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Abstrakt 

Arbetsplatsvåld är ett vanligt fenomen i Sverige idag, ändå finns det en 
stor kunskapslucka i hur förebyggande säkerhetsåtgärder och strategier 
har avsedd verkan då det handlar om att utbilda anställda i att motverka 
och hantera situationer som innefattar hot och våld på arbetsplatsen. I 
denna studie har det genomförts en utvärdering av en utbildningsinsats 
vid ett av Sveriges universitet. Målet med utbildningen var att öka de 
medverkandes säkerhet och upplevda trygghet vid arbetsplatsen. Syftet 
med utvärderingen var att undersöka om utbildningsmålet uppnåddes, 
och förstå vad resultatet berodde på. För att samla in data till studien, har 
det genomförts kvalitativa intervjuer med fem respondenter. Varje 
respondent har medverkat vid två intervjutillfällen, en gång innan, och en 
gång efter utbildningsinsatsen. De olika intervjuomgångarna har sedan 
jämförts med varandra för att se hur utbildningen påverkade 
respondenternas svar. Resultatet visade att de medverkandes säkerhet 
ökade, dock minskade den upplevda tryggheten. Utifrån resultatet 
utvecklades sedan en utbildningsmodell som kan användas för att uppnå 
utbildningsmålet bättre i framtiden. 
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Introduktion 

Arbetsplatsen är en av de vanligaste våldsarenorna i Sverige, varje dag beräknas sex 
personer drabbas så allvarligt av hot eller våld på sina arbetsplatser att det leder till 
sjukskrivningar. Enbart kännedom om att dessa risker förekommer kan orsaka såväl 
psykiska, som fysiska hälsoproblem, vilket gör att även offrets arbetskamrater kan 
påverkas negativt av en händelse (Arbetsmiljöverket [AV], 2012a; Wikman, m.fl., 
2010:6). 

Hälsoproblem och sjukskrivningar har dessutom ofta en negativ påverkan på 
organisationen då effekterna är kostsamma, kan leda till dåligt rykte, samt en sämre 
organisationskultur. På sikt kan även samhället i stort drabbas av dessa problem då 
det är kostsamt med en hög andel sjukskrivna och omfattande rehabiliteringsvård 
(Martino, m.fl., 2003:59-68; Wikman, m.fl., 2010:6). 

År 2010 fick arbetsmiljöverket i uppgift att öka kunskapen om hot och våld i 
arbetslivet eftersom statistik visade att förekomsten av problemen hade ökat de 
senaste 30 åren. Idag (2012) har de information och rekommendationer på sin 
hemsida angående förebyggande och direkta åtgärder, ansvarsfördelning, legala 
krav och dessutom en interaktiv utbildning. De menar att anställda och arbetsgivare 
genom att ha goda kunskaper och rutiner i både förebyggande och direkta åtgärder 
om hot och våld, kan förebygga problem, samt även minska de negativa 
konsekvenserna av en riskfylld situation som uppstår (AV, 2012a, 2012b). 

Dessa rekommendationer verkar dock inte ha något stöd i vetenskapliga studier. 
Idag finns inga, eller endast bristfälliga vetenskapliga studier i hur ett förebyggande 
arbete som syftar till att minska risken för, och konsekvenser av hot och våld i 
arbetslivet faktiskt fungerar (Wikman, m.fl., 2010:5, 48; Wilkinson, 2001:155). 

Bristen på vetenskapliga studier i detta ämne gör att vi anser att man bör vara kritisk 
till vilken effekt arbetsmiljöverkets rekommendationer faktiskt har. Ett flertal studier 
på andra säkerhetsåtgärders effekter visar ett varierande resultat, från positiva till 
negativa, på såväl säkerhet som på trygghet. Det framkommer också att det 
förekommer en paradox i säkerhetsarbetet genom att en ökad säkerhet innefattande 
säkerhetsåtgärder skapar en medvetenhet om de risker som finns och därmed leder 
till en större otrygghet (Barberet & Fisher, 2009:5-8; Zedner, 2003:157-158, 163-166). 
Detta bekräftas i artikeln Säkrare men inte tryggare (Larsson, 2011), som publicerades 
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för några månader sedan (hösten, 2011). Larsson skriver att i dagens samhälle 
elimineras risker, och därmed lever vi säkrare än tidigare, dock upplever vi oss mer 
osäkra. Här nämns också bristen på kunskap i säkerhetsåtgärder som ger effekt, och 
det efterlyses bland annat kunskap i kriser relaterade till arbetsmiljö. 

I denna studie utvärderades hur en säkerhetsåtgärd, en utbildning i förebyggande, 
bemötande och hanterande av hot- och våldssituationer på arbetsplatsen, når uppsatt 
mål. Målet med utbildningen var att öka säkerheten och den upplevda tryggheten 
för deltagarna. 

Baserat på resultat av utvärderingen utvecklades sedan en utbildningsmodell 
innehållande förbättringsförslag för framtida utbildningar. 

Problemformulering  

Det finns alltså en uppenbar kunskapsbrist i hur förebyggande säkerhetsåtgärder och 
strategier har en avsedd verkan då det gäller att utbilda anställda i att hantera 
situationer som innefattar hot och våld på arbetsplatsen (Edling, 2010; Wikman, m.fl., 
2010:5; Wilkinson, 2001:155). Vi ser bristen på utvärderingar av dessa utbildningar 
som ett problem, då man inte vet vad de har för verkan. Med detta menar vi att 
denna studie kan fylla en kunskapslucka. 

Målet med utbildningen, som här utvärderats, var att öka säkerheten och den 
upplevda tryggheten bland deltagarna, men lyckades man med detta? 

Syfte 

Syftet med utvärderingen är att beskriva hur en säkerhetsåtgärd, i detta fall 
utbildningen ”Hot & Våld”, når uppsatt mål angående att öka deltagarnas säkerhet 
och upplevda trygghet på arbetsplatsen utifrån respondenternas perspektiv. 

Syftet är vidare att tolka och analysera respondenternas säkerhet och upplevda 
trygghet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

Slutligen har vi som syfte att utveckla en utbildningsmodell som kan användas för 
att nå uppsatta mål i framtida utbildningar. 

Frågeställningar 

Studiens syfte har förtydligats genom följande frågeställningar: 

• Hur har interventionen lyckats nå uppsatt mål? 
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o Hur påverkar interventionen deltagarnas säkerhet avseende hot och 
våld på arbetsplatsen? 

o Hur påverkar interventionen deltagarnas upplevda trygghet avseende 
hot och våld på arbetsplatsen? 

• Hur kan man förstå interventionens påverkan på deltagarnas säkerhet och 
upplevda trygghet? 

• Hur kan liknande utbildningar utformas i framtiden för att uppnå 
utbildningsmål? 

Utbildningen ”Hot & Våld” 

Under våren 2012 genomfördes den utbildning som ligger till grund för denna studie 
på ett mellanstort universitet i Sverige. Utbildningen gick ut på att lära anställda vid 
universitetet att hantera, förebygga samt bemöta hot- och våldssituationer som de 
kan utsättas för på sin arbetsplats. Utbildningen, som i fortsättningen kommer att 
benämnas ”Hot & Våld”, togs fram på önskemål av anställda och kom att 
genomföras under tre timmar. Sammanlagt utbildades 19 stycken anställda.  

Samtliga deltagare i utbildningen är förvaltningsanställda. Merparten av deltagarna 
har arbetsuppgifter som innefattar möten med många människor i olika former, 
vilket innebär att de sedan tidigare har erfarenhet av bemötande. 

Syfte och mål med utbildningen var enligt beställaren följande: 

”Utbildningen i ”hot & våld” är en del av arbetet med att skapa en trygg och 
säker arbetsplats vid xxx och omfattningen gäller såväl de verbala hoten som de 
konkreta fysiska hoten. 

Utbildningen skall stärka 

• individens riskmedvetenhet 
• kunnande i situationer av våld och hot om våld, samt 
• den upplevda tryggheten. 

Målet är att öka säkerheten genom att: 

• ge kunskap i att förebygga och avbryta situationer som innefattar våld och 
hot om våld.” 

Nedan följer en sammanfattning på det innehåll som togs upp i utbildningen (för 
utbildningsmaterial se bilaga 1).  

De övergripande områdena som togs upp på utbildningen var hot & våld, 
konflikthantering, kommunikation, samt rättigheter & skyldigheter. 
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I området hot & våld gavs deltagarna exempel på olika hotfulla situationer de kan 
utsättas för i sina arbetsuppgifter. De fick information om hur en utsatt anställd kan 
reagera, och vad man ska tänka på om man hjälper en utsatt kollega. De fick också 
kännedom om att de vid behov alltid har tillgång till krisstöd efter en situation av 
hot eller våld.  

Inom ämnesområdet konflikthantering informerades deltagarna om vikten av att vara 
professionella och att inte ta åt sig personligt av de hot som kan yttras av motparten i 
en rådande konflikt. Deltagarna fick också veta att det är viktigt att vara kunnig i sin 
roll som myndighetsperson och i sina arbetsuppgifter, för att kunna avstyra 
eventuella konflikter. I samband med detta uppkom också vikten av att anställda 
inte får särbehandla någon kund/student. Ytterligare saker som deltagarna fick lära 
sig angående konflikthantering, var att kulturella skillnader är bra att vara medveten 
om för att inte missuppfatta varandra, samt att ha kännedom om hur man 
kommunicerar med kroppsspråk. 

Deltagarna fick sedan ta del av konflikttrappan som visualiserar hur en situation där 
två parter med olika åsikter kan eskalera till våld. Denna kunskap innebär att man 
blir medveten om att det inte lönar sig att bemöta aggressiva personer med 
aggressivitet. Inom konflikthantering ingick även ett test för självrannsakan, för att få 
en insikt i hur man som anställd framstår mot sina kunder. Eventuellt kan ens eget 
beteende vara i behov av förändring om man tenderar att ofta hamna i 
konfliktsituationer.  

I området kommunikation låg fokus på vad kommunikation i grunden är, och hur den 
bäst sker. Deltagarna fick veta att det bästa sättet att kommunicera är genom att 
använda sig av så kallad tvåvägskommunikation, d.v.s. att båda parter talar och lyssnar 
på varandra. Deltagarna fick också kännedom om att det lätt sker missförstånd då 
man kommunicerar, och att detta kan bero på individers olika personligheter och 
erfarenheter, även värderingar och självuppfattning spelar in i detta område. 

Rättigheter & Skyldigheter var det sista ämnesområdet som togs upp på utbildningen 
och deltagarna fick ta del av information om envarsrätt och nödvärnsrätt. Huruvida 
anställda på en myndighet, får avvisa eller förbjuda personer från allmänna platser 
eller inte, kom också att belysas.  

Avslutningsvis informerades deltagarna om den del av universitetets hemsida som 
är inriktad på säkerhet, och ska vara till hjälp för anställda som vill veta mer om, 
eller har blivit utsatta för, hot eller våld på arbetsplatsen.  
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Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt berör befintliga teorier om vad hot, våld, säkerhet samt trygghet är för 
något, och hur det uppstår. Nedan presenteras först information om hot och våld på 
arbetsplatsen, som sedan följs av de kategorier (säkerhet och trygghet) som syftar till 
att öka med den insatta utbildningen ”Hot & Våld”. Under kategorierna presenteras 
även deras respektive meningsenheter som använts för att mäta om säkerheten och 
den upplevda tryggheten har ökat eller inte efter utbildningen (se fig. 1).  

 Kategorier 

Säkerhet Trygghet 

M
en

in
gs

en
he

te
r Kunskap i agerande  Upplevd arbetsmiljö 

Beteende och bemötande  Krisstöd 

Skyldigheter  Rättigheter 

Riskförståelse  

Figur 1 Kategorier och meningsenheter 

Slutligen presenteras ett avsnitt om utbildning i arbetsplatsvåld, samt 
fenomenologisk kunskapsbildning. 

För att uppnå syftet att genomföra utvärderingen har vi använt oss av Vedungs 
teorier (2009) för utvärdering. För att underlätta för läsaren, och ge våra metodval 
belägg, har vi valt att presentera Vedungs teorier tillsammans med våra metodval i 
metod. 

Hot och våld på arbetsplatsen 

I diskursen om hot och våld på arbetsplatsen finns olika preciseringar angående vad 
som innefattas. Oavsett vilken av dessa förklaringar en verksamhet anser vara bäst 
lämpad, är det viktig att det finns en definition att arbeta efter. I vissa definitioner 
räknas enbart fysiskt våld in, i andra återkommer även hot som ett övergrepp 
(Bowie, 2002:3-5; Wallström, m.fl., 2007:35; Wilkinson, 2001:155 ). I denna studie 
används definitionen: ”any action, incident or behavior that departs from reasonable 
conduct in which a person is assaulted, threatened, harmed, injured in the course of, 
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or as a direct result of, his or her work” (International Labour Organisation, 2003:4) 
för arbetsplatsvåld. Fortsättningsvis i denna studie kommer därför endast begreppen 
våldssituationer och arbetsplatsvåld att användas, då definitionen ovan påvisar att det 
även innefattar situationer av hot. 

Vad som uppfattas som våld är subjektivt och präglas bland annat av individens 
personlighet, kunskap, och tidigare erfarenheter. Samma våld kan därför ha olika 
påverkan på olika personer. En person som bevittnar en våldssituation riktat mot sin 
kollega kan därmed påverkas kraftigare mentalt, än individen som blir utsatt för 
övergreppet. Den subjektiva upplevelsen av våld innebär att det endast är den 
utsatta personen som kan avgöra om han eller hon blivit utsatt för övergrepp. Av 
denna anledning är det viktigt att kommunicera om vilka beteenden som upplevs 
våldsamma för den enskilde individen (Bowie, 2002:2; Göransson, m.fl., 2011:9-10; 
Sandström, 2007:146). 

Konsekvenser av arbetsplatsvåld påverkar, som tidigare nämnts, den enskilde 
individen både fysiskt och psykiskt, men kan också ha en negativ påverkan på 
organisationen och samhället i stort. Konsekvenser som kan uppstå är dåligt rykte, 
och en dålig organisationskultur i organisationen, samt att det för samhället kan bli 
stora kostnader på grund av en hög andel sjukskrivningar och rehabiliteringsvård 
(Martino, m.fl., 2003:59-68; Wikman, m.fl., 2010:6). 

En förutsättning för att en verksamhet ska kunna definiera eventuella 
våldssituationer på arbetsplatsen, är att man först har definierat vad som menas med 
arbetsplats. Detta är viktigt för att verksamheten ska veta hur långt arbetsgivarens 
ansvar sträcker sig för situationer som exempelvis innefattar distansarbete och där en 
våldssituation har uppstått. I liknande situationer kan det vara problematiskt att 
avgöra i vilken utsträckning den anställde ska vara försäkrad och bistås med en 
säker arbetsplats (Bowie, 2002:3-5, 16-17). 

Omfattning av våld på arbetsplatsen 

Gradvis har antalet sjukskrivningar relaterade till våldssituationer på arbetsplatsen 
ökat, och så även antalet anmälningar om våld mot tjänstemän. Dock är det svårt att 
avgöra om det är brotten eller benägenheten att anmäla händelserna som har ökat 
(Thornblad, 2007:149, Wallström, m.fl., 2007:34). Oavsett anledningen till ökningen 
av anmälda brott och sjukskrivningar, är arbetsgivare enligt lag skyldiga att utreda 
och hantera de våldssituationer som uppstår på arbetsplatsen (AFS, 1993:2). 
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Arbetsgivaren är dessutom skyldig att arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
vilket innebär att denne även i förebyggande syfte måste undersöka de risker som 
finns i verksamheten samt bidra med de resurser som behövs (AFS, 2001:1; SFS, 
1977:1160). Förebyggande arbete kan utföras genom implementering av 
säkerhetsåtgärder. Syftet med säkerhetsåtgärder och strategier är att bli ett svårare 
mål för potentiella risker och brott (Kenny, 2002:86).  

