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Abstrakt  

Det här är en studie om hur vårdare på gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service 

för vissa funktionshindrade) för personer med psykiska funktionsnedsättningar skapar 

strategier för att hantera våld som uppstår i arbetet. Studien har utgått från grounded theory 

och analysen har i enlighet med den skett genom kodning och tematisering av rådatan. I 

slutet av studien presenteras en hypotes som kan anses vara motsvarigheten till den teori 

som presenteras i större studier utförda genom grounded theory. Det är en kvalitativ studie 

där intervjuer gjorts med nio vårdare på fyra gruppbostäder i en mellanstor stad i Sverige 

där urvalet har skett geografiskt. Resultatet visar att vårdarna i störst utsträckning lär sig att 

hantera våld som förekommer i arbetet genom erfarenhet både av brukarna och av 

fenomenet. Det är dock viktigt att ha en teoretisk kunskapsbas som ökar förståelsen för det 

psykiska funktionsnedsättningar som förekommer på arbetsplatsen samt att vårdaren 

reflekterar över sin egna roll i situationen.  

 

Nyckelord: aggression, brukare, grounded theory, hot, psykisk funktionsnedsättning, våldssituation, 

vårdare. 
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Introduktion 

Inledning  

Uppkomsten till denna studie och dess problemområde är baserade på författarnas egna 

erfarenheter av yrket och ett intresse som upptäckts över hur vårdarna skapar strategier för 

att hantera våldet som uppstår i arbetet. En studie över hur vårdare skapar strategier för att 

hantera våld anses vara av intresse för såväl författarna som vårdarna som intervjuades, 

eftersom deras engagemang visade att de ville göra sig hörda och berätta om sitt 

strategiskapande i arbetet. En aspekt att ta hänsyn till gällande varför denna studie behövs är 

att enligt Arbetsmiljöverket (2011) är vårdare den yrkeskategori som är mest utsatt för våld 

på arbetet vilket medför att vårdare bör veta hur de ska hantera våldssituationer och således 

ha en strategi eller idé om strategi. Studien kommer att behandla hur vårdare på 

gruppbostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar skapar strategier för att 

hantera våldssituationer som uppstår i arbetet. Skapas strategierna genom erfarenhet av 

yrket eller har vårdarna utbildning inom hot och våld som skapat deras strategier i 

våldssituationer? 

 Skapande av strategier hos vårdare behöver inte enbart ske individuellt, utan även med 

hjälp av de övriga kollegorna. Att samtala och diskutera olika strategier för att få en 

förståelse för brukaren eller dennes agerande är effektivt (Bjerlöv, 1999).  

Personer med psykisk funktionsnedsättning som inte klarar av vardagen utan stöd från 

omgivningen kan få hjälp på en gruppbostad. Det är en form av boende där brukaren ofta 

har en egen bostad i nära anslutning till personal dygnet runt. Personalen finns där när 

brukaren behöver assistans och har en nära kontakt med brukaren. Detta gör att personalen 

får en mycket stor roll både som vårdare och som social kontakt i och med att de boende ofta 

har begränsade sociala liv. Beroende på grad av funktionsnedsättning hos brukaren bestäms 

hur mycket assistans personen bör ha från personalen. Detta bedöms utifrån Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS1993:389). Detta är till för att hjälpa 

personen att klara av de saker personen har svårigheter med i sitt vardagliga liv och vården 

ska läggas på personens individuella behovsnivå. Arbetet med personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar är påfrestande eftersom det är ett hårdare arbetsklimat och vårdare 

riskerar hela tiden att utsättas för våldssituationer (Spencer & Munch, 2003).  

Definitioner  

En kort genomgång av begrepp som kommer användas genom studien för att tydliggöra 

dem och minska risken för missförstånd.  

