

som finns mellan personal och patient. Institutionaliseringen bestämmer hur personal agerar i 
                                                           
74 Arnetz 2001 
75 Sandström 1998 
76 jfm Nordin 2000, Arnetz 2001 
77 James et al 1990 
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vilken situation beroende på kunskapen om patienten personalen har sedan tidigare. 

Detsamma gäller om personalen inte har en relation sedan tidigare.  

Av resultatet som framkom upplevdes att patientkunskapen, det vill säga sjukdomshistoria 

med mera, även ledde fram till en ambivalens i att inte acceptera hot och våld i sin yrkesroll 

kontra acceptans på grund av empati till patientens situation. Menckel beskrev relationen till 

patienten som en eventuell skyddsfaktor i avvärjande i hotfulla situationer.
78

  

Tidigare forskning visar också på en kultur personal emellan att det är en del av jobbet att bli 

utsatt för hot och våld 
79

 
80

 men inga studier visade att chefer skulle kunna ha den attityden. 

Dock upplevde personalen på BUP att de blivit bemötta med den attityden från ledningen mer 

än en gång på BUP. 

 

6.3 Orsaker till att hotet och våldet uppstår 

Tidigare forskning pekar på att psykiska sjukdomar och tvångsvård är orsaker till hot- och 

våldssituationer.  Resultatet i studien stärker tidigare forsknings bild av att psykossjukdomar, 

PTSD och LPT - vård är bidragande faktorer till att en hot- och/eller våldshändelse uppstår. 

Patientens frustration och maktlöshet vid tvångsvård kan ofta resultera i utåtagerande enligt 

personalen. Detta kan innebära att patienten inte alltid är medveten om det egna beteendet 

vilket kan resultera i att patienten inte har kontroll över sin interaktion med andra individer. I 

teorin kan man förklara det med att patienten inte har någon verklighetsförankring eller 

uppfattning i exempelvis ett psykostillstånd och därmed försvinner de sociala 

konstruktionerna som denne har byggt med personalen. Samt att den ursprungliga livsvärld 

som patienten har går förlorad. 

 

Arnetz beskriver att det inte enbart finns en faktor som utgör grunden för hot eller våld utan 

att det är flertalet faktorer som spelar in.
81

  Andra orsaker till hot och våld enligt tidigare 

forskning är personalgruppens sammansättning och samarbete såsom samförstånd och 

kommunikation kollegor emellan. I resultatet presenteras personals uppfattning om risken 

med att ha en svag och oerfaren personalgrupp. Men det handlar också om erfarenhetens 

betydelse. I resultatet skrev författarna om personalens bemötande och lyhördhet som goda 

egenskaper att ha med sig i yrket. Tidigare forskning av Sandström beskriver vikten av att ha 

en tät personalgrupp.
82

 I resultatet beskrevs även konsten att kunna förutse för att kunna 

hindra hot och våld. Detta beskriver även Björkdahl med flera som ett hårt och viktigt 

arbete.
83

   

 

För att kunna förutse på det viset som forskare beskriver och som personal berättar om att 

erfarenhet och utbildning har en god inverkan då de sociala konstruktionerna mellan personal 

och patient byggs för att kunna undvika hot och våld i arbetet. De vardagliga rutinerna i 

kombination med erfarenhet och utbildning utgör en trygg grund för personal och patient 
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81 Arnetz 2001 
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inom institutionen. Samt att en tät och sammanlänkad personalgrupp utgör en fin grund i de 

sociala konstruktionerna när personalen ska ha ett gott bemötande till patienten och ett 

adekvat samarbete mellan varandra i ett läge där patienten är våldsam eller hotfull. På BUPs 

akutmottagning kan det alltså finnas flertalet orsaker till att hot och våld uppstår som Arnetz 

menar, sjukdomshistorien, personalens bemötande och erfarenhet samt hur samspelet i 

personalgruppen fungerar.  

 

6.4 Konsekvenser 

Studier visar att det kan innebära allvarliga konsekvenser såsom PTSD, fysiska skador eller 

ekonomiska konsekvenser (på grund av sjukskrivning efter händelsen) för personalen när 

denne utsätts för hot eller våld. Menckel beskriver vikten av att personalen ska kunna få stöd 

från både kollegor och chefer i form av uppföljningssamtal, reflektionssamtal eller liknande 

för att återhämta sig och bearbeta händelsen.
84

  Resultatet visade att personalen på BUP 

akuten ansåg att de hade stöd från kollegor, dock i frågan om de kände stöd från ledningen var 

åsikterna blandade. Det framkom att personal inte ha fått bearbeta vissa händelser och att 

detta innebar en känsla av förminskning. Personal kände i dessa fall inte något stöd från 

ledningen. Frågor som dessa innebär ett stort ansvar från chefer och ledning att inte förminska 

någon i personalgruppens upplevelse. En upplevelse är enligt teorin om livsvärld subjektiv. 