För att kunna arbeta förebyggande är det nödvändigt att identifiera vilka typer av 
hot som förekommer inom verksamhetens gränser, samt vilka faktorer som ligger till 
grund för våldet. Olika författare definierar våldstyper, samt kategoriserar dem 
olika. En vanligt förekommande indelning av våldstyper är den som Californian 
Division of Occupational Safety and Health har utvecklat, där de kategoriserar våldet 
i fyra olika kontexter. De fyra kontexterna är benämnda som intrusive 
(inkräktarvåld), consumer-related (klientrelaterat våld), relationship (relationsrelaterat 
våld), samt organizational (strukturellt våld) (Bowie, 2002:5-6; Göransson, m.fl., 
2011:7-9; Wikman, m.fl., 2010:8; Wilkinson, 2001:155-156).  

• Inkräktarvåld,  innebär  brottsligt  uppsåt  av  främlingar.  Exempel  kan  vara  

aggression  som  är  relaterat  till  mental  ohälsa  eller  drogmissbruk,  samt  

protestvåld.    I  regel  kännetecknas  dessa  våldssituationer  av  att  utövaren  inte  

har  någon  legitim  koppling  till  arbetsplatsen.  Ett  scenario  som  kan  uppstå  är  

att  hemlösa  eller  drogpåverkade  människor  tar  skydd  och  sover  inom  en  

myndighets  gränser  såsom  ett  allmänt  bibliotek,  och  vid  kontakt  med  

ansvariga  ger  kraftigt  motstånd  när  de  försöker  förflyttas.  

• Klientrelaterat  våld,  innefattar  våld  och  aggressivt  beteende  som  riktas  mot  

organisationens  anställda  av  deras  kunder.  En  annan  del  av  denna  kontext  

berör  våldet  som  utövas  av  de  anställda  mot  deras  klienter,  vilket  ofta  förbises  

eller  förnekas.  En  organisationskultur  som  tenderar  att  mörklägga  dessa  

våldsproblem  kan  leda  till  att  den  berörda  verksamheten  övergår  till  

våldskontexten  relationsrelaterat  våld,  nedan.  

• Relationsrelaterat  våld,  behandlar  det  våld  som  begås  mellan  kollegor  på  

samma  arbetsplats.  Vanligt  förekommande  våld  i  denna  kontext  är  mobbing  

och  trakasserier,  antingen  mellan  två  individer  eller  i  gruppformationer.    
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• Strukturellt  våld,  avser  den  typ  av  våld  som  kan  genereras  av  hur  

organisationen  är  strukturerad,  det  vill  säga  organisationskulturen.  

Förhållanden  som  räknas  till  strukturellt  våld  är  då  verksamheten  utsätter  

sina  anställda  för  risker  att  hamna  i  våldssituationer  utan  att  de  är  medvetna  

om  det  (Bowie,  2002:  6-‐‑11;  Mayhew,  2002:29-‐‑31;  Wikman,  m.fl.,  2010:8-‐‑9;  

Wilkinson,  2001:155-‐‑156).  

Utbildningsinsatsen  som  studerats  berör  främst  inkräktarvåld,  samt  klientrelaterat  

våld,  och  syftar  till  att  lära  deltagarna  att  hantera  och  förebygga  dessa  situationer  för  

att  öka  säkerheten  och  den  upplevda  tryggheten.  

Säkerhet 

Begreppet säkerhet syftar till att minska sårbarheten (Norberg, 2009:7), och saknar till 
skillnad från trygghet, den emotionella delen. Säkerhet tar upp reella 
riskdimensioner och syftar till att skydda liv och egendom (Alm, m.fl., 2008:117; 
Thorstensson, 2007:16). 

Inom säkerhetsarbetet mot arbetsplatsvåld är chefens delaktighet med de anställda 
av vikt (Arway, 2002:45). En verksamhets säkerhetsarbete styrs efter de risker och 
hot som anses vara oacceptabla (Svensson, 2006:11). Enligt arbetsmiljöverkets 
föreskrift om våld i arbetsmiljön ska organisationen bistå med säkerhetsrutiner för 
arbetsuppgifter som kan innefatta våld. Rutinerna ska informeras till berörda, och 
säkerheten på arbetsplatsen ska anpassas efter de specifika behov och förutsättningar 
som är relevant för verksamheten (AFS, 1993:2). 

En förutsättning för att få en hög säkerhet på arbetsplatsen är att de anställda ska ha 
god kunskap i: 

• organisationens policys, rutiner och säkerhetsåtgärder, 
• skyldigheter, såsom rapporteringsskyldighet,  
• beteende och bemötande, samt 
• en bra riskförståelse. 

Kunskap inom dessa områden ger verksamheten och deras anställda möjlighet att 
arbeta förebyggande, och på så vis förekomma våldssituationer (Kenny, 2002:86; 
Olofsson & Öhman, 2009:280; Wallström, m.fl., 2007:91, 139).  
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Kunskap i agerande 

Att ha effektiva rutiner minskar risken för, och lindrar effekter av, våldsamma 
situationer (Thornblad, 2007:34-35). Med kunskap i agerande avses den kunskap 
anställda har i att agera i enlighet med de rutiner verksamheten har utarbetat.  

Rutiner är en hjälp i våldssituationer då anställda behöver veta vem som har ansvar 
och för vad. Rutiner bör också innehålla information om hur anställda som utsatts för 
en våldssituation bör agera, hur man som anställd kan varna och tillkalla hjälp, samt 
hur man kan hjälpa andra (Sandström, 2007:150; Thornblad, 2007:150). 

Rutiner fungerar också i förebyggande syfte, om man anpassar dem för hur man ska 
förhindra uppkomsten av våldssituationer. Det är viktigt att anställda har kunskap i 
de rutiner som finns på arbetsplatsen. För bästa genomslagskraft av rutiner bör de 
anställda vara med och utforma dem för den egna verksamheten. Information och 
kunskap om dessa rutiner bör spridas till samtliga anställda (Wallström, m.fl., 
2007:97-99, 110, 112). För att slutligen få igenom de vägledande rutinerna inom en 
verksamhet krävs det att ledningen samarbetar (Larsson, 2008:118). 

Skyldigheter 

Anställda har en skyldighet att följa de säkerhetsrutiner och åtgärder som 
förekommer på arbetsplatsen. Avviker anställda från dessa och det sker en olycka 
ska den anställde hållas ansvarig. Som anställd har individen även skyldighet att 
rapportera eventuella tillbud och olyckor till sin närmaste chef. Det är med dessa 
rapporteringar verksamheten kan arbeta förebyggande och på så vis bli en säkrare 
arbetsplats. Detta eftersom det är rapporteringarna som bör ligga till grund för 
riskanalyser och förebyggande arbete inom verksamheten. Om de anställda anser att 
det finns andra risker på arbetsplatsen har de även då en skyldighet att rapportera 
dessa innan det sker en eventuell olycka (Thornblad, 2007:135, 139, 148; Wallström, 
m.fl., 2007:139; Wilkinson, 2001:157).  

Beteende och bemötande 

Det finns många orsaker till att våld på en arbetsplats kan uppstå, några exempel är 
oenigheter och missförstånd i kommunikation. Ofta går det att förebygga sådana 
situationer genom att använda sig av korrekt bemötande och kommunikation 
(Lorentzi, 2008:99; Wallström, m.fl., 2007:91, Wilkinson, 2001:157). 
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Generella råd som ges för bemötande av hotfulla personer eller händelser som kan 
resultera i en konflikt mellan människor är att ge sin motpart en känsla av trygghet 
och delaktighet. Detta kan vara ett tillvägagångssätt för att undvika att hamna i den 
maktfullkomlighet som kan råda i sådana situationer. Att bemöta sin motpart med 
respekt är viktigt, samt ge rimliga gränssättningar vilket innebär att det är rätt att 
vidhålla lagar och regler (Sandström, 2007:67).   

Riskförståelse 

Riskförståelse är en annan faktor som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen och 
är ett begrepp som innebär att individens sociala och kulturella faktorer påverkar 
hur han/hon uppfattar risker i sin omgivning. Hur en individ uppfattar risker är 
beroende av vilket kontext individen befinner sig i, och skildras bland annat av hur 
individen förbereder sig inför risker och hur väl den reagerar på varningstecken 
(Olofsson & Öhman, 2009:275-276). 

Man kan förbättra arbetsmiljön genom att arbeta förebyggande mot våldssituationer, 
det vill säga att identifiera och behandla de risker som förekommer i verksamheten. 
För att lyckas med detta är det viktigt att arbeta kontinuerligt med riskidentifiering, 
samt dokumentera och följa upp de incidenter som inträffat (Wallström, m.fl., 
2007:24-25). 

Faktorer som är relaterade till en ökad risk för att drabbas av våldssituationer i 
arbetslivet är exempelvis hanterande av pengar, genomförande av inspektioner, 
ensamarbete, samt arbete med människor som har funktionshinder, är våldsamma 
eller drogpåverkade (Barron, 2002:158; Sandström, 2007:157). 

Trygghet 

Trygghet skiljer sig från begreppet säkerhet och kan förklaras som en subjektiv 
upplevelse som påverkas av individens personliga egenskaper. Några faktorer som 
kan påverka den upplevda tryggheten är den upplevda arbetsmiljön då det gäller 
individens: 

• utsatthet och sårbarhet inför att hamna i en risksituation, d.v.s. om personen 
anser sig löpa en risk för att drabbas av våld eller har varit med om en 
händelse tidigare, 

• kännedom om rätt till olika sorters företagshälsovård, samt 
• kännedom om andra rättigheter i en våldssituation. 
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Dessa faktorer påverkar individens välmående och tillfredsställelse, och också den 
upplevda tryggheten på arbetsplatsen. En trygg arbetsplats kännetecknas av en miljö 
där anställda trivs och inte känner obehag (Listerborn, 2002:7; Thorstensson, 2007:10-
12). 

Upplevd arbetsmiljö 

Arbetsuppgifter som innebär möten med olika människor kan innebära våldsamma 
situationer för den anställde. Eftersom dessa situationer upplevs olika, påverkar det 
också den upplevda arbetsmiljön olika. För varje gång någon anställd på en 
verksamhet råkar ut för en våldssituation kan arbetsmiljön försämras (Lorentzi, 
2008:99; Wallström, m.fl., 2007:24-25).  

Krisstöd 

Då en anställd blivit utsatt för våld kan personen vara i behov av hjälp och stöd, s.k. 
krisstöd. Vilken typ och grad av krisstöd som behövs är individuellt, men vanligt är 
att anställda erbjuds avlastningssamtal eller samtal med en psykolog för att kunna 
bearbeta det inträffade (Thornblad, 2007:35; Wilkinson, 2001:158). 

Krisstöd i olika former är viktigt för att anställda som utsatts för en våldsam 
situation ska kunna återgå till en upplevd trivsam arbetsmiljö. (Wallström, m.fl., 
2007:133). Anställda har rätt att snabbt få tillgång till krisstöd, både i förebyggande 
syfte, men också för att lindra effekten av redan uppstådda fysiska och psykiska 
skador (Sandström, 2007:155). Det är arbetsgivarens ansvar att bidra med denna 
företagshälsovård, som ofta innefattar både läkare, sjuksköterskor och psykologer 
(Lorentzi, 2008:127-128). 

Om en anställd har varit sjuk en längre tid på grund av arbetsplatsvåld kan en 
rehabiliteringsutredning ske, antingen på den anställdes eller arbetsgivarens 
begäran. Rehabilitering som är arbetsplatsinriktad innebär att anställda får hjälp för 
att komma igång med sitt tidigare arbete och komma in i arbetsuppgifter igen efter 
ett längre uppehåll. För att vara tillmötesgående med de anställda bör de ges en 
möjlighet att förändra arbetet efter specifika behov eller erbjudas någon typ av 
omplacering (Lorentzi, 2008:175-176). 

Övriga rättigheter 

Alla anställda har rättigheter i sin anställning. Enligt arbetsmiljölagen har anställda, 
som nämnts ovan, rätt till krisstöd (Lorentzi, 2008:183). De har också rätt till 
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skyddsombud, som kan föra deras talan angående de risker som finns på 
arbetsplatsen (Thornblad, 2007:136-137). 

Utöver dessa rättigheter kan även den legala rättigheten som nödvärnsrätten ligga i 
den anställdes intresse att känna till. Den innefattar individens rätt att försvara sig 
själv, sina kollegor samt verksamheten de arbetar på, med den mängd fysiskt våld 
som krävs i en våldsam situation. Problematiken med denna rättighet är att 
mängden våld som brukats, senare ska granskas och då kan anses vara övervåld 
(Sandström, 2007:143). För att få den anställde att känna sin mer trygg i detta, kan 
arbetsplatsen bistå med rättslig hjälp (Wilkinson, 2001:158). 

Utbildning i arbetsplatsvåld 

Genom att utbilda anställda ges organisationen en möjlighet att sprida information 
som rör de anställdas säkerhet. Utbildningar som genomförs med syfte att höja 
säkerheten bör enligt Kenny (2002:86), Paterson och Leadbetter (2002:134-135) samt 
Wallström m.fl. (2007:157) ge anställda en ökad kunskap inom bland annat: 

• Identifiering av riskfyllda situationer 
• Bemötande  
• Rättigheter  
• Skyldigheter 
• Riskfaktorer, samt 
• Organisationens säkerhetsåtgärder, rutiner och policys. 

Dessa faktorer påverkar säkerheten på arbetsplatsen samt ger de anställda en 
möjlighet att utföra deras arbetsuppgifter på ett säkert sätt och kan skapa en 
trygghet. 

Något som betonas vara en god kännedom för anställda är huruvida riskfaktorer, 
såsom hur lokaler kan utformas för att höja säkerheten, samt hur förhållanden i 
omgivningen kan påverka hur våldssituationer utspelar sig (Wallström, m.fl., 
2007:103, 119).  

Det är av vikt att en utbildning är anpassad till den specifika arbetsplatsen där 
utbildningen ska genomföras och kan därmed inte utformas som generella. För att få 
bäst genomslagskraft bör den innehålla en praktisk del, men även en teoretisk grund 
som informerar de anställda om bakomliggande faktorer och orsakssamband 
(Kenny, 2002:86; Paterson & Leadbetter, 2002:134). En praktisk del kan visa sig vara 
av betydelse då det är genom praktisk utövande som den anställde skapar förståelse 
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och tar egna initiativ (Petersson, 2009:62). Att anställda ska vara med och utforma 
rutiner är även något som Wallström m.fl. (2007:112) rekommenderar. 

I många fall är det de anställda på arbetsplatsen som identifierar riskerna, som sedan 
förmedlas till arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga riskerna (Sandström, 
2007:148). Av denna anledning är det viktigt att ge anställda kunskap i att identifiera 
riskfyllda situationer - så att effektiva säkerhetsåtgärder kan sättas in och öka 
säkerheten på arbetsplatsen (Kenny, 2002:86). Därmed är utbildning ett sätt att 
försäkra implementeringen och genomförandet av de policys och förfaranden som 
dessa säkerhetsåtgärder (Braverman, 2002:128).  

Fenomenologisk kunskapsbildning 

Den fenomenologiska filosofin utvecklades av Edmund Husserl och syftar till 
vetenskapen om fenomen (Husserl, 2004:51). Fenomen uppträder och upplevs i 
många olika bemärkelser, och Husserl menar: 

 ”Att förstå dessa modifikationer eller, mer noggrant uttryckt, att utveckla den 
fenomenologiska inställningen och på reflektiv väg bli vetenskapligt medveten 
om särarten hos denna och hos de naturliga inställningarna – det är vår första 
och ingalunda enkla uppgift…” (2004:51). 