 

Brukare: När det talas om brukare i texten syftas till de personer som bor på en gruppbostad 

så som de gruppbostäder där intervjuerna genomförts. Begreppet är uppe för diskussion och 

det debatteras huruvida begreppet är kränkande eller kan fortsätta användas, trots att det 

finns delade åsikter i ämnet kommer begreppet att användas i den här texten då det 

fortfarande är ett gångbart begrepp. 
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Strategier: Strategier är ett begrepp som används för att belysa de tillvägagångssätt som 

vårdare använder sig av för att hantera våldssituationer i sitt arbete. Studien fokuserar på 

själva skapandet av strategier och inte strategierna i sig. Skapandet är en del av lärprocessen 

som vi är intresserade av att undersöka. 

 

Vårdare: När begreppet vårdare används i texten åsyftas de som arbetar som personal på 

gruppbostäderna vi undersökt. Det är vårdare som deltagit i intervjuerna och deras 

erfarenheter och tankar som kommer att bygga upp resultat och analys av studien. 

 

Våldssituationer: När begreppet våldssituationer förekommer i texten åsyftas de situationer 

där någon form av våld förekommer, verbalt eller fysiskt våld. Det syftar inte till våld som 

brukaren riktar mot sig själv i form av självskadebeteende.  

 

Bakgrund 

Att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan i många fall ha svårigheter att 

kommunicera sina behov på samma sätt som den övriga befolkningen och tar inte sällan till 

egna metoder för att uttrycka sina behov och önskningar. Det kan vara fysiskt där personen 

visar med hjälp av rörelser eller verbalt men på ett för vårdaren otydligt sätt (Antonsson, 

2013). På grund av detta har vårdaren ett stort ansvar i att lära sig att tolka brukarens 

kommunikation och på så vis tillgodose brukarens behov och önskemål på ett bra sätt. Detta 

lämnar stort utrymme för missförstånd eller feltolkningar från vårdarens sida där dennes 

egna värderingar, förmågor och känslor spelar en stor roll i kommunikationen. Detta kan 

göra situationer med viktig kommunikation kritiska för vårdare och brukare som inte känner 

varandra väl. I situationer där kommunikationen inte fungerar är det självklart att både 

vårdare och brukare kan känna sig frustrerade vilket i vissa fall kan leda till aggression. I och 

med att vårdaren ofta arbetar ensam med brukaren kan frustrationer som leder till 

aggression snabbt bli en ohälsosam situation för vårdaren som då blir föremål för 

aggressionen (Antonsson, 2013). 

Lundström (2006) menar att skillnaden i samspelet mellan personer med psykiska 

funktionshinder och normalstörda personer är att kommunikationen inte är alltid är på 

samma nivå, men att det är viktigt för personer med en psykisk funktionsnedsättning att 

ändå bli förstådda av vårdarna. En väl fungerande kommunikation kan vara betydelsefullt 

då våld förekommer. Ömsesidigheten som sker i samspelet är både brukare och vårdare 

beroende av och när denna ömsesidighet bryts ökar chansen till att våld uppstår. Vårdare 

inom psykiatrin är hela tiden i en riskzon för att bli utsatt för en våldssituation. Forskning 

påvisar att yngre och mindre erfaren personal löper störst risk att bli utsatta för 

våldssituationer (Spencer & Munch, 2003). 

När vi träffar nya människor spelar vår erfarenhet in, vad personen vi möter har för roll i 

samhället men även traditioner och livssyner beror på hur vi ser på människor. I det 

moderna samhället som vi lever i idag finns det många livsuppfattningar utan att det är 

bestämt hur vi ska bete oss och umgås med andra. Hur vi ser på oss själva har betydelse för 
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hur vi bemöter andra människor och personer som är medvetna om sin 

funktionsnedsättning ser möjligtvis på sig själva som en mindre betydande person.  Eftersom 

att vi formar vår syn på de människor vi möter dels genom egna erfarenheter, men även 

genom samhällsnormer kan det få en negativ effekt. Engagerade vårdare kan i sitt arbete 

med människor ha en förståelse för att hjälpa dessa att få en mer accepterad roll i samhället 

och ser på dessa människor på ett annat sätt än en person som inte verkar inom denna 

yrkeskategori (Henriksen & Vetlesen, 2013).  