Var och en i personalen har en subjektiv upplevelse och i interaktionen med patienter blir det 

viktigt att bli medveten om sitt sätt då de sociala konstruktionerna ofta sker omedvetet. Att 

reflektera över sitt agerande kan vara en nödvändighet för att inte fastna i ett sätt att se sin 

omgivning utan istället utveckla sin livsvärld. Detta kan tyda på att personalen agerar på ett 

visst sätt i en situation utan att direkt veta om varför denne gör det eftersom det omedvetna tar 

vid och spelar sin roll när de sociala interaktionerna sker. I avlastningssamtal eller 

reflektionssamtal skulle personalen få en chans att diskutera arbetsrutiner, utveckla sig själva 

och få stöd efter en händelse som påverkat personalen.  

 

Arbetsmiljöverket har klargjort att huvudansvaret för att utforma en säker arbetsplats ligger på 

arbetsgivaren. Dock finns det ett eget ansvar från personalens sida att följa de rutiner och 

restriktioner som finns samt att meddela arbetsgivare eller skyddsombud om brister upptäckts. 

Akademiska sjukhuset har en handlingsplan där det framgår hur hot och våldsituationer ska 

hanteras och vad som ska ske efter en sådan situation. Personalen uttrycker att de är duktiga 

på att hjälpa till när något inträffar på avdelningen, men enligt personalen fallerar 

arbetsmiljön när det är inom området som rör avvikelsehanteringen och återkopplingen. 

Akademiska sjukhusets handlingsplan restrikterar att vid en händelse ska annan personal 

komma till undsättning, att kollegor och ledning ska visa stöd efteråt samt att det ska finnas 

avlastningssamtal. Det sistnämnda rörande ledningen och avlastningssamtal är det som 

kritiseras av personalen. 

 

Som avslut i diskussionsdelen vill författarnas uppmärksamma BUPakutens lokaler. I 

resultatdelen presenterades att lokalerna inte upplevs anpassade för den verksamhet som ska 

bedrivas och personalen har inte möjlighet att skilja patienterna åt på ett säkert och rättvist sätt 
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i en hot- och/eller våldssituation.  

 

6.5 Konklusion 

Resultatet visar på att upplevelsen av hot- och våldssituationer är unik för varje enskild 

individ. Definitionen är diffus mellan de två begreppen hot och våld. Personalen beskriver hot 

då patienten blir personlig och hotar personals privatliv. Våld upplever personalen som både 

verbalt/psykiskt och fysiskt. Detta är en påfrestande arbetsmiljö för personalen. Personalen 

hanterar hot och våld genom att arbeta med att läsa av, förutspå och distrahera för att 

förebygga innan situationer uppstår. I det kritiska läget arbetar de med att försöka, trots 

lokalerna, att avskilja patienten och i extrema fall används bältessängen. Därefter rapporteras 

det till övriga i personalen samt till chefer och ledning med avvikelserapporter eller 

skadeanmälan. 

 

6.6 Implikationer för den praktiska verksamheten 

Inledningsvis vill författarna berätta att vi fick ett gott intryck av BUPakuten som arbetsplats. 

Personalen var trevlig och upplevdes ha en positiv inställning till sitt yrke.  

 

När författarna transkriberat och analyserat materialet från intervjuerna framkom vad som 

kunde förbättras, vad personalen kritiserade och vilka önskemål de hade. Utbildning och 

erfarenhet var återkommande när personalen svarade på frågorna, för arbetsmiljöns och för 

patienternas skull. Erfarenhet har betydelse för patienternas säkerhets skull då ett respektfullt 

och adekvat bemötande blir mindre provokativt vilket är skyddsfaktorer för att hindra att en 

våldshändelse uppstår. Personalen nämnde att de nyligen varit på kurs och utbildat sig i hur 

man eftersträvar mindre tvång. Mindre tvång och en trygg personalgrupp påverkar 

arbetsmiljön i en positiv riktning. Med detta vill författarna uppmärksamma hur viktigt och 

betydelsefullt det är att personalen är utbildad och erfaren för att på så sätt förebygga 

våldsituationer. 