Fenomenologin menar att en verklighet är något som skapas utifrån individens 
intresse, vilket leder till ett obegränsat antal livsvärldar. Begreppet livsvärld innebär 
olika individers verkligheter som vardera är beroende av en individs relation till ett 
fenomen. Detta medför att livsvärlden är subjektiv och alltid upplevs i relation till 
något annat (Bengtsson, 2005:17; Schütz, 2002:77). Samtliga tolkningar av livsvärlden 
baseras på individers tidigare erfarenheter och föreliggande kunskap (Schütz, 
2002:77-78). Husserl menar att vår kunskap är så kallad naturlig kunskap, vilket 
innebär att den är både konkret, och formad av individens subjektiva upplevelse 
(2004:63-64, 107). 

All kunskap människan har om världen inbegriper med andra ord konstruktioner, 
d.v.s. generaliseringar och idealiseringar. Detta innebär att det inte finns någon ren 
fakta då allt är präglat av individers tolkningar. Dessa tolkningar medför 
omöjligheten att förstå världens realitet, då de endast absorberar den fakta som är 
relevant för den specifika individen (Schütz, 2002:29). 

Beroende på hur individen förstår ett sammanhang och använder sig av sin kunskap 
kan det göras olika definitioner på just kunskap. Definitionerna är information, kunskap 
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samt kompetens. Information är det kunnande som kan förmedlas och lösgöras från 
individen och sammanställas till exempel i ett dokument. Kunskap, är till skillnad 
från information, i större kontext bunden till individen. Slutligen ses kompetens som 
en nödvändighet för att individen ska kunna använda sig av informationen 
(Sandgren, 1995:23-24). 

Olika individer har olika behov av undervisning och kunskap beroende på vilken 
livsvärld de befinner sig i. Ofta är de undervisade inte en homogen grupp utan 
befinner sig i olika livsvärldar, dessutom befinner sig ofta undervisaren i en helt 
annan livsvärld än de utbildade, vilket kan skapa ytterligare problem vid 
utbildningstillfällen (Carlsson, 2005:105, 109-110). Utbildaren har ett stort ansvar i att 
se till att de utbildade lär sig något, vilket kräver att utbildaren har förståelse för de 
utbildades önskemål och behov (Carlsson, 2005:125-126, 132). 

Metod 

Denna intervjustudie har präglats av ett kvalitativt synsätt. Vad som menas med 
kvalitativ forskning kan skilja sig åt, men i denna studie brukas Nyléns och Gilberts 
definitioner som innebär att forskaren använder datainsamlingsmetoder som 
genererar icke numerisk data (Gilbert, 1993:35; Nylén, 2005:13). Något som är vanligt 
i kvalitativa studier är annars att forskaren använder sig av en induktiv 
förklaringsmodell gällande teori och praktik. En induktiv förklaringsmodell innebär 
att forskaren ser resultatet av sin forskning som teoribildande, i motsats till den 
deduktiva förklaringsmodellen då istället redan befintliga teorier används för att 
testa hypoteser och förklara insamlad data (Bryman, 2002:21-22, 249; Gilbert, 1993:27-
28). Vi har i denna studie använt oss av både en induktiv och deduktiv 
förklaringsmodell, det kallas då för en abduktiv förklaringsmodell. Den abduktiva 
förklaringsmodellen utgår ifrån befintlig kunskap som forskaren anser skulle kunna 
vara förklaringar till mönster som uppstår genom tolkningar i enskilda fall (Alvesson 
& Sköldberg, 2008:56-57). Detta var ett bra alternativ för oss eftersom vi använde oss 
av teorier om hot och våld för att kunna skapa meningsenheter och kategorier redan 
innan vår datainsamling, men inte hade någon hypotes om hur resultatet skulle bli 
eftersom det inte fanns några tidigare utvärderingar av detta slag. 

För att kunna mäta om säkerheten och den upplevda tryggheten påverkades av 
utbildningen behövdes dessa begrepp operationaliseras. Detta gjordes genom att vi 
använde den kunskap vi fått genom de befintliga teorier om trygghet och säkerhet 
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som presenterats i teori och tidigare forskning. Kunskapen vi hade fått gjorde att vi 
kunde definiera meningsenheter (områden) som skulle påverka dessa kategorier 
(trygghet och säkerhet, se fig. 1).  

Utvärdering 

Genomförandet av denna studie har delvis skett genom en utvärdering. En 
utvärdering innebär att utvärderaren noggrant bedömer något i efterhand för att 
skapa möjligheter till mer effektiva beslut i framtiden. Det som bedöms, kallas här 
för intervention, en intervention kan vara till exempel en åtgärd eller ett program 
som oftast innehåller beslut, mål och styrning (Vedung, 2009:26, 39). För att kunna 
genomföra en utvärdering krävs tydliga värderingskriterier (något att värdera mot) 
och att dessa används metodisk tillsammans med en tillförlitlig datainsamling 
(Vedung, 2009:24, 32-33, 37). 

Användningen av en så kallad interventionsteori underlättar utvärderingsprocessen. 
En interventionsteori syftar till att hjälpa utvärderaren att skapa en bild av hur 
interventionen är tänkt att fungera och påverka resultatet. Startpunkten för 
interventionsteorin är den så kallade systemmodellen, som sedan utvecklas för att 
återspegla den aktuella interventionsprocessen (Vedung, 2009:28, 45-46). I figur 2 
återspeglas Vedungs systemmodell, för att sedan i figur 3 vidareutvecklas till vår 
interventionsteori. 

  Resultat 

Intervention à Förvaltningà Slutprestationà 

Utfall 

 

 Implementering   

Figur 2 Vedungs systemmodell (2009:28). Det markerade utfallet sker på mottagarsidan. 

I systemmodellen (i denna utvärdering) innebar intervention: planering av utbildning 
i hot och våld. Förvaltning syftade till implementering av interventionen. Vidare var 
slutprestation och utfall resultatet av interventionen. Skillnaden på slutprestation och 
utfall är att slutprestationen är resultatet på avsändarens sida (i denna utvärdering: 
beställare och utbildare), medan utfallet är resultatet på mottagarens sida (i denna 
utvärdering: utbildningsdeltagarna). Effekterna av ett utfall är konsekvenser som 

Effekt 
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uppstår till följd av utfallet, antingen direkt, eller indirekt (Vedung, 2009:27). I denna 
utvärdering innebar det att de önskade effekterna var ökad säkerhet och upplevd 
trygghet, vilket kom att användas som värderingskriterier. För att kunna mäta 
säkerhet och trygghet definierades också de önskade utfallen som undersöktes 
utifrån meningsenheterna (se fig. 1) 

I interventionsteorin (se fig. 3) för den här studien 
fanns ett önskemål om utbildning i hot och våld i 
utgångsläget, vilket säkerhetschefen vid universitetet 
blev ansvarig för. I interventionen togs beslut om att 
genomföra en utbildning, och tillsammans med 
mellanhanden (säljare och genomförare av 
utbildningen) förhandlades, beslutades och 
utformades sedan utbildningen. Vidare genomfördes 
utbildningen under förvaltningen, och ledde till ett 
resultat för säkerhetschefen i slutprestationen, samt 
resultat för deltagarna i utfallen. 

Utfallen i den här utvärderingen skapades i 
operationaliseringsprocessen då vi tog fram olika 
områden (meningsenheter) att undersöka för att 
kunna mäta säkerhet och trygghet (kategorier). För att 
mäta kategorierna användes sju stycken 
meningsenheter, tillika utfall: 

1. Ökad kunskap i agerande i våldssituationer 
2. Ökad kunskap i hur beteende och bemötande minskar risken för, samt lindrar 

effekten av våldssituationer 
3. Ökad kunskap i vilka skyldigheter den anställde har i våldssituationer 
4. Ökad riskförståelse 
5. Ökad medvetenhet om tillgång till krisstöd 
6. Ökad medvetenhet om vilka rättigheter den anställde har i våldssituationer 
7. Ökat välbefinnande i arbetsmiljön 

Utfallen och meningsenheterna är utformade av oss, och är alltså baserade på 
kunskap vi fått genom de teorier som presenteras i Teori och tidigare forskning 
angående vad säkerhet och trygghet är. 

Utfall 1 till 4 tematiserades till effekt 1: ”ökad säkerhet”, och utfall 5 till 7 
tematiserades till effekt 2: ”ökad upplevd trygghet”.  

Resultat 

Figur 3 Interventionsteori. De 
markerade utfallen sker på 
mottagarsidan. 
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Datainsamling 

Utbildningen ”Hot & Våld” syftade till att öka deltagarnas trygghet och upplevda 
säkerhet vid arbetsplatsen. Av denna anledning har datainsamlingen begränsats till 
att endast beröra frågor om våld som rör just arbetsplatsvåld. 

För att skapa möjligheten att värdera om effekterna i utfallen nådde uppsatt mål, 
behövdes data från två olika tillfällen inhämtas. Första tillfället var vid utgångsläge 
(se fig. 3) för att vi skulle få veta hur säkerheten och den upplevda tryggheten såg ut 
innan interventionen genomfördes. Andra tillfället skedde efter förvaltningen, för att 
vi skulle få information om hur säkerheten och den upplevda tryggheten såg ut efter 
utbildningen. 

Datainsamlingen i denna studie har skett genom individuella, kvalitativa intervjuer. 
Intervjuer var ett bra sätt att få förståelse för den data vi samlade in, eftersom vi hade 
möjlighet att på ett djupare sätt samtala med respondenterna. Valet att intervjua 
respondenterna individuellt grundades i att frågor om våld kan vara känsliga, och 
eftersom intervjupersonerna inte kände varandra kunde detta vara ett svårt ämne att 
prata om i grupp, särskilt när intervjuerna kom att handla om säkerheten och den 
upplevda tryggheten på deras gemensamma arbetsplats. 

Vid intervjuerna fördes anteckningar, dels under intervjun med hjälp av stödord, och 
dels omedelbart efter intervjutillfällena för att summera minnen och kommentarer 
från intervjun, något som rekommenderas av Reardon (2006:181-182).  

Intervjuerna genomfördes på en plats som respondenterna själva hade fått välja, dels 
av praktiska orsaker, dels för att respondenterna skulle få möjlighet att välja en plats 
där de kände sig trygga. Alla respondenter godkände inspelning av 
intervjutillfällena, vilket gjorde att vi fick möjlighet att transkribera intervjuerna 
efteråt. Transkriberingarna skedde ordagrant, vilket innebar att vi skrev ner allt som 
sades under intervjuerna (Fielding & Thomas, 1993:157). Detta var väldigt 
tidskrävande, men enligt oss nödvändigt för att vi inte skulle missa någon viktig 
information till analysen. Eftersom vi inte visste exakt vilka förändringar i de olika 
intervjuerna vi letade efter, kunde vi alltså inte transkribera selektivt, det vill säga 
välja det som var av vikt att transkribera (Fielding & Thomas, 1993:157).  
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Urval 

Totalt blev fem personer intervjuade, två gånger vardera: en gång innan 
utbildningen, och en gång efter utbildningen. Första intervjutillfället tog cirka 30 
minuter per intervju, andra intervjutillfället varade cirka 50 minuter vardera. 

Urvalet av intervjupersoner skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
det inte är ett slumpmässigt urval (Bryman, 2002:313). Urvalet bestod av de fem 
första personerna som antogs till utbildningen, och som frivilligt ville delta i vår 
studie. Säkerhetschefen meddelade respondenterna att vi kom att kontakta dem om 
eventuellt deltagande i vår studie, sedan kontaktade vi dem via mail (se bilaga 2), för 
att sedan ringa upp dem och boka intervjutider. Att välja de fem första var 
nödvändigt för oss eftersom vi var beroende av att hinna boka intervjutid och 
genomföra de första intervjutillfällena innan utbildningsinsatsen. Resterande 
deltagare vid utbildningen anmälde sig efter hand, och dessa hade vi inte hunnit 
genomföra intervjuer med. Eftersom vi har valt att endast titta på hur interventionen 
lyckats nå uppsatt mål, och inte tagit hänsyn till några andra påverkansfaktorer (till 
exempel ålder, och anställningslängd) ansåg vi att urvalet inte behövde vara 
slumpmässigt. 

Gemensamt för alla respondenter var att de var anställda vid universitetet där 
utbildningen ges. Det kan också vara intressant att veta att urvalet bestod av tre 
kvinnor och två män som alla var anställda vid universitetets förvaltning, samt att 
vårt urval kom från fyra stycken olika avdelningsenheter i förvaltningen. 

Intervjuguide 

Intervjuguiderna vi använde oss av skapades utifrån befintliga teorier om vad 
trygghet och säkerhet är, och uppstår (se bilaga 3 och 4 för intervjuguider). Totalt 
skapades 17 huvudfrågor, med några underfrågor som användes då vi ansåg det 
lämpligt. Alla frågor placerades in i de meningsenheter och teman vi använt oss av i 
denna studie (se fig. 4). En tanke som fanns med oss under utformningen av frågorna 
var att vi försökte undvika att göra frågorna hypotetiska, vilket rekommenderades 
av Thorstensson (2007:37). 
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 Kategorier 

Säkerhet Trygghet 

M
en

in
gs

en
he

te
r 

Kunskap i agerande 
(4, 5, 6, 7) 

Upplevd arbetsmiljö 
(1, 2, 3, 7a, 9b) 

Beteende och bemötande 
(16, 17) 

Krisstöd 
(10, 10c, 11, 11d, 11e, 12) 

Skyldigheter 
(8) 

Rättigheter 
(9) 

Riskförståelse 
(13, 14, 14f, 14g, 14h, 15)  

Figur 4 Tematisering av intervjufrågor 

Både innan och efter de 17 huvudfrågorna, valde vi att ställa övergripande, och 
lättsvarade frågor för att starta upp, och avsluta ett samtal med respondenterna. 
Innan intervjun gav vi också vår definition av vad hot och våld är för något, samt 
informerade om syftet med studien. En inledande orientering, och avrundning av 
intervjutillfället är något som Kvale & Brinkmann (2009:144-145) nämner som bra, då 
det först skapar en öppenhet mellan intervjuaren och respondenten, och sedan ger 
respondenten möjlighet att avslappnat ställa frågor efter intervjun. 

För oss var det ett självklart val att utforma en intervjuguide som var semi-
strukturerad. Denna typ av intervju innebär att fördefinierade frågor ställs, men 
ordningen på frågorna behöver inte vara fastställd, och intervjuaren har också 
möjlighet att ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden (Bryman, 
2002:127; Fielding & Thomas, 1993:246-247). För oss var detta ett bra alternativ, för 
precis som Bryman skriver, så ger en intervjusituation som inte är helt strukturerad 
en flexibel intervju som då skapar möjlighet för intervjuaren att bättre förstå 
intervjupersonen. Samtidigt krävdes ändå en viss struktur i intervjuguiden för att vi 
skulle ha möjlighet att jämföra svaren från de olika intervjuerna i dataanalysen 
(Bryman, 2002:301, 304). 

Just av denna anledning, att vi ville jämföra svaren från första intervjutillfället med 
det andra intervjutillfället, användes samma intervjuguide vid båda tillfällen, 
bortsett från att vissa frågor formulerades om för att passa in i andra intervjutillfället. 



 20 

Analysmetod 

Syftet med utvärderingen var att beskriva hur utbildningen ”Hot & Våld” uppnådde 
målet med utbildningen, då det gällde att öka deltagarnas säkerhet och upplevda 
trygghet. Detta innebar att vi skulle mäta hur effekterna av utfallen (se s. 16) 
påverkades till följd av interventionen. Bäst lämpad för ändamålet var den så kallade 
måluppfyllelsemodellen, som syftar till att bedöma om effekter i utfallsledet 
motsvarar de mål som satts upp för interventionen (Vedung, 2009:70, 91). Modellen 
innebär att forskaren först beskriver om målet har blivit uppnått i en beskrivande 
måluppfyllelseanalys, för att sedan förklara i vilken grad de har blivit uppnådda i en 
förklarande måluppfyllelseanalys (Vedung, 2009:92). I vår studie framställs resultatet 
av båda analyserna gemensamt i resultat och analys, dock diskuteras den förklarande 
måluppfyllelseanalysen vidare i utvärderingsdiskussion under rubriken diskussion. 