Genom att diskutera med sina kollegor kan även en outbildad vårdare få kunskap om olika 

strategier som är verksamma medan en utbildad vårdare lättare kan förstå sambandet 

mellan brukarens mående och agerande. I en våldssituation så finns det bakomliggande 

faktorer som påverkar brukarens agerande som kan vara svårt att förstå om inte kunskapen 

om varför personen agerar som den gör finns (Ekebergh, 2009). Spencer och Munch (2003) 

menar att säkerhetstänkande är viktigt för vårdare inom vårdsektion där våld kan 

förekomma. De belyser även att personal genom utbildningar får en teoretisk kunskap om 

vad man som personal ska göra vid våldssituationer där säkerheten är viktigt i arbetet. 

Vårdare inom gruppbostäder arbetar mestadels ensam med brukarna och utför sina 

arbetsuppgifter på egen hand och en outbildad vårdare kan ha fått kunskap om brukarna 

innan arbetsuppgiften ska utföras och upplever oftast en våldssituation ensam. Att arbeta 

som vårdare inom socialpsykiatrin kräver att man är stabil och lugn och visar detta mot 

brukaren då deras tillit till personalen är viktig för att interaktion ska fungera. Förståelsen för 

varför en brukare agerar som den gör är som nämnt viktig och när samspelet bryts mellan 

brukare och vårdare främjar det en våldssituation och en utbildad vårdare kan med hjälp av 

sin kunskap förhindra att våldssituationer uppstår (Lundström, 2006). Bjerlöv (1999) menar 

att man kan förstå människors handlingar och beteenden i vissa situationer och därför få en 

förståelse för intentionen med handlingen och vad handlingen är riktad mot. 

Vad är aggression och varför uppstår den? 

Ilska är en av våra grundkänslor, det är en normal känsla och det är helt normalt att vara arg. 

Det tyder endast på att något eller någon har kränkt vårt utrymme antingen fysiskt eller 

psykiskt. Ilska är kroppens reaktion på att något är fel och det är inte ovanligt 

förekommande inom vården där brukaren ofta upplever begränsningar från omgivningen 

för vad som är accepterat av denne, vart den får röra sig eller vad den får säga. Ilska är helt 

normalt och bör tas på allvar men inte övertolkas som det kan göras i en vårdsituation där 

vårdaren inte känner igen sig i brukarens ilska. Hur vi använder ilska kan dock bero på 

kulturella skillnader i vår uppfostran eller vistelsemiljö, vad en person anser är en lätt 

markering för att något inte kändes okej kan vara direkt kränkande för en annan. Sådant är 

viktigt att ta hänsyn till och ha i åtanke i mötet med andra människor och särskilt i möte med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar (Bauer & Kristiansson, 2012). 

Enligt Bauer och Kristiansson (2012) kan aggression delas upp i tre kategorier där den 

första är känslomässig aggression. Denna typ av aggression uppstår när vi känner oss 

kränkta av något och kan komma blixtsnabbt, den fungerar reflexmässigt och kan ibland 

överrumpla även oss själva. Den finns till för att skydda oss själva från andras aggressivitet 

eller kränkningar. Den andra kategorin är instrumentell aggression som fungerar som ett 

verktyg eller instrument. Denna typ av aggression kommer inte av att personen känner sig 
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arg eller kränkt utan att hon vill uppnå ett mål, få ut någonting av sin omgivning. Det är på 

så sätt en taktisk aggression som syftar till att visa omgivningen vad som kan hända om man 

inte får sin vilja igenom, ett sätt att fostra sin omgivning.  