  

Avlastningssamtal var ett önskemål som framkom. Samtal efter våld- eller hotsituationer kan 

hindra att personalen får psykiska åkommor i efterhand på grund av att de inte fått bearbeta 

och reflektera över händelserna. I reflektionerna av samtalen kan ledningen få en större insyn 

hur det ser ut på avdelningen, hur personalen har det och vad personalen möter i sin 

profession. Ledningen och personal kan dessutom få en chans att diskutera hur de ska lösa 

eller hantera liknande situationer i framtiden. Dessa samtal borde inte vara obligatoriska men 

byggda för att både ledning och personal känner att de är värda att lägga tiden på. Det är 

viktigt att tänka på att var och en upplever hot eller våld på olika sätt trots att personalgruppen 

i många fall är överens om vad som är vad. 

 

 Om någon visar tecken på att må sämre än vanligt efter en hot- och/eller våldshändelser 

borde det uppmärksammas och signaleras till ledningen. Detta för att kunna ta tag i 

problematiken om det visar sig att någon i personalgruppen ältar en händelse. Slutligen, att se 

till att lokaler byggs om eller att man flyttar verksamheten till en byggnad som är rustad för 

alla de behov som kan tänkas dyka upp för personal, patienter och ledning. Förutom BUP 

akuten i Uppsala finns det andra verksamheter i socialt arbete där personal möter hot och våld 



28 
 

dagligen. Ovan nämnda implikationer skulle hypotetiskt sett även kunna användas inom andra 

akutmottagningar inom psykiatrin, inom olika behandlingshem där annan tvångsvård finns. 

Exempelvis där lagar som Lag om vård av unga (LVU) eller Lag om vård av missbrukare 

(LVM) i vissa fall styr. 

Varför författarna drar denna slutsats grundar sig i att dessa verksamheter liksom BUP akuten 

vårdar psykiskt sjuka och/eller har människor intagna med tvång.   

 

6.7 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning visade ingenting om personals erfarenheter av att bevittna när kollegor far 

illa på arbetet inom psykiatrin eller socialt arbete. I resultatet nämner en informant att det är 

skrämmande att se när en kollega råkar ut. Vad blir reaktionen när man ser en kollega 

bli slagen eller hotad? Vilka konsekvenser blir det för arbetsgruppen och den enskilde 

individen? 

En annan närliggande aspekt som inte nämndes i Arbetsmiljöverket eller tidigare forsknings 

definitioner av hot och våld var bevittnandet av när en patient skadade sig själv. Detta 

definierade personalen på BUP akuten som en våldsupplevelse. Definitionen av hot och våld 

har som tidigare nämnts varit svår, frågan är om det krävs mer forskning för att kunna 

utveckla kunskapen om vad våld egentligen står för och är, detsamma gällande hot? Eller ska 

människor som arbetar inom socialt arbete och upplever hot och/eller våld acceptera att det är 

en diffus gräns mellan dessa begrepp? 

 

Begränsningarna i studien resulterade i att författarna inte kunde intervjua nattpersonalens 

upplevelser och tankar. Har de andra tankar eftersom de arbetar på natten? Känner de sig mer 

utsatta än dagpersonal? Detta är exempel på frågor som inte denna studie kunde besvara och 

väcker funderingar om nattpersonals arbetssituation och utsatthet av hot och våld.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej  

 

Vi är två socionomstudenter, Anna Djerf och Kjell Gustafsson, som läser sista terminen på 

socionomprogrammet, 210hp, vid Uppsala universitet och skriver nu vårt examensarbete i 

form av en C-uppsats. Vi har båda arbetat inom vården och uppmärksammat att personal 

upplever situationer av hot och/eller våld på väldigt olika sätt, vilket har väckt vårt intresse att 

fördjupa oss i hur personal upplever/hanterar situationer av hot och/eller våld på sin 

arbetsplats.  

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personal på Barn och ungdomspsykiatriska 

akutmottagningen upplever och hanterar situationer av hot och/eller våld på sin arbetsplats. Vi 

kommer att utgå från kvalitativa intervjuer och du har blivit tillfrågad att delta som 

intervjuperson därför att du har kunskap och erfarenhet som är viktig för vår studie. 

Intervjuerna kommer att pågå cirka en timme och spelas in på band. Detta för att få korrekta 

uppgifter till vår undersökning.    

 

Ditt deltagande är frivilligt och kräver ditt samtycke, du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan eller avböja att svara på vissa frågor om du känner att du så vill.  Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet i studien kommer att presenteras på ett sätt 

som inte gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Resultatet kommer att presenteras i 

januari 2013. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information: 

                     

Datum:                                Namnförtydligande: 

_____________________________________     

Tack för att du deltar! 