Utvärderingen skulle inte bara beskriva om målet med utbildningen hade uppnåtts, 
utan även hur målet hade uppnåtts. Detta gjordes genom att tolka och förstå 
respondenternas svar. För att skapa förståelse är det viktigt att tolka kunskapen till 
rätt kontext (Thurén, 2007:94-97). Även om forskaren försöker förstå sin 
kunskapskälla, så är det viktigt att betona att forskaren inte står utanför sin egen 
förförståelse, utan själv är en aktiv konstruktör av det slutliga resultatet (Nylén, 
2005:64; Thurén, 2007:94-97). Vi deltog vid utbildningen som observatörer för att få 
förståelse för kontexten som vår data kom att handla om, och därmed fick vi en 
bättre förståelse för den data som skulle analyseras.  

Den analysmetod som var bäst lämpad för de analyser vi gjort (beskrivande 
måluppfyllelseanalys samt förklarande måluppfyllelseanalys) var 
meningskoncentrering. Analysmetoden går ut på att koncentrera långa intervjuer till 
kortare meningsenheter och teman genom att: läsa transkriberingar, fastställa 
meningsenheter och placera dem i större huvudteman för att sedan undersöka 
meningsenheterna och teman i relation till studiens syfte för att slutligen beskriva 
dessa i ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009:221-223).  

Vi hade i vår abduktiva studie redan i skapandet av intervjuguiden fastställt 
meningsenheter och kategorier, vilket gjorde att vi i analysen skulle placera in vår 
data i dessa meningsenheter. För att komma fram till ett resultat behövde vi 
koncentrera vår data i fyra olika steg, för varje steg fick vi mindre och mer 
koncentrerad data att arbeta med (se fig. 5): 
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o I första koncentreringen 
sammanfattade vi hur 
svaren på varje fråga såg 
ut innan, och efter 
utbildningen för varje 
respondent. 

o I andra koncentreringen 
jämförde vi och 
sammanfattade svaren på 
respektive frågor mellan 
de olika respondenterna 

o I tredje koncentreringen 
placerades svaren på varje fråga i 
sina respektive meningsenheter, 
samt sammanfattade meningsenheten. 

o I fjärde koncentreringen placerade vi meningsenheterna i deras respektive 
kategori, samt sammanfattade kategorin. 

Det är sammanfattningarna i de tredje och fjärde koncentreringarna som presenteras 
i resultatdelen, då både meningsenheterna (i utvärderingen kallat för utfall) och 
kategorierna (i utvärderingen kallat för effekt) var relevanta.  

Etik 

I en intervjuundersökning uppkommer flera etiska problem, detta eftersom 
information som annars ofta är privat kommer att publiceras i ett större offentligt 
sammanhang. Några områden som ofta diskuteras i detta avseende är: informerat 
samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Blumer, 1993:150-154; Kvale & 
Brinkmann, 2009:78, 84). Respektive område diskuteras här nedan. 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke handlar bland annat om att respondenterna ska få kännedom 
om syftet med studien, deras frivillighet i deltagandet och möjlighet att avbryta 
deltagandet (Kvale & Brinkmann, 2009:87). Respondenterna fick i ett mail, samt vid 
båda intervjutillfällena kännedom om frivilligheten att delta i studien, vid första 
intervjutillfället fick respondenterna dessutom veta syftet med vår studie.  

Konfidentialitet 

Konfidentialitet handlar om att forskaren skyddar insamlad data från att publiceras, 
eller göras tillgänglig på ett sätt där den kan härledas till respondenten. Detta görs 
för att skydda respondentens integritet (Kvale & Brinkmann, 2009:88-89). Av denna 

Transkriberade  
intervjuer	

1:a  koncentrering	

2:a  koncentrering	

3:e  koncentrering	

4:e  koncentrering	

Figur 5 Analysprocessens fyra 
olika koncentreringssteg 
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anledning valde vi att redan under transkriberingsstadiet koda våra respondenters 
namn i utskrifterna, för att ingen av misstag skulle få kännedom om vilka våra 
respondenter var. Dessutom valde vi att inte lagra några uppgifter som kan härledas 
till våra intervjupersoner på servrar dit obehöriga har tillträde. Vi garanterade också 
våra respondenter att inspelningarna endast kom att användas av oss, samt att de 
skulle raderas då studien var avslutad, i enlighet med Kvale & Brinkmanns 
rekommendationer (2009:203-204). 

Konsekvenser 

Detta område handlar om att fördelarna med studien måste uppväga de negativa 
konsekvenser studien kan ha för dels respondenterna, men även för större grupper 
som representeras av dem (Kvale & Brinkmann, 2009:89-90). Eftersom liknande 
studier inte har genomförts tidigare ansåg vi att syftet med studien väger som en 
tung fördel. Dessutom såg vi inte att det fanns några överhängande negativa 
konsekvenser för respondenterna att delta i undersökningen. En positiv konsekvens 
för respondenterna kan däremot ha varit att de blev mer medvetna om utbildningen, 
och därmed hade lättare att ta åt sig informationen eftersom de visste att de 
medverkade i en studie.  

Ytterligare en positiv konsekvens med studien var att vi hoppas på att resultatet har 
skapat en möjlighet för ansvarig att avgöra hur fortsatta utbildningar kommer att 
utformas. 

Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet syftar till att titta på om studien faktiskt har undersökt det den 
syftade till att undersöka. Om en studie är valid eller inte beror på forskarens 
skicklighet, då det krävs att denne i hela forskningsprocessen kontrollerar och 
ifrågasätter resultaten (Kvale & Brinkmann, 2009:264, 266). 

Reliabilitet syftar till den tillförlitlighet studien besitter. I en intervjustudie handlar 
reliabiliteten om hur svaren som respondenterna ger skulle vara samma vid en 
annan tidpunkt, eller ges på samma sätt till en annan forskare (Kvale & Brinkmann, 
2009:263).  

I grunden för hela studien finns befintliga teorier om vad hot, våld, säkerhet och 
trygghet är för något, och hur det uppstår. Kunskapen vi fått genom dessa teorier har 
legat till grund dels för intervjuguiden, och dels för meningsenheterna och 
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kategorierna som använts vid analys av resultat. Detta av anledningen att vi behövde 
samla in och analysera valid data för att kunna undersöka om målet med 
utbildningen uppnåddes. 

Kunskapen vi fått genom de befintliga teorierna har påverkat vår förförståelse, precis 
som kunskapen vi fått genom vår utbildning, och kännedom om utbildningsmålet. 
Detta kan ha påverkat hur vi tolkade och analyserade svaren vi fick i intervjuerna. 
Dock var detta något vi var medvetna om under studiens genomförande, och vi 
försökte därmed att undvika en förvrängd tolkning av resultatet som skulle påverka 
validiteten negativt.  

För att förstärka validiteten gav vi vår definition av arbetsplatsvåld till våra 
respondenter innan intervjun startade. Detta med anledning av att vi ville säkra att 
vi hade samma definition av vad fenomenet är för något, eftersom det definieras 
olika i olika kontexter. 

Respondenterna kan ha påverkats av kännedomen om målet med utbildningen och 
syftet med studien. Att informera respondenterna om syftet med studien är något 
som uppmuntras i det informerade samtycket. Dock anser vi i efterhand att vi borde ha 
gjort en avvägning i hur mycket information vi gav våra respondenter eftersom vi 
misstänker att de kan ha svarat på ett sätt som de trodde att vi önskade, och därmed 
kan reliabiliteten ha påverkats negativt. Detta är ett känt fenomen, och diskuteras 
både av Fielding & Thomas (1993:249), samt av Kvale & Brinkmann (2009:87-88). Att 
respondenterna informerades om målet med utbildningen var inget vi som 
utvärderare kunde påverka. Dock kunde vi informerat mindre om syftet med 
studien vid första intervjun. Ett medvetet val som gjordes av denna anledning, var 
att inte påminna om syftet vid andra intervjutillfället.  

Reliabiliteten kan också ha påverkats negativt då den andra intervjuomgången 
genomfördes tätt inpå interventionen (en vecka efter genomförd utbildning), och kan 
ha inneburit att kunskapen från utbildningen inte hade konsoliderats. Detta kan ha 
lett till att svaren blev annorlunda, än om vi hade väntat ytterligare några veckor. 
Tyvärr var inte detta möjligt i vår studie, då den var begränsad under en viss tid.  

Ytterligare en negativ påverkan på reliabiliteten kan ha uppstått då våra 
respondenter kan ha varit mer aktiva vid utbildningen då de visste att de 
medverkade i vår studie. Denna medverkan kan ha gjort att de fick upp ögonen för 
ämnet redan under vår första intervju, och därmed hade en annan förståelse för 
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innehållet än övriga deltagare, samt att de var mer intresserade av att lära sig 
eftersom de skulle intervjuas ytterligare en gång efter utbildningen. 

För att stärka reliabiliteten användes samma intervjuguide vid båda intervjutillfällen. 
Detta anser vi gjorde att respondenterna hade möjlighet att tolka frågorna på samma 
sätt båda gångerna, vilket gör att de i så fall har svarat på samma fråga båda 
gångerna. Dessutom har det också gjort att vi lättare har kunnat jämföra de svar vi 
fått vid de olika tillfällena mer tillförlitligt. 

Resultat och analys 

Syftet med utvärderingen var att beskriva hur utbildningen ”Hot & Våld” nådde 
uppsatt mål angående att öka deltagarnas säkerhet och upplevda trygghet. Här 
presenteras resultat och analys av insamlad data. Först presenteras 
meningsenheterna som ett resultat av tredje koncentreringen, för att sedan 
sammanfattas i kategorierna (säkerhet och trygghet) som är resultat, samt analys, av 
den fjärde koncentreringen. 

Meningsenheter 

Kunskap i agerande 

Vid första intervjutillfället var respondenternas kunskaper om rutiner vid 
våldssituationer bristfälliga, då de var osäkra på om det fanns några alls. Efter 
utbildningen hade de fått kunskaper som bekräftade att rutiner till stor del saknas, 
samt var de kan vända sig att få mer information kring ämnet. Flera av deltagarnas 
respektive avdelningsenheter planerade då in möten med säkerhetschefen för att få 
mer kunskap inom området. En av respondenterna hade många tankar kring 
kommande möte där fokus var tänkt att ligga på agerande i våldssituationer på 
arbetsplatsen: ”hur reagerar jag, vad gör jag, vad behöver jag göra, vad måste jag 
göra?”. 

Respondenterna fick inga nya kunskaper i hur man ska agera för att hjälpa en 
kollega i en våldssituation. Både innan och efter utbildningen svarade några 
respondenter med att sunt förnuft skulle ligga till grund för deras agerande. Dock 
tillkom en liten ökad kunskap i vikten av att ha rutiner för att förmå larma mellan 
kollegor. En respondent uttryckte vid andra intervjun: ”vad ska vi andra reagera på 
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om någon ropar, alltså signaler som vi ger varandra. Så man förstår att ´nu är det 
någon som behöver hjälp här´ – att det händer någonting”. 

För att tillkalla hjälp i en våldssituation tillkom det kunskaper om att man kan ringa 
vaktbolaget eller polisen, men inte några nya kunskaper i hur man ska tillkalla hjälp 
från kollegor. 

Sammanfattningsvis ledde utbildningen till föga ny kunskap om agerande, dock 
syntes tydliga tecken på en ökad kunskap i vikten av rutiner då de flesta av dem fick 
ett ökat engagemang inom området och planerade in möten för att diskutera detta 
inom arbetsgruppen, samt med säkerhetschefen. Fokus på mötena skulle då ligga på 
att få mer information om rutiner, samt att reflektera och diskutera ämnet med 
kollegor.  

Beteende och bemötande 

Generellt sett hade respondenterna goda kunskaper i beteende och bemötande redan 
innan utbildningen. Samma typ av beteende och bemötande nämndes som bra av 
respondenterna vid båda intervjutillfällena (prata, lyssna, vara lugn, inte bli 
personlig). Ny kunskap som tillkom genom utbildningen var kunskap om kulturella 
skillnader, samt vikten av att vara medveten om sitt eget kroppsspråk. 

En av respondenterna belyste efter utbildningen hur man kan se vikten av rätt 
bemötande i vardagslivet, vilket tydde på att respondenten hade reflekterat över det: 
”Om man står i en krogkö, och någon beter sig svinigt. Det är ju bara att se: en vakt 
som är aggressiv får det mycket jobbigare än en lugn”. Reflektioner av detta slag 
förekom inte hos respondenten vid intervjun innan utbildningen. 

Vid andra intervjun upplevdes en annan respondent som mer säker i sitt kunnande 
om bemötande än innan utbildningen. Han kunde då ge konkreta exempel på hur 
man kan avleda fokus från det som är hotfullt för att på så sätt indirekt lugna sin 
motpart. Denna person tog till sig bra av informationen och uppfattades mer säker 
med sin nya kunskap, trots att även han redan från början hade goda kunskaper i 
området.  

Många av intervjusvaren i denna meningsenhet präglades av respondenternas sunda 
förnuft, dels innan, men främst efter utbildningen. Och de individuella svaren skilde 
sig inte mycket åt innan och efter utbildningen. Dock verkar respondenterna ha fått 
en djupare förståelse för sin kunskap efter utbildningen. 
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Resultatet visade att respondenterna fokuserade på olika områden inom beteende 
och bemötande vid intervjutillfällena, vilket tydde på att deras kunskaper var 
fördelade över olika områden.  

Skyldigheter 

Kunskapen i skyldigheter ökade efter utbildningen. De nya kunskaperna grundade 
sig mest i rapportering till säkerhetschefen, samt till polis vid allvarligare händelser. 

En av respondenterna uppfattades ha väldigt bra säkerhetstänk redan innan 
utbildningen då han menade på att verksamheten blir bättre om händelser anmäls 
och kollegor får ta del av liknande viktig information. Respondenten tog även till sig 
information från utbildningen och yrkade vid andra intervjutillfället på att det är bra 
att inte göra anmälan själv, utan låta en kollega göra det om det inträffat en allvarlig 
våldssituation. Detta motiverade han med kunskap han fått i utbildningen. 

En annan respondent visade tecken på en större osäkerhet i skyldigheter efter 
utbildningen och tycktes ha svårt att applicera den nya kunskapen i sitt arbete.  

Sammanfattningsvis sågs en ökning, om än liten, på respondenternas kunskap inom 
skyldigheter. Den begränsade ökningen ansågs bero på den limiterade 
informationsdelen angående detta på utbildningen. Dock hade samtliga 
respondenter fått kunskap om de skyldigheter som togs upp på utbildningen.  

Riskförståelse 

Generellt sätt kunde det konstateras att respondenternas riskförståelse ökade en 
aning till följd av utbildningen, dock bör det nämnas att de hade relativt låg 
riskförståelse, både innan och efter utbildningen.  

Två respondenter utmärkte sig med en tydligt ökad riskförståelse efter utbildningen. 
En av dem nämnde skyltar (för avgränsning) och hur de kan vara till hjälp då externa 
personer kan komma att vilja ta sig in i vissa avdelningar/kontor på arbetsplatsen. 
Att sätta upp skyltar var något som togs upp under utbildningen, vilket 
respondenten redogjorde för. Den andra respondentens ökade riskförståelse visades 
genom en ökad förmåga i att identifiera risker. Efter utbildningen blev hon mer 
uppmärksam och medveten om att hon hade arbetat bakom olåsta dörrar efter 
kontorstid. Medvetenheten ledde till en ökad noggrannhet angående låsrutiner. Vid 
andra intervjutillfället uttryckte hon: "Då kan jag sitta här och jobba, och det var en 
sån trygghet, då kände jag en trygghet", då hon berättade om att hon arbetat efter 
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kontorstid några dagar innan andra intervjun. Citatet visade på hennes ökade 
riskförståelse som ledde till säkrare rutiner, som i sin tur resulterade i att hon kände 
sig mer trygg på arbetsplatsen. Även respondenten som nämndes angående 
skyltning visade på en ökad riskförståelse genom en ökad kunskap i hur 
omgivningen kan påverka våldssituationer. 