En tredje form är gruppbaserad aggression vilken snarast kommer sig av människans 

behov av att känna samhörighet och acceptans från sin omgivning. Aggression har i tidig 

forskning beskrivit som en grundläggande drivkraft hos människan vars syfte är att skydda 

oss själva och kan uppstå i situationer som skapar frustration för oss. Tenneij, Didden, 

Stolker och Koot (2009) har studerat aggression hos brukare inom sluten vård och har 

kommit fram till att aggression är vanligt som ett verktyg i att testa gränser och utmana, 

alltså instrumentell aggression. Att våld däremot är vanligt hos alla som ingått i studien är 

inte sant. Det är en relativt liten grupp av brukare som brukar våld och en än mindre grupp 

som då är utåtagerande och attackerar personal eller personer runt omkring.  

Det finns dock situationer där våld är mer vanligt förekommande än i andra och dessa 

kallas av Bauer och Kristiansson (2012) för triggers eller utlösare. Det handlar om några olika 

typer av situationer där en av dem är hot mot vårt revir. Det rör sig både om fysiskt och 

mentalt revir, står någon okänd till exempel för nära oss tar vi gärna ett steg bakåt för att 

skapa en behaglig balans, vi vill inte få vårt utrymme invaderat av en främling. På samma 

sätt tycker vi sällan om att få oinbjudet besök till vårt hem, det är för att vårt hem är vårt 

revir och vi vill inte gärna låna ut vår plats till någon vi själva inte godkänt. Det mentala 

reviret handlar mer om sociala regler, vi vet vad vi kan säga och inte, vi vet hur mycket vi tål 

och när vi inte vill bli avbrutna. När någon inte spelar efter samma sociala regler som vi 

själva kan vi uppfatta det som irriterande dels för att det mentala reviret är hotat. Bauer och 

Kristiansson (2012) skriver att en person med en psykisk funktionsnedsättning kan ha svårt 

att dra dessa gränser eller visa dem. Därför är det oerhört viktigt att som vårdare vara 

mycket uppmärksam på brukarens gränser och behov trots att dessa inte alltid är tydliga. En 

invasion från vårdarens sida i dessa revir är en stor källa till otrygghet och i förlängningen 

aggression från brukaren. Även trötthet, alkohol och droger är vanliga utlösare för våld. Det 

beror på att vi inte har samma spärrar för våra handlingar då vi är påverkade av exempelvis 

sömnbrist eller alkohol, det är lättare hänt att vi agerar på reflex utan eftertanke och speciellt 

i situationer där droger förkommer är våldsamma handlingar vanliga. 

Tsiouris, Kim, Brown och Cohen (2011) har i sin studie kommit fram till att aggression är 

relativt vanligt bland personer som har en psykisk funktionsnedsättning men även att olika 

typer av psykiska funktionsnedsättningar resulterar i olika former av aggression. Det 

handlar både om inåt och-utåtagerande typer av aggressiva handlingar. Det finns enligt den 

kvalitativa studien tydliga riktningar i aggressionstyper hos olika former av psykiska 

funktionsnedsättningar, där verbal aggression är den vanligast förekommande. För vårdare 

som arbetar med att bemöta personer med psykisk funktionsnedsättning är det lämpligt att 

känna till olika typer av aggression för att få en förståelse för vad som kan trigga igång 

aggression och våld hos en brukare. Det kan enligt studien skilja sig vid olika former av 

psykisk funktionsnedsättning och även påverkas av missbruk. Det är i bemötandet som 

skapandet av trygghet för brukaren sker och det är därför viktigt att vårdaren förstår hur och 

varför de bör bemöta brukaren på ett speciellt sätt, men även att alla brukare inte behöver 

samma bemötande. Det är inte ovanligt att aggressionen riktas inåt och medför ett 

självskadebeteende som även det är något som en vårdare måste kunna hantera.  



 

 

5 

Hot och våld på jobbet 

Enligt en rapport som beskriver det nuvarande forskningsläget för Arbetsmiljöverkets 

räkning är vårdare det yrke som är mest utsatt för hot och våld. Det är där ett mycket vanligt 

förekommande fenomen. Det tros trots de höga siffrorna även finnas ett stort mörkertal då 

hot och våld inte alltid resulterar i synbara skador och eftersom att en viss del hot och våld 

ingår i arbetet så anmäls inte alla incidenter. Hot och våld är ett växande