/Anna och Kjell 

 

Vid frågor, tveka inta att kontakta: 

Anna Djerf   Mail: anna.djerf@hotmail.com  

Kjell Gustafsson Mail: Kjell.Gustafsson.9321@student.uu.se 

Handledare: Christina Nehlin Gordh  

Mail: christina.nehlin.gordh@neuro.uu.se Tel:018-6112034 

mailto:anna.djerf@hotmail.com
mailto:Kjell.Gustafsson.9321@student.uu.se
Tel:018-6112034
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
För att besvara studiens frågeställningar utgår vi från tio frågor i intervjuerna.  

 

1 Inledning 

 

Presentation av författarna 

 

2 Demografiska frågor  

 

Namn, kön, ålder, arbetad tid på avdelningen, utbildning, tidigare erfarenheter  

 

3 Frågeguiden 

 

1. Hur skulle du beskriva vad våld är för dig? 

2. Hur skulle du beskriva vad hot är för dig? 

3. Har du varit utsatt för en hot och/eller våldsituation på din arbetsplats? (Följdfråga) Hur har 

du blivit utsatt i så fall? 

4. Upplever du att det finns hot och/eller våldsituationer som du förväntas acceptera i din 

yrkesroll? (Eventuell följdfråga: På vilket sätt? 

5. Spelar situationen roll för hur du värderar allvaret i den eventuell hot och/eller våld som 

blir ett resultat av den händelsen? (Eventuell följfråga: På vilket sätt?) 

6. Vad upplever du att det finns för orsaker till att våld och/eller hotsituationer uppstår? 

7. På vilket sätt går det att begränsa att hot och/eller våldssituationer uppstår? 

8. Hur upplever du att rapporteringen av hot och våldsituationer fungerar? 

9. Upplever du att du har stöd från chefer och medarbetare gällande hot och våldsituationer? 

(Eventuell följdfråga: På vilket sätt?) 

10. Är det något du saknar på arbetsplatsen gällande hot och våldssituationer som skulle 

hjälpa dig att hantera situationer av hot/våld? 

 

4 Avslut och reflektion   
 

Eventuella tillägg till intervjusituationen  
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Bilaga 3 

Exempel på genomförandet av innehållsanalys: 

Meningsenhet Kondensering 

av mening 

Kod Underkategori Tema 

vara aggressiv mot 

personal eller sig själv, 

det upplever jag som en 

våldsituation. Även en 

del hot tycker jag kan 

vara våldsituationer 

också, 

Våld är när 

någon är 

aggressiv mot 

personal eller 

sig själv. Hot 

kan också 

innebära våld.   

Verbalt 

Slår 

Upplevelse 

Våld 

Diffus 

definition 

Man förväntas acceptera 

verbala hot… […] , ofta 

känner man ju 

patienterna och då vet 

man ju ända till en 

början vad dom har för 

värderingar och vad dom 

har för sjukdom bakom 

Det finns 

förväntningar 

att acceptera 

verbala hot… 

[…] änner man 

patienterna och 

vet vilken 

bakgrund, 

sjukdom och 

vilka 

värderingar de 

har 

Patientrelation 

Sjukdom 

Bakgrund 

Acceptans 

Patientrelation 

Orsak 

 

Orsaker och 

personalens 

reaktion 

hur smidig man är, ofta 

hur man pratar med 

dem. Eller distrahera… 

[…] Rapporterar till våra 

doktorer och läkare… 

skriver avvikelse… 

Funkar nog inte fullt. 

Det beror på hur 

smidig man är 

och hur man 

uttrycker sig. 

Man kan 

distrahera. Vi 

rapporterar till 

läkarna på 

avdelningen och 

skriver en 

avvikelse. Men 

det fungerar inte 

alltid 

Smidighet 

Bemötande 

Distrahera 

Rapport 

Avvikelse 

Brist  

Hantering 

Rapportering 

BUPakutens 

hantering 

och 

rapportering 

är vi bara två som är i en 

situation, sitter på en 

unge så tycker jag det 

inte är okej, 

patientsäkerhetsmässigt 

Det finns inte 

patientsäkerhet 

när man bara är 

två i personalen 

och en situation 

uppstår 

Patientsäkerhet 

Bara är två 

Personaltäthet 

Utsatthet 

Ergonomi 

Arbetsmiljö 

     

 

 

 
 