Vidare visade resultatet att respondenterna hade börjat reflektera mer över de risker 
som finns, efter utbildningen. Tidigare uppfattades en del av dem som godtrogna 
(vilket några även uttryckte själva), men efter utbildningen uppfattades de flesta ha 
en bättre riskförståelse, så här uttryckte sig en av respondenterna efter utbildningen 
angående risker i arbetet: 

”...det är väl så att det är ingen som hittills har upplevt nåt ... men då tänker man 
ju att ´då är det lugnt´, men man kanske ändå ska vara lite mer proaktiv eller vad 
man ska säga... att det kan ju komma någon dag då nån blir utsatt…”. 

Respondenten menade att detta är något som de måste börja prata mer om. Han 
uppfattades som mer medveten om risker efter utbildningen, och att han hade 
utvecklat ett tankesätt där han såg vikten av att arbeta med förebyggande åtgärder. 

Denna respondent är en av två respondenter, som innan utbildningen nämnde att de 
inte pratade om risker som förekom i arbetet, motiveringen var att de kände att de 
hade en trygg arbetsplats och inte såg ett behov av att prata om det. Läget 
förändrades efter utbildningen då de hade inlett diskussioner inom ämnet med sina 
kollegor. Flera respondenter planerade också in arbetsplatsträffar där ämnet 
arbetsplatsvåld skulle diskuteras, och någon hade bokat möte med säkerhetschefen 
för att diskutera eventuella säkerhetsåtgärder.  

Svaren kring kunskaper i risker angående ensamarbete påverkades inte av 
utbildningen. Förutom en respondent, ansåg alla vid båda intervjutillfällena att det 
fanns särskilda risker med att arbeta ensam. Motiveringarna till detta var att det är 
svårt att signalera om hjälp, och att det inte finns någon som ser om man hamnar i en 
våldssituation. Den som inte såg några risker med ensamarbete, menade att det 
berodde på att hans arbetsplats var säker. Dock uppfattade vi ändå en befintlig 
riskförståelse, eftersom han påpekade att de alltid jobbade två-och-två, särskilt när 
de eskorterade ut någon som inte borde vara på platsen. 

En respondent uttryckte sig så här vid andra intervjun om risker med att jobba 
ensam: ” Och det vet ju den som vill göra någonting… den vet ju att en person som 
är själv är ju mer sårbar på alla sätt, än om man är fler…”. Hans riskförståelse visade 
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på en ökning då han ändrade synsätt och efter utbildningen också såg en situation ur 
förövarens perspektiv. Innan utbildningen såg han endast mer allmänna risker med 
ensamarbete, så som att det är svårt att tillkalla hjälp. 

Sammanfattningsvis visade utbildningen på olika resultat inom riskförståelse, men 
främst på en ökad riskförståelse då några respondenter blev säkrare och uppfattade 
fler risker som förelåg. En del uppfattades dock vara naiva inför riskerna, både innan 
och efter utbildningen, då de inte såg de befintliga riskerna utan uttalade att de var 
säkra ändå. Intresset för säkerhetsinformationen på universitetets hemsida ökade 
bland respondenterna, vilket tydde på en ökad medvetenhet i betydelsen av 
området.  

Upplevd arbetsmiljö 

Samtliga respondenter uppfattade sin arbetsplats som trygg innan utbildningen, och 
de flesta av dem upplevde samma sak efteråt. Dock väcktes en del funderingar av 
utbildningen, då respondenterna börjat reflektera över utbildningsinnehållet. 
Funderingarna resulterade i att en av respondenterna uppfattade den tidigare 
upplevda tryggheten som en falsk trygghet. 

Några respondenter uttryckte att de kände sig trygga med sin nya kunskap om 
tillgången till verksamhetens säkerhetschef, samt möjligheten att ringa vaktbolag. 
Samtidigt tillade och betonade de under andra intervjun att de i sina arbeten träffar 
arga människor eller kunde hamna i situationer av våld. Sättet dessa respondenter 
pratade om våldssituationerna efter utbildningen jämfört med före utbildningen 
skilde sig åt, även sammanhanget situationerna togs upp i skiljde sig åt. Dessutom 
lades mer fokus på just den faktiska risken för våld efter utbildningen, än innan. 
Känslan av trygghet uppfattades ha minskat hos respondenterna. Dock en så liten 
påverkan att dessa respondenter ännu inte hade reflekterat över den själv. 

En person uttryckte att han kände sig mer otrygg efter utbildningen och motiverade 
med att det pratades mycket om hot och våld i, och efter utbildningen. Dessutom fick 
han ta del av kollegors upplevelser av våldssituationer. Kännedomen han fick om 
sina rättigheter låg även till grund för respondentens minskade trygghet då 
respondenten uttryckte en hjälplös känsla av att inte kunna göra något i 
våldssituationer.  

Generella mönster som kunde urskiljas efter utbildningen var att respondenterna 
uppfattades som mer osäkra för att agera i en våldssituation än vad de var innan 
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utbildningen. Trots att de inledde med att säga att de skulle agera, uppfattade vi en 
viss osäkerhet i deras sätt att prata och resonera inför situationen: ”…man kanske 
blir rädd och inte vågar, man vet inte hur man reagerar egentligen” och "det är klart, 
sitter någon där inne med vapen då…". Vid första intervjutillfällena fanns inte dessa 
funderingar. Dock var det svårt att avgöra om de kände sig mer osäkra i själva 
agerandet eller om deras självinsikt i situationer av våld hade ökat, det vill säga att 
de hade blivit medvetna om att alla agerar olika när de väl står inför en 
våldssituation. 

Sammanfattningsvis ansågs det ha skett en liten minskning av den upplevda 
tryggheten i respondenternas arbetsmiljö. Det som låg till grund för den 
förändringen var främst den ökade kunskapen om de risker de omgavs av, samt de 
rättigheter de inte hade som de tidigare trodde att de hade. 

Krisstöd 

Utbildningen ledde till en ökad medvetenhet om rättigheter till krisstöd, samt en 
ökad förståelse för eventuellt behov av krisstöd efter en våldssituation. Det skedde 
också en förändring i syftet av de samtal man hade med sina kollegor om riskfyllda, 
och inträffade våldssituationer. Innan utbildningen angav man syftet att få prata av 
sig med en kollega, men efter utbildningen tillkom det också att man kan prata om 
saker för att diskutera införandet av eventuella säkerhetsåtgärder. 

Främst en av respondenterna visade på en ökad kunskap inom krisstöd. Detta när 
han förklarade att anställda har rätt att inte utsättas för obehagliga situationer som 
kan påminna om våldsamma händelser som inträffat tidigare i arbetslivet. Även 
rättigheten att ändra sina arbetsuppgifter om personen känner obehag för dem 
förklaras, till skillnad från innan utbildningen då respondenten endast nämnde att 
anställda hade rätt till stödsamtal. 

Kunskapen om var man kan vända sig för att få tillgång till professionellt krisstöd 
påverkades inte av utbildningen. Några visste redan innan var man skulle vända sig, 
och övriga visste var de skulle vända sig för att inhämta den informationen. Det enda 
som tillkom i utbildningen var att man kan vända sig till universitetets hemsida för 
att få reda på informationen, vilket inte var lika framträdande i de första intervjuerna 
då man nämnde säkerhetschef, kollegor, samt chef för att få reda på informationen.  
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Sammanfattningsvis uppfattades respondenterna ha fått en bredare och djupare 
kunskap inom krisstöd av utbildningen och de inledde samtal i sina arbetslag, samt 
planerade att arbeta mer med detta i framtiden. 

Övriga rättigheter 

Respondenterna fick en ökad kunskap inom rättigheter efter utbildningen, dock låg 
fokus på vilka rättigheter de inte har (som de flesta trodde innan utbildningen att de 
hade). Undantag från detta gällde den kunskap respondenterna fick angående 
nödvärnsrätten. 

Ett problemområde som trädde fram efter utbildningen var huruvida anställda fick 
avvisa en annan person från allmän plats eller inte. I utbildningen fick de veta att 
detta inte var en rättighet. Här rådde det efter utbildningen en osäkerhet bland 
respondenterna då de hade svårt att applicera det som sades på utbildningen till 
deras egen arbetsplats. 

Huruvida respondenterna skulle känna sig tryggare med mer kunskap inom 
rättigheter var svaren enhetliga och påverkades inte av utbildningen: det skulle öka 
tryggheten. En av respondenterna ansåg att han skulle känna sig ”tryggare på alla 
sätt” om han fick mer kunskap inom ämnet men sa samtidigt att man med 
kunskapen blir mer medveten om riskerna och vad som kan hända: 

”... men samtidigt skulle man också bli mer medveten om vad som kan hända i 
och med att man målar upp de här grejerna på något sätt, men det är väl alltid 
bra att man, att man vet mer. Kunskap är väl alltid det bästa, än att leva i någon 
bubbla”.  

Sammantaget visade resultatet att utbildningen ledde till en ökad kunskap inom 
rättigheter. Fokus låg då till stor del på de rättigheter de anställda inte har, samt 
problematiken att applicera kunskapen på den egna arbetsplatsen. Samtliga 
respondenter uppfattades ha ökat kunskapen inom området. 

Kategorier 

Säkerhet 

En hög säkerhet på en arbetsplats kräver att anställda ska vara medvetna om de 
risker de omges av i sitt arbetsliv, vilket innebär att de ska ha en hög riskförståelse 
(Sandström, 2007:148). Respondenterna i studien visade sig ha en relativt låg 
riskförståelse både innan och efter utbildningen, dock ökade den lite med kunskaper 
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de fick i utbildningen. Den ökningen berodde främst enligt oss på att några 
respondenter gick från att vara godtrogna till sin arbetsmiljö, till att börja reflektera 
och bli bättre på att identifiera risker de utsätts för.  

Riskförståelse innebär inte att ju fler risker man identifierar – desto bättre, utan det 
handlar om realiteten i de risker individen ser. Ett exempel på att riskförståelsen blev 
bättre, är då respondenterna fick en ökad kunskap i meningsenheten beteende och 
bemötande angående kulturella skillnader, samt användningen av kroppsspråk. 
Ökningen av denna kunskap gjorde att ett kroppsspråk som tidigare kunde ha 
upplevts som hotfullt med stora gester och kraftiga uttryck, efter utbildningen kunde 
upplevas som ett normalt beteende och bemötas därefter. Wallström m.fl. (2007:91) 
menar att missförstånd annars kan ligga till grund för konflikter, och vi menar att 
man med sin nya kunskap kan undvika att trappa upp eventuella konflikter. 

Ytterligare en kunskap som kunde vara viktigt för respondenternas riskförståelse var 
riskerna som förekom vid ensamarbete, eftersom detta är en omständighet som är 
relaterad till ökad risk för att drabbas av våldssituationer (Barron, 2002:158; 
Sandström, 2007:157). Här visades dock inga större skillnader i kunskap hos 
respondenterna till följd av utbildningen.  

Trots den ökade kunskapen angående beteende och bemötande i kulturella 
skillnader och kroppsspråk ökade inte kunskapsbredden i meningsenheten i mer än 
dessa punkter. Respondenterna hade överlag goda kunskaper i området redan innan 
utbildningen och det var svårt att öka bredden på deras kunskap. Dock tolkade vi 
det som att kunskapen fördjupades av utbildningen. Många kommentarer som 
respondenterna gav i intervjusituationerna benämnde de själva som sunt förnuft – 
både innan, men främst efter utbildningen. Detta tydde enligt oss på att den 
information de fick via utbildningen som de tidigare hade en viss kunskap om, hade 
vidareutvecklats till kompetens hos respondenterna. Enligt Sandgren (1995:23-24) 
anses kompetens vara kunskap som individen kan använda sig av på ett praktiskt 
sätt. Flera citat tydde på att respondenterna hade fått en djupare förståelse för den 
kunskap de hade sedan tidigare, och efter utbildningen konsoliderat den vilket 
gjorde att de fått kompetens att använda kunskaperna som ett sunt förnuft. 

Dock verkade respondenterna ha kunskaper och behov inom olika områden då det 
gällde beteenden och bemötande, vilket gör att det kan vara svårt att ha en 
utbildning som täcker flera olika avdelningsenheter och samtidigt är anpassad efter 
allas behov. Detta förklarar också Carlsson (2005:105) vara ett förekommande 
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problem vid utbildningstillfällen, då utbildningsgrupper ofta är heterogena med 
olika behov. 

Utbildningen ledde till ett ökat engagemang för frågor om arbetsplatsvåld bland 
våra respondenter. Dels ökade intresset för universitetets hemsida där 
säkerhetsinformation förmedlas, dels ökade engagemanget för att skapa rutiner. Det 
ökade engagemanget ledde till möten i arbetsgrupper för att diskutera ämnet, samt 
möten med säkerhetschefen för att få mer information om att eventuellt 
implementera fysiska säkerhetsåtgärder för att hindra risken för, och lindra 
konsekvensen av våldssituationer. 

Det hade i dagsläget (när vi genomförde studien) inte skett någon större ökning av 
säkerheten i meningsenheterna skyldigheter eller kunskap om agerande.  Detta bortsett 
från att respondenterna hade fått större kunskap i skyldigheter av att rapportera 
incidenter, samt möjlighet till kontakt med säkerhetschefen, och eventuellt polis vid 
allvarligare händelser. Utbildningen öppnade ändå upp för en säkrare arbetsmiljö 
eftersom engagemanget för dessa frågor hade ökat, dock under förutsättning att 
engagemanget leder till handling. 

De olika meningsenheterna som analyserades för att utvärdera hur säkerheten hade 
påverkats av utbildningen, visade i de flesta fall på ökade kunskaper, och även ett 
ökat engagemang. Vi ansåg att detta tydde på att utbildningen hade lyckats förmedla 
information som omvandlats till kunskap hos deltagarna, och att denna kunskap i 
sin tur ledde till ett ökat engagemang då man förstår vikten av säkerhetsarbetet. Det 
ökade engagemanget och kunskapen ledde till att respondenterna nu visste att de 
bör agera för att förbättra säkerhetsarbetet, dock var det inget som tydde på att de 
hade fått en ökad förståelse för hur man praktiskt gör det. Eftersom det i flera fall 
visade sig att man förde ämnet på tal bland kollegor och med säkerhetschefen, ansåg 
vi att man då kunde få hjälp med det praktiska arbetet. Säkerheten kunde därmed 
öka trots att respondenterna i flera områden inte hade fått någon större kompetens, 
och vi uppfattade därmed att utbildningsmålet om en ökad säkerhet uppnåddes. 

Trygghet  

Tryggheten ansågs enlig respondenterna vara relativt oförändrad efter utbildningen, 
trots att någon nämnde en liten positiv påverkan på grund av att de fått mer 
kunskap inom rättigheter och verksamhetens säkerhetschef. De nya kunskaperna 
inom rättigheter, berörde främst krisstöd och nödvärnsrätten. Dock anmärkte en av 



 33 

respondenterna att utbildningen (främst kunskapen om rättigheter) även hade 
påverkat den upplevda tryggheten negativt, då fokus låg på vilka rättigheter 
anställda inte har. Detta gjorde att respondenten kände en maktlöshet. 

Resultatet tydde på att den kunskap som respondenterna tog till sig inom rättigheter 
enbart var övergripande, de visste till exempel att nödvärnsrätten fanns, men de 
flesta av respondenterna visste inte hur de skulle kunna använda sig av den inom sitt 
arbete. Denna ökning av kunskap tyckte vi tydde på att de tagit till sig av 
information från utbildningen och kunde förmedla den till omgivningen, på det sätt 
som Sandgren (1995:23-24) menar att den kan lösgöras från individen och sätta 
informationen i en större kontext. Dock hade de inte tagit åt sig så väl av 
utbildningen att de bildat någon ny kompetens som gjorde att de kände sig trygga i 
att praktiskt använda sina nya kunskaper. Problematiken kring detta ansåg vi ha 
påverkat tryggheten negativt. Förklaringen var att respondenterna fick ta del av ny 
och viktig information som de fick kunskap om, och förstod vikten av, men de fick 
inte möjligheten att förvalta informationen och utveckla den till kompetens. 

Vi tolkade att den upplevda tryggheten faktiskt minskade med utbildningen. Något 
som tydde på detta var den ökade betoningen som lades på hot och våld vid 
intervjuerna efter utbildningen, och respondenternas sätt att tala om våldssituationer 
i det sammanhang som de befann sig i. Thorstensson (2007:10-12) ger oss stöd i detta 
när hon skriver att trygghet bland annat påverkas av individens uppfattning om 
risker, och sårbarheten  för att utsättas för våldssituationer i sitt arbete. Dessa 
uppfattningar ansåg vi alltså ha ökat bland våra respondenter. 

En respondent stärkte även denna tolkning då han själv ansåg att utbildningen kan 
ha minskat tryggheten: ”… o kanske att man kände sig lite mer hotad efter 
utbildningen ändå… man kände att man kanske har levt i en väldigt… trygg värld 
inombords”. Respondenten menade att en ökad medvetenhet hade lett till en 
minskad trygghet, men tyckte ändå att denna kunskap vägde tyngre än att leva i en 
bubbla där man blundar för de risker som finns. 

Även respondenternas inställning till att agera i en våldssituation ansåg vi vara 
påverkad av en större osäkerhet efter utbildningen, vilket kunde avspegla att 
respondentens upplevda trygghet hade minskat. 

Innan utbildningen motiverade några av respondenterna att de upplevde sin 
arbetsplats som trygg och ansåg att det inte fanns ett behov av att prata om risker. 
Efter utbildningen ändrades dock deras inställning och de inledde nya diskussioner 
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med kollegor. Några av respondenternas upplevda trygghet uppfattades ha minskat 
efter utbildningen då de valt att diskutera de risker som förelåg, till skillnad från 
innan då de motiverade att behovet inte fanns eftersom deras arbetsplats upplevdes 
som trygg.  

Den ökade kunskapen om krisstöd tycks ha bidragit till en ökad trygghet hos 
respondenterna, då de fick ta del av information om att de hade rätt till krisstöd efter 
en våldssituation. Thorstensson (2007:10-12) menar att kännedom om rättigheten kan 
bidra till en upplevd trygghet, vilket också stärker vårt argument. Utbildningen 
visade även leda till en mer positiv inställning till fenomenet krisstöd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sammanfattningsvis tydde vårt resultat på att tryggheten kan ha minskat när 
kunskapen om rättigheter ökade, vilket också en av respondenterna uttryckligen sa. 
Resterande respondenter uttryckte inte någon ökad otrygghet, dock gav de ändå 
intryck av, och exempel på, som indikerade detta. Vår tolkning av resultatet var 
därmed att målet med utbildningen angående att öka tryggheten, inte uppnåddes. 

Diskussion  

Utvärderingsdiskussion 

Ett syfte i studien var att tolka och analysera respondenternas säkerhet och upplevda 
trygghet. Detta presenteras inledningsvis här, och fortsätter sedan som en förklaring 
till den modell vi skapat i diskussion runt två olika utbildningsmodeller. 

Generellt visar resultatet att utbildningen skapade ett ökat engagemang för frågor 
om arbetsplatsvåld bland respondenterna. Respondenterna fick större kännedom 
om, och en bättre relation till säkerhetschefen. De fick också en bättre kännedom om 
att det finns ett vaktbolag till deras hjälp, samt att de har möjlighet att kontakta 
polisen vid allvarligare händelser. 

Säkerhetsmålet uppnåddes genom att säkerheten ökade i relativt stor omfattning. 
Dels blev riskförståelsen bättre genom att det skett en ökning i förmågan att 
identifiera risker och vikten av att arbeta med förebyggande åtgärder. Dels ökade 
också kunskapen i skyldigheter något, då det gällde att rapportera incidenter. 
Kunskapen i beteende och bemötande konsoliderades främst, men utvidgades även 
något, dessutom ökade kunskapen i agerande och rutiner lite – då främst genom att 
det blev en ökad medvetenhet i vikten av att ha fungerande rutiner. 
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Kunskaper som ligger inom ramen för trygghet ökade också. Efter utbildningen 
framträdde en stor skillnad i kännedom om rätt till både krisstöd och andra 
rättigheter. Respondenterna ökade inte bara sin förmåga att se till sin egen trygghet, 
utan nämnde även vikten av att finnas som stöd för kollegor som utsatts för 
våldssituationer. Trots dessa ökningar i kunskap, både i utfallen av trygghet och 
säkerhet, minskade ändå tryggheten. 

Respondenterna gick från att vara godtrogna till att bli reflekterande angående sin 
arbetsmiljö, de funderade mer på risker som omger dem efter utbildningen än vad 
de gjorde innan utbildningen. Det skedde också en ökning i de samtal man har med 
kollegor angående arbetsplatsvåld. Denna ökning ansåg vi vara positiv, eftersom den 
tydde på en ökad riskförståelse och vikten av att föra ämnet på tal för att kunna 
arbeta med förebyggande säkerhetsåtgärder. Men ökningen ansågs också vara 
negativ för tryggheten. Precis som en av respondenterna uttryckte sig, angående att 
kunskap bidrar till att man blir mer medveten om risker och förstår att man tidigare 
levt i en falsk trygghet, ansåg vi att det var just detta som inträffat här. 

I utbildningen fick respondenterna tillhandahållet mängder av ny kunskap som 
skulle kunna vara bra för att öka tryggheten, dock såg vi i flera fall att de inte hade 
fått någon förståelse för sin nya kunskap. De kunde under andra intervjutillfället 
upprepa vad utbildaren informerat om på utbildningen, men de kunde inte ge några 
egna exempel på hur den nya kunskapen kunde appliceras i just deras verksamhet. 
Detta visades tydligt då det gällde kunskap om rättigheter, då de endast nämnde 
kunskapen om vilka rättigheter de inte hade, de visste heller inte riktigt i vilka 
situationer de inte hade dessa rättigheter, eller vad de faktiskt hade för rättigheter. 
Samma sak visade sig tydligt angående rutiner. Respondenterna fick en ökad 
medvetenhet om att det är viktigt med rutiner, men inte hur man skulle skapa dem, 
eller hur de borde se ut i just deras verksamhet. De fick endast en insikt i att det inte 
fanns några egna rutiner att agera efter: de visste inte hur de skulle tillkalla hjälp från 
kollegor, eller hjälpa en kollega som utsätts för våld. Denna ökade kunskap ledde till 
att respondenterna blev lite mer osäkra på att agera i våldssituationer, eftersom de 
inte visste vad de fick göra, eller hur de skulle göra. Osäkerheten som skapas av 
denna otrygghet ansåg vi även riskera att på längre sikt återta den säkerhet som 
ökade till följd av utbildningen, till det tidigare utgångsläget. Detta eftersom 
anställda kan välja att inte agera i, eller innan en eventuell våldssituation på grund 
av otrygghet. 
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Dock fanns det ett undantag i ett område där respondenterna fick en ökad förmåga 
att använda sig av kunskapen. Detta visade sig i området beteende och bemötande. I 
detta område hade respondenterna redan goda förkunskaper, men vid andra 
intervjutillfället hade dessa kunskaper befästs. Denna fördjupade kunskap visades 
genom att respondenterna vid andra intervjutillfället kunde ge fler exempel på hur 
de hade användning av ett bra beteende och bemötande i sina egna arbetssituationer.  

Vi såg alltså en skillnad i hur respondenterna agerade på ny kunskap, och hur de tog 
åt sig av kunskap de redan hade kännedom om. Det svåra var att applicera ny 
kunskap i sin egen arbetssituation, detta tror vi att man kan minska genom att hålla 
utbildningar för specifika avdelningsenheter istället för att blanda avdelningar, som 
nu var fallet. Genom att ha utbildningar för enskilda avdelningar kan man ta upp 
just deras specifika risker, och därmed lättare applicera den nya kunskapen i sin 
egen arbetsmiljö.  

Med anledning av resultatets brist på ökad trygghet, utvecklades en modell samt 
praktiska förbättringsförslag för framtida utbildningsinsatser. Målet med 
användningen av den nya utbildningsmodellen är att öka både säkerheten och den 
upplevda tryggheten hos deltagarna. Modellen bygger på kunskap vi fått av 
resultatet av utvärderingen, samt de presenterade teorierna i teori och tidigare 
forskning. 

Diskussion runt två olika utbildningsmodeller 

Det slutliga syftet med vår studie var att utveckla en utbildningsmodell som kan 
användas för att nå uppsatta mål med utbildningsinsatser i framtiden. I detta avsnitt 
presenteras först denna nyutvecklade modell, för att sedan följas av praktiska 
förbättringsförslag. För att skapa förståelse för den, kommer den att jämföras med 
den modell vi anser att utbildningen ”Hot & Våld” befann sig i. 

Vi ansåg att respondenterna inte hade fått någon förståelse för den kunskap de fick i 
utbildningen. Detta kan ha berott på att utbildaren inte förmådde anpassa 
utbildningen till de utbildades livsvärldar. För att utbildaren ska kunna överföra sin 
kompetens till de utbildade, krävs det att han/hon har förståelse för deras önskemål 
och behov, och försöker anpassa utbildningen efter dessa (Carlsson, 2005:125-126, 
132). 

Den nya modellen lägger stor vikt vid att deltagarna ska ges en möjlighet att förvalta 
den kunskap de får i utbildningsinsatsen. Det vi menar med att förvalta sin kunskap, 
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innebär att individen förstår informationen som förmedlas så pass bra att den kan 
omvandlas till kunskap. Kunskapen kommer vidare att förstås, tolkas och bli en 
praktisk kompetens. Sandgren (1995:23-24) menar att kompetens är den typ av 
kunskap som individen kan använda praktiskt. Han menar också att den kunskap 
man får är beroende av hur individen förstår kontexten. Även Husserl (2004:63-64) 
och Schütz (2002:77) anser att kunskap är beroende av individens subjektiva 
upplevelse och relation till ett fenomenet. Vi vill alltså i vår föreslagna modell skapa 
förutsättningar för att de utbildade ska kunna förstå och använda sig av den 
kunskap och information de får i utbildningen. Resultatet visade att respondenterna 
kunde förvalta kunskap inom de områden de redan hade förkunskaper i och 
förståelse för, t.ex. i beteende och bemötande. Respondenterna kunde dock inte 
förvalta kunskap i de områden som var okända sedan tidigare, t.ex. rättigheter. Av 
denna anledning har vi i vår föreslagna modell fokuserat på att det är viktigt att ge 
deltagarna förståelse för den kunskap de får. Detta eftersom förståelsen som kan 
komma med kunskap, enligt Sandgren (1995:24) var viktigt för att kunna skapa 
kompetens. 

Vid utbildningen ”Hot & Våld” lyckades man inte skapa förståelse för kunskapen 
fullt ut, t.ex. var det stora oklarheter om rättigheter efter utbildningen. Resultatet av 
denna utbildning blev att man minskade den upplevda tryggheten (respondenterna 
var otrygga då de endast kom ihåg de rättigheter de inte hade, och var osäkra på 
vilka rättigheter de faktiskt hade), och eventuellt att säkerheten inte påverkades 
avsevärt på lång sikt, t.ex. blev respondenter osäkra på att handla i våldssituationer 
efter som de inte kände sig trygga med sin nya kunskap. Det som hände vid 
utbildningen (se fig. 6) var att kunskapen ökade vid utbildningsinsatsen, så också 
säkerheten. Dock kunde deltagarna inte förvalta kunskapen och omvandla den till 
kompetens, vilket enligt oss, med stöd av utvärderingsresultatet, skapade en känsla 
av otrygghet. Enligt resultatet ledde denna otrygghet till att deltagarna blev osäkra i 
att agera i eventuella våldssituationer, och effekten kan då bli att säkerheten återgår 
till utgångsläget eftersom otryggheten kan leda till att de inte vågar använda sina 
nya kunskaper.  
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Figur 6 Resultat av utbildningar enligt modellen för ”Hot & Våld” 

Enligt Schütz (2002:29) är kunskap något som skapas genom individuella 
konstruktioner och tolkningar, och endast information som anses nödvändig för 
individen kommer att tolkas och förstås. Med anledning av detta, Sandgrens teori 
om kompetens (1995:23-24) och med stöd av resultatet (respondenterna skapade 
endast kompetens av den kunskap de redan hade förståelse för), bekräftas att det 
fanns brister i utbildningens anpassning efter deltagarnas förståelse. Att utbildaren 
och de utbildade befinner sig i olika livsvärldar, och har olika relationer till det som 
förmedlas i utbildningen är ett förekommande problem enligt Carlsson (2005:126), 
och det styrker att detta var anledningen till att deltagarna inte skapade kompetens i 
större omfattning i utbildningen ”Hot & Våld”. 

Enligt oss kan modellen för utbildningen ”Hot & Våld” inte garantera de positiva 
effekterna som var målet med utbildningsinsatsen, d.v.s. ökad säkerhet och upplevd 
trygghet. Detta på grund av att det inte skapades tillräckligt mycket kompetens som 
kunde generera trygghet i de nya kunskaperna. Vi anser då (om målet är att skapa 
säkerhet och upplevd trygghet) att den arbetstid och ekonomi som lagts på 
utbildningen kan vara förlorade eftersom betalningen (resultatet av utbildningen) 
inte garanterat har de förväntade positiva effekterna.  

Eftersom de positiva effekterna hos individerna riskerar att utebli, riskerar enligt oss 
då också de negativa konsekvenserna som fanns på både organisationen och 
samhället enligt Martino m.fl. (2003:59-68), och Wikman m.fl. (2010:6) att kvarstå 
eftersom dessa uppstår som en följd av individens utsatthet. Dessa negativa 
konsekvenser anser vi att man kan minska genom att anpassa framtida utbildningar 
till den modell vi föreslår. Modellen lägger fokus på att ge deltagarna en förståelse 
för kunskapen de får, vilket då enligt Sandgren (1995:23-24) kan skapa kompetens. 
Med kompetens visade vårt resultat att man kan öka tryggheten, vilket i sin tur också 
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visades att man kan förbättra handlingsförmågan hos individen och därmed även 
stärka säkerheten.  

I vår föreslagna modell (se fig. 7) menar vi att den kunskap man får i utbildningen 
kommer att leda till ökad säkerhet på kort sikt (precis som i utbildningen ”Hot & 
Våld”). Den stora skillnaden i vår föreslagna modell är att deltagarna ges möjlighet 
att förvalta kunskapen och därmed ökar den upplevda tryggheten. Till exempel kan 
deltagarna ges förståelse för kunskapen i vilka rättigheter de har, så att de kan 
använda sig av, och känna sig trygga med dem. Eftersom tryggheten har ökat, och de 
har fått förståelse för sin kunskap, kommer de i framtiden att kunna använda sin 
kompetens till att agera både förebyggande och direkt i en våldssituation. Därmed 
har också säkerheten ökat på längre sikt.  

 
Figur 7 Resultat av utbildningar enligt vår föreslagna modell 

Utbildningar som hålls enligt vår föreslagna modell behöver vara väl anpassade efter 
deltagarnas situation för att fungera, detta skulle innebära att utbildaren är 
medveten om, och försöker anpassa utbildningen efter deltagarnas livsvärld. Detta 
skulle enligt oss minska de problem som Carlsson (2005:126) nämner angående olika 
livsvärldar. Vikten ligger vid att utbildaren är medveten om hur deltagarna upplever 
fenomenet arbetsplatsvåld för att de ska ges en större möjlighet att förstå 
informationen som förmedlas via utbildningen. Enligt Sandgren (1995:23-24) är 
kompetens en nödvändighet för att individen ska kunna använda sig av sin kunskap. 
Kompetens visades i resultatet av utvärderingen vara nödvändigt för att skapa 
trygghet, och vi menar att förmågan att uppnå kompetens ökar med en utbildning 
som är väl anpassad efter deltagarnas förståelse för fenomenet de ska utbildas i. 

Kostnader för denna utbildning kommer att vara högre på kort sikt för deltagarna, 
dels på grund av att den innefattar två utbildningstillfällen (se praktiska 
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förbättringsförslag), dels för att det kommer att vara mindre antal deltagare i varje 
utbildningsinsats (varje utbildningsinsats säljs till en fast kostnad, se uträkning 
bilaga 5). 

Arbetsplatsvåld orsakar sjukskrivningar och dålig arbetsmiljö för den anställde 
Martino m.fl. (2003:59-68), och Wikman m.fl. (2010:6), genom att öka tryggheten och 
säkerheten med vår utbildning kan man minska dessa negativa konsekvenser. På så 
sätt kommer även konsekvenserna som uppstår till följd av arbetsplatsvåld på 
organisationen och samhället på sikt att minska, eftersom dessa var påverkade av 
individens utsatthet. 

Beroende på vilka problem en verksamhet har med våldssituationer på arbetsplatsen 
anser vi att man har olika mycket att tjäna på att använda sig av vår föreslagna 
utbildning. Utbildningen kommer trots allt att kosta både resurser, arbetstid och 
ekonomi oavsett om man har stora eller små problem med arbetsplatsvåld. Vad vi 
vill konstatera är att oavsett omfattningen av arbetsplatsvåld så är det inte värt att 
införa utbildningar som inte lär deltagarna att förvalta sin kunskap. Vi förespråkar 
att antingen inte genomföra utbildningar (ingen resursåtgång, ingen effekt), eller att 
använda den modell vi föreslår som innebär en hög kostnad på kort sikt, låg kostnad 
på lång sikt och en stark positiv effekt. 

Praktiska förbättringsförslag 

För att praktiskt tillämpa den nyutvecklade modellen och på så sätt bättre nå 
uppsatta mål i framtida utbildningar ges här förslag på hur man kan planlägga dem. 
De praktiska förbättringsförslagen har stöd av resultatet av utvärderingen samt 
befintliga teorier om säkerhet och trygghet.  

Förbättringsförslagen bygger på att skapa en förståelse för informationen i 
utbildningen som kan leda till ett ökat engagemang och ökad handlingsförmåga i 
säkerhetsfrågor. 

Genom att anordna utbildningar till specifika avdelningar istället för att blanda en 
utbildningsgrupp med deltagare från olika avdelningar blir det lättare att anpassa 
utbildningsinnehållet till deltagarna. Med ett mer riktat innehåll får utbildaren 
möjlighet att fördjupa informationen till den specifika avdelningen och deltagarna. 
Denna typ av anpassningar inom utbildningar är även något som förespråkas av 
Paterson och Leadbetter (2002:134), samt Carlsson (2005:105,110). Då vårt resultat, 
främst inom beteende och bemötande, visade på ett behov av liknande avgränsning 
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är detta något som gynnar deltagarna, dels för att de har lättare att applicera 
kunskapen till sin egen verksamhet (förstå den och skapa kompetens), dels för att 
informationen blir mer behovsanpassad. Ytterligare en fördel med 
avdelningsspecifika utbildningar är att eftersom deltagarna kan förstå informationen 
lättare, kan de också komma fram till eventuella frågor direkt under 
utbildningsinsatsen. Annars kommer frågorna att dyka upp efter 
utbildningsinsatsen, och riskera att leda till otrygghet då man inte har förståelse för 
informationen som förmedlades. Denna otrygghet belystes i vårt resultat, främst 
inom rättigheter, respondenterna fick kunskap om vilka rättigheter de hade men inte 
kompetens till att använda den praktiskt, vilket resulterade i den minskade 
tryggheten. 

I vårt förbättringsförslag har vi valt att ta med chefen som deltagare i utbildningen. 
Detta är enligt Arway (2002:45) en grundläggande förutsättning för att motverka 
arbetsplatsvåld, och något som förbisågs i utbildningen ”Hot & Våld”. Utan chefens 
medverkan är det lätt att det uppstår ett missförstånd mellan anställda och chefen, 
då han/hon inte kommer besitta samma information som den anställde. Det kan till 
exempel vara svårt för chefen att förstå och bemöta sina anställda på ett lämpligt sätt 
då anställda kommer med förslag på säkerhetsåtgärder som de lärt sig om på 
utbildningen. För att undvika detta bör chefen medverka så att även han/hon får en 
insikt i hur man skapar rutiner och handlingsplaner, samt hur man arbetar 
förebyggande mot arbetsplatsvåld. I grunden är det dessutom chefen som är 
ansvarig för att dessa beslut fattas (AFS, 2001:1), vilket ytterligare förstärker vikten 
av att chefen är med och får förståelse av säkerhetsarbetets vikt. Dock förutsätter 
förbättringsförslaget att organisationen har en hälsosam organisationskultur med bra 
och öppen relation mellan anställda och chefer, för att inte riskera att deltagarna blir 
tystade i närvaron av sin chef. En missgynnsam organisationskultur kan enligt 
Mayhew (2002:29) annars riskera att leda till våldskontexten relationsrelaterat våld.    

Enligt SFS 1977:1160  är det chefens skyldighet att ansvara för en god arbetsmiljö. Då 
chefen medverkar i förbättringsförslagen blir han/hon informerad om sina 
skyldigheter angående arbetsmiljöansvaret, eftersom det skulle vara ett naturligt 
inslag i utbildningens område kring skyldigheter. Andra fördelar är att chefen får en 
djupare förståelse för problemområdet ”hot och våld” och kan framhäva dessa risker 
högre upp i organisationen. Därmed kan det också skapas ett engagemang på 
ledningsnivå, som kan bidra till att erforderliga resurser tillsätts. För att få igenom 
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vägledande principer och riktlinjer krävs det, enligt Larsson (2008:118), att ledningen 
samverkar, vilket vi anser att vi uppnår i samband med chefens medverkan.  

Fördelarna det skulle innebära att ha chefen medverkande vid utbildningen är alltså 
flera, och inte minst för att det öppnar upp möjligheten för hela organisationen att 
gemensamt arbeta systematiskt med arbetsplatsvåld. Att arbeta med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är enligt SFS 1977:1160 ett lagkrav, och innefattar bl.a. strategiska 
beslut. Avsaknaden av dessa kan leda till våldskontexten strukturellt våld, eftersom 
våldskontexten kan uppstå av att organisationen inte hanterar strategiskt arbete på 
rätt sätt (Mayhew, 2002:31).   

Bowie (2002:11) belyser problematiken med utbildningsinsatser då ansvaret kan 
överföras från gärningsmannen och organisationen till den anställde, och leda till 
strukturellt våld. Detta är något även vi instämmer med. Ett exempel på detta är när 
man lär anställda att anta ett visst beteende för att minska risken för våldssituationer, 
ett annat är att man lär ut att det är varje anställds ansvar att arbeta förebyggande 
mot våldssituationer. Enligt AFS 2001:1 är det arbetsgivarens ansvar att den anställde 
har tillgång till de resurser som behövs för att kunna hantera det ansvar som 
innefattas i sitt arbete. Med detta anser vi att chefens delaktighet i utbildningen kan 
minska risken för strukturellt våld genom att han/hon har förståelse för de 
resursbehov som finns för att anställda ska kunna hantera ansvaret.  

Slutligen anser vi att chefens medverkan på utbildningen kan öka tryggheten för 
anställda då samtliga parter har fått samma information och har ett gemensamt 
engagemang för att skapa en tryggare arbetsmiljö.  Även säkerheten på arbetsplatsen 
ökar då ingen går miste om information kring rutiner, samt vikten av att arbeta med 
dessa. Anställdas kunskap om rutiner är en förutsättning för en hög säkerhet på 
arbetsplatsen (Kenny, 2002:86). 

Vårt förbättringsförslag innefattar en utbildning bestående av två delar: först en 
grundutbildning, sedan en uppföljningsutbildning. Uppföljningsutbildningen bör 
inträffa en månad efter grundutbildningen. Beslutet grundar vi på erfarenheter av 
utbildningen ”Hot & Våld”. En vecka efter utbildningen ”Hot och Våld”, vårt andra 
intervjutillfälle, hade deltagarna ännu inte hunnit genomföra de planerade 
diskussionerna på arbetsplatsträffarna. En månad efter grundutbildningen anser vi 
att avdelningen bör ha genomfört en arbetsplatsträff och hunnit väcka upp frågor 
och funderingar som kan vara relevanta att ta upp vid uppföljningsutbildningen. För 
att diskussioner och frågor ska bli en naturlig del i uppföljningsutbildningen är det 



 43 

ett bra sätt att låta deltagarna få praktiska uppgifter i grundutbildningen som de 
presenterar i inledningen på andra utbildningen. Praktiskt handlande är något som 
kan skapa eget initiativtagande hos de anställda (Petersson, 2009:62), och kan 
uttryckas i exempelvis diskussioner. En praktisk uppgift är ett sätt att få deltagarna 
bekväma och öppna upp ett bra samtalsklimat, så att de frågar om funderingar som 
uppstått efter grundutbildningen. 

Vid andra utbildningstillfället är också tanken att man slår ihop två grupper från 
första utbildningstillfället. Dels menar Önnevik (2010:55) att de anställda då får en 
större förståelse för andra avdelningars situationer, och kan lära sig av dem. Även 
kostnaden per deltagare blir lägre. För att förhindra att man av olika anledningar 
väljer att bara använda sig av grundutbildningen, är vårt förslag att man beställer, 
planerar och betalar båda utbildningstillfällen på samma gång. Vårt resultat visade 
på en minskad trygghet hos deltagarna efter utbildningen ”Hot & Våld” då det hade 
många obesvarade funderingar, vilket medför att en det bör vara ett krav på 
uppföljningsutbildningen, eftersom dessa respondenter själva riskerar att inte se 
behovet av den.  

Med en uppföljning anser vi att den minskade tryggheten kan åtgärdas då 
deltagarna har möjlighet att skapa en förståelse för sin kunskap och utveckla en 
större kompetens. Uppföljningsutbildningen kommer bestå av i princip samma 
upplägg som grundutbildningen, dock med skillnaden att all information har kortats 
ned för att istället ha mer fokus på frågor från deltagarna och ordna klarhet i de 
funderingar de har från grundutbildningen.  

Områden som togs upp under utbildningen ”Hot & Våld”, men som vi har valt att 
fokusera ytterligare på i vårt förbättringsförslag är: information kring 
säkerhetsinformation på universitetets hemsida, samt möjligheten att skapa en dialog 
mellan säkerhetschefen och övriga anställda. Då förebyggande arbete är ett lagkrav 
(SFS, 1977:1160) har vi som syfte att informera deltagarna om vad förebyggande 
arbete innebär, vilka effekter det kan ge, samt hur de anställda kan arbeta för att 
motverka arbetsplatsvåld. Vi anser att detta är grundläggande information för att 
skapa en säker arbetsplats. 

Som Wilkinson (2001:158) menar angående att anställda bör ha kännedom om 
rättslig experthjälp, bör utbildaren informera deltagarna om att det finns en 
universitetsjurist, och att de vid behov, har tillgång till denne. Detta för att öka 
tryggheten hos de anställda.  
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Inom de specifika meningsenheterna har vi dels fokuserat på vad vi ansåg fungerade 
bra tidigare och som vi vill ta med i vårt förbättringsförslag, dels vad vi ansåg vara 
bristfälligt tidigare som vi nu vill förbättra. Denna bedömning bygger på huruvida 
målen med utbildningen blivit uppnådda, det vill säga att säkerheten samt den 
upplevda tryggheten har ökat, eller inte. 

Meningsenheten skyldigheter betraktade vi fick generellt liten del i utbildningen ”Hot 
& Våld”. Detta stärktes även av resultatet som visade på en begränsad ökad kunskap 
inom området hos respondenterna. Därför har vi valt att fokusera mer på det i våra 
förbättringsförslag. Något som vi även lägger fokus på i förbättringsförslagen, som 
inte togs med i utbildningen ”Hot & Våld”, är de anställdas skyldighet att följa de 
säkerhetsåtgärder som organisationen använder sig av, som även Thornblad 
(2007:135, 139) poängterar. Att informera mer om skyldigheter såsom 
rapporteringssystem är något som Wallström m.fl. (2007:157) värdesätter, vilket även 
vi anser vara bra för säkerheten på arbetsplatsen. Tidigare informerades deltagarna 
enbart om att de hade en skyldighet att rapportera, vi har i förbättringsförslagen valt 
att gå in djupare i rapporteringen och informera om vad det är, hur det görs och varför 
det görs. Detta kan öka säkerheten då fler kommer att rapportera och ett bättre 
förebyggande arbete inleds. Denna tes styrks även av Schütz (2002:29) som menar att 
kompetens är en förutsättning för en individ att kunna använda sig av information 
som den tagit del av, i detta fall skulle det illustreras genom att deltagarna får 
kompetens att handla (rapportera), eftersom de får en förståelse för det. 

Inom krisstöd har vi valt att behålla den befintliga informationen då resultatet visade 
på att en kännedom om rätt till krisstöd skapade en trygghet hos respondenterna. 
Denna tes bekräftas även av Thorstensson (2007:10-12). 

Resultatet inom meningsenheten övriga rättigheter visade att den nya kunskapen var 
begränsad till vilka rättigheter de inte hade. Vår tolkning var att det skapade en 
känsla av otrygghet och maktlöshet hos deltagarna, och medförde att 
förbättringsförslaget har mer fokus på vilka rättigheter de anställda har, vilket även 
Sandström (2007:143) anser vara relevant. I förbättringsförslaget återfinns även 
gestaltningar av olika scenarion som är anpassade till deltagarnas verksamhet för att 
tydligare ge dem en förståelse för vad rättigheterna innebär samt hur de kan 
användas i olika våldssituationer. Även Petersson (2009:62) menar att anställda får 
en ökad förståelse för sin kunskap genom att utöva något praktiskt. Som 
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respondenterna uttryckte i intervjuerna kan en kompetens inom rättigheter öka 
tryggheten hos deltagarna. 

Inom beteende och bemötande visade resultatet på en fördjupad kunskap bland 
respondenterna då de tog upp kulturella skillnader och gav mer konkreta exempel 
på hur man kan avleda fokus i en hotfull situation. Av denna anledning har vi valt 
att även ta med denna meningsenhet i vår modell. Dock vill vi även här, med stöd av 
Petersson (2009:62), komplettera med praktiska övningar där deltagarna får öva på 
kroppsspråk för att få förståelse för sin kunskap, och utveckla praktisk kompetens. 
Detta kommer då leda till att de känner sig säkrare i sin användning och uppfattning 
av kroppsspråk i framtiden eftersom de skapat förståelse som utvecklar kompetens 
(Sandgren, 1995:23-24). Säkerheten på arbetsplatsen skulle öka då anställda inte 
kommer försätta sig i våldssituationer på grund av bristande kunskap i särskilt 
utmanande kroppsspråk.  

Genom praktiska övningar och gestaltningar av olika scenarion kommer deltagarna 
att få en ökad förståelse för informationen de ges, som även Petersson (2009:62) 
hävdar. Detta kan leda till att de tolkar informationen på ett ändamålsenligt sätt 
(förstår behovet och innebörden av den), och att den därmed kommer att bidra till en 
ökad kompetens och säkerhet. Detta sker då i enlighet med den fenomenologiska 
kunskapsbildningen, där det är viktigt att anpassa utbildningar efter deltagares 
livsvärld och behov (Carlsson, 2005:105, 110). 

Respondenternas kunskap i agerande tolkades vara bristfällig efter utbildningen. 
Resultatet visade att respondenterna fått en ökad kunskap i vikten av rutiner men 
ingen ökad kunskap hur de faktiskt ska agera i en våldssituation. Därför har vi i vårt 
förbättringsförslag, med stöd av Petersson (2009:62), valt att lägga mer fokus på den 
praktiska delen för att deltagarna ska ta till sig informationen bättre. Tyngdpunkten, 
med stöd av Kenny (2002:86), ligger på rutiner: deltagarna ska veta hur man tillkallar 
hjälp från kollegor, hur man kan hjälpa en kollega, få tips på hur verksamhetens 
krisstöd kan förbättras, samt få tips på förebyggande och återhämtande rutiner för 
organisationen. För att deltagarna ska ta till sig den praktiska kunskapen får de i 
uppgift att skapa en rutin anpassad till deras verksamhet som de sedan ges möjlighet 
att presentera på uppföljningsutbildningen. Att anställda faktiskt är med och 
utforma rutiner anser även Wallström m.fl. (2007:112) vara av vikt för att de ska 
appliceras inom organisationen. 
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I meningsenheten riskförståelse visade resultatet på en ökad kunskap hos 
respondenterna, främst genom att skylta för avgränsning, samt en ökad förmåga i 
riskidentifiering. Detta ledde till att vi tar med meningsenheten i våra 
förbättringsförslag, dock vill vi öka riskförståelsen ytterligare för att deltagarna ska 
diskutera mer med kollegor om vilka risker som förekommer, och på längre sikt 
eventuellt ge förslag på säkerhetsåtgärder. Sandström (2007:148) betonar att 
säkerheten ökar när anställda identifierar risker och inför säkerhetsåtgärder. Av 
denna anledning är det av vikt att anställda har förståelse för risker som 
förekommer. Denna förståelse kan de få genom att diskutera med varandra då de 
kommer att ha förståelse för varandras livsvärldar på det sätt som Carlsson 
(2005:105) anser vara viktigt för att skapa kunskap. Dessa typer av diskussioner 
mellan kollegor gjordes även efter utbildningen ”Hot & Våld”, men med detta 
förbättringsförslag har deltagarna möjlighet att, på uppföljningsutbildningen, följa 
upp de orosmoment som kan ha uppstått på grundutbildningen. På så vis 
förekommer förbättringsförslaget den minskade tryggheten som uppstod efter 
utbildningen ”Hot & Våld”. Då fick deltagarna endast en ”grundutbildning” och 
gick miste om möjligheten att ställa frågor efter utbildningen då informationen 
konsoliderats, vilket i resultatet utrycktes med en minskad trygghet.  

Sammanfattningsvis anser vi att deltagarna i den tidigare utbildningen ”Hot & Våld” 
bara fick ta emot kunskap, och gick miste om möjligheten att omvandla den till 
kompetens. Detta anser vi kunna skapa en otrygghet hos deltagarna, samt riskerar 
att minska säkerheten av den anledningen att deltagarna agerar inkorrekt eller avstår 
att agera i en våldssituation på grund av osäkerheten i kunskapen. Med detta som 
grund, samt med stöd av argumenten ovan, anser vi att våra förbättringsförslag 
leder till en ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen. Förutom att vi valt att 
avgränsa och fokusera utbildningen till specifika avdelningar, för att deltagarna ska 
få en fördjupad kunskap, har vi även valt att komplettera med en 
uppföljningsutbildning. Denna uppföljningsutbildning är ett sätt för deltagarna att få 
en förståelse för den kunskap de fick i grundutbildningen och omvandla den till 
kompetens, som är stadiet då individen kan börja använda sig av informationen.  

Förslag på framtida forskning 

För att undersöka effekterna av vår föreslagna utbildningsmodell skulle det vara av 
intresse att göra en utvärdering av en utbildningsinsats som präglats av den. Vårt 
förslag är att göra en undersökning som sträcker sig över en längre tid, där forskaren 
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tittar på hur effekterna ser ut dels efter någon vecka, men även efter några månader. 
Anledningen till detta är att man då kan undersöka om kunskapen blivit 
konsoliderad efter en längre period, och inte bara finns färskt i minnet efter en vecka. 
Dessutom skulle det vara intressant att göra en undersökning efter en inträffad 
händelse i arbetsplatsvåld, då genom att undersöka vilken kompetens de utbildade 
faktiskt hade i att hantera den inträffade händelsen.  

Slutsats 

Syftet med utvärderingen var att beskriva hur utbildningen ”Hot & Våld” nådde 
uppsatta mål då det gällde att öka deltagarnas säkerhet och upplevda trygghet. 
Utbildningen nådde målet angående att öka säkerheten, dock lyckades man inte öka 
tryggheten då den istället minskade en aning. 

Vidare var syftet att tolka och analysera respondenternas säkerhet och upplevda 
trygghet ur ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet av våra tolkningar och 
analyser visade att, huruvida utbildningen nådde uppsatta mål eller inte, är 
beroende av hur deltagarna förvaltade kunskapen de fick. Angående säkerheten 
ökade den, med den information och kunskap respondenterna fick i utbildningen. 
Dock kom vi fram till att deltagarna inte fick några större kompetenser i att använda 
kunskapen, och kompetens visades vara nödvändig för att även tryggheten skulle 
öka. För att skapa kompetens och öka den upplevda tryggheten menar vi att 
deltagarna måste ges möjlighet att förstå den information som förmedlas via 
utbildningsinsatser. 

Slutligen var syftet att utveckla en utbildningsmodell som kan användas för att nå 
uppsatta mål med utbildningsinsatser i framtiden. Med stöd i resultatet av våra 
tolkningar kring respondenternas säkerhet och uppleda trygghet, samt befintliga 
teorier, utvecklades en ny utbildningsmodell. I den ges deltagarna möjlighet att 
förstå den kunskap de får, så att de sedan kan använda den som en praktisk 
kompetens. 
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Bilaga 1 – Utbildningsmateriel 
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VIII 

Bilaga 2 – Mail till respondenter 

Hej, 

Vi heter Carina Bengtsson och Tove Westerberg och läser sista terminen på Risk- och 
krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Nu står vi inför vårt sista arbete 
inom utbildningen, c-uppsatsen. Vi har valt att basera den på utbildningen inom 
”Hot & Våld” som Du kommer att medverka i under vecka 13. Vi kommer att göra 
en utvärdering av utbildningen och är då i behov av din hjälp. 

Ditt medverkande kommer att innebära att du deltar vid två individuella intervjuer. 
Respektive intervju kommer att ta max en timme. Första intervjun kommer att ske 
vecka 12, innan utbildningen. Andra intervjun sker vecka 14, efter utbildningen. 
Deltagandet är helt anonymt. 

Vi kommer att återkomma via telefonkontakt till Dig senare denna vecka med förslag 
på intervjutider så att det passar in i Ditt schema på bästa möjliga sätt. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Carina och Tove 

 

  



IX 

Bilaga 3 – Intervjuguide till första intervjuomgången 

Intervjuguide 

Information som ges till respondenterna 

• Vi går sista terminen på risk- och krishanteringsprogrammet och skriver C-
uppsats 

o En utvärdering i utbildningen om hot & våld på arbetsplats – därför 
intervjuar vi dig. 

o Syftet är att: 
§ Beskriva och utvärdera hur en säkerhetsåtgärd, i detta fall 

”utbildning i Hot och våld” påverkar deltagarens 
riskmedvetenhet, säkerhet och upplevda trygghet.  

• Frivilligt att delta, och att avbryta om så önskas 
• Vi ber om godkännande om att få spela in intervjun 
• Respondenterna är anonyma 
• Kolla ifall de vill ha uppsatsen skickat till sig då den är färdig 

Berätta om vad hot och våld är. T.ex. att det inte måste vara ett fysiskt slag, utan även 
kan vara ett upplevt hot då någon haft kraftiga gester eller höjt rösten. 
 

• Var arbetar du? Hur länge har du arbetet? Berätta lite om vad du gör i ditt 
arbete? Är du insatt i området hot & våld och vet vad det innebär sedan 
tidigare? 

Frågor: 

1. Upplever du själv att du har en trygg arbetsmiljö? Förklara.  
2. Är du orolig för att du ska drabbas av en händelse som innefattar hot och våld 

i ditt arbetsliv? Förklara.  
3. Finns det någon situation i ditt arbete där du känner dig otrygg för att hamna 

i hotande eller våldsliknande situationer? Förklara.  
4. Vet du hur du bör agera i en situation av hot eller våld i ditt arbete? Förklara.  
5. Finns det riktlinjer för enhetligt agerande i hot och våldssituationer på din 

arbetsplats/avdelning? Förklara.  
6. Finns det rutiner för att tillkalla hjälp vid en eventuell hot- och våldssituation? 

Känner du dig i.s.f. bekant med dem? (t.ex. larm, kontaktlista) Förklara.  
7. Finns det rutiner finns för att ”hjälpa” en kollega vid en eventuell hot- eller 

våldssituation? Förklara.  
a. Känner du dig trygg med ett eventuellt agerande? 

8. Känner du till ifall du har skyldigheter i händelse av hot eller våld i ditt 
arbete? Förklara.  

9. Känner du till vilka rättigheter du har om du skulle utsättas för våld, eller hot 
om våld i ditt arbete? Förklara.  



X 

b. Om nej, tror du att din upplevda trygghet i ditt arbete skulle påverkas 
om du kände till rättigheterna. Förklara. 

10. Pratar du om risker för att hamna i hot- och våldssituationer med dina 
arbetskamrater/chefer? Om ja, Förklara.  

c. Om nej, finns det någon situation du skulle göra det? Om ja, förklara. 
11. Vet du var du ska vända dig för psykosocialt stöd efter en händelse som 

innefattat våld, eller hot om våld i ditt arbete? Förklara.  
d. Om nej, känner du att du är i behov av att veta det? 
e. Vet du var du kan vända dig för att få veta det i.s.f?  

12. Hur skulle du göra för att ”återgå till det normala” igen, efter en händelse som 
innefattat våld, eller hot om våld? Alltså att återta kontrollen och känna dig 
trygg igen. Förklara  

13. Har du någon kunskap i hur förhållanden i omgivningen påverkar din 
säkerhet? Som t.ex. hur arbetsplatsen kan utformas för att hot- och 
våldssituationer kan undvikas? Förklara.  

14. Vet du vilka risker för hot och våld som omger dig i ditt arbetsliv? Förklara.  
f. Skiljer sig dessa åt i olika situationer, och på olika platser? 
g. Reflekterar du regelbundet över vilka risker som finns? 
h. Tror du att risken finns att de faktiskt skulle inträffa? 

15. Anser du att det finns särskilda risker för hot- och våldssituationer med att 
arbeta ensam? Förklara.  

16. Känner du till vilket bemötande du kan anta för att minska risken för att ett 
hotfullt beteende uppstår hos din motpart? Förklara.  

17. Känner du till vilket bemötande du kan anta för att lindra effekten av ett 
hotfullt beteende hos din motpart? Förklara.  

Över till utbildningen… (avslutande frågor för att avrunda intervjun) 

Vad vet du om den? 

Vad har du för förväntningar? 

Vill du komplettera med några uppgifter? 

Undrar du över något? 

 

  



XI 

Bilaga 4 – Intervjuguide till andra intervjuomgången 

Intervjuguide 

Information som ges till respondenterna 

• Intervju efter utbildningen – 2:a intervjun 
• Ungefär samma frågor kommer att ställas 

o Jämföra svar med intervjuomgång 1 i vår utvärdering 
o Känner du att svar från första intervju återkommer, så går det bra att 

säga det – men försök att utveckla också. 
• Vi ber om godkännande om att få spela in intervjun 
• Respondenterna är anonyma 

Berätta om vad hot och våld är. T.ex. att det inte måste vara ett fysiskt slag, utan även 
kan vara ett upplevt hot då någon haft kraftiga gester eller höjt rösten. 

• Vad tycker du om utbildningen i helhet?  

Frågor: 

1. Känner du att den upplevda tryggheten har förändrats i din arbetsmiljö sen 
senaste intervjun? Förklara.  

2. Är du orolig för att du ska drabbas av en händelse som innefattar hot och våld 
i ditt arbetsliv? Förklara.  

3. Finns det någon situation i ditt arbete där du känner dig otrygg för att hamna 
i hotande eller våldsliknande situationer? Förklara.  

4. Känner du att du har fått några nya kunskaper i hur du bör agera i en 
situation av hot eller våld i ditt arbete? Förklara.  

5. Har du kännedom om det finns riktlinjer för enhetligt agerande i hot och 
våldssituationer på din arbetsplats/avdelning? Förklara.  

6. Finns det rutiner för att tillkalla hjälp vid en eventuell hot- och våldssituation? 
Känner du dig i.s.f. bekant med dem? (t.ex. larm, kontaktlista) Förklara.  

7. Finns det rutiner finns för att ”hjälpa” en kollega vid en eventuell hot- eller 
våldssituation? Förklara.  

a. Känner du dig trygg med ett eventuellt agerande? 
8. Känner du till ifall du har skyldigheter i händelse av hot eller våld i ditt 

arbete? Förklara.  
9. Känner du till vilka rättigheter du har om du skulle utsättas för våld, eller hot 

om våld i ditt arbete? Förklara.  
b. Om nej, tror du att din upplevda trygghet i ditt arbete skulle påverkas 

om du kände till rättigheterna. Förklara. 
10. Pratar du om risker för att hamna i hot- och våldssituationer med dina 

arbetskamrater/chefer? Om ja, Förklara.  
c. Om nej, finns det någon situation du skulle göra det? Om ja, förklara. 

11. Vet du var du ska vända dig för psykosocialt stöd efter en händelse som 
innefattat våld, eller hot om våld i ditt arbete? Förklara.  
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d. Om nej, känner du att du är i behov av att veta det? 
e. Vet du var du kan vända dig för att få veta det i.s.f?  

12. Hur skulle du göra för att ”återgå till det normala” igen, efter en händelse som 
innefattat våld, eller hot om våld? Alltså att återta kontrollen och känna dig 
trygg igen. Förklara  

13. Har du någon kunskap i hur förhållanden i omgivningen påverkar din 
säkerhet? Som t.ex. hur arbetsplatsen kan utformas för att hot- och 
våldssituationer kan undvikas? Förklara.  

14. Kan du identifiera vilka risker du utsätts för i ditt arbetsliv? Förklara.  
f. Skiljer sig dessa åt i olika situationer, och på olika platser? 
g. Reflekterar du regelbundet över vilka risker som finns? 
h. Tror du att någon av de identifierade riskerna faktiskt skulle kunna 

inträffa? 
15. Anser du att det finns särskilda risker för hot- och våldssituationer med att 

arbeta ensam? Förklara.  
16. Känner du till vilket bemötande du kan anta för att minska risken för att ett 

hotfullt beteende uppstår hos din motpart? Förklara.  
17. Känner du till vilket bemötande du kan anta för att lindra effekten av ett 

hotfullt beteende hos din motpart? Förklara.  
Över till utbildningen…(avslutande frågor för att avrunda intervjun) 

• Känner du att din trygghetsupplevelse har påverkats av utbildningen? 
• Känner du att din säkerhet har påverkats av utbildningen? 

Vill du komplettera med några uppgifter 

Undrar du över något? 
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Bilaga 5 – Uträkning av utbildningskostnad 

Utbildningen ”Hot & Våld” 

Antal deltagare 19 

Kostnad för utbildningen 3000 

Kostnad per person Ca 160 kr 

 

Nytt utbildningsförslag 

(grundutbildning) 

Antal deltagare 8 

Kostnad för utbildningen 3000 

Kostnad per person 375 kr 

(uppföljningsutbildning) 

Antal deltagare 16 

Kostnad för utbildningen 3000 

Kostnad per person Ca 190 kr 

Total kostnad per person Ca 565 kr 
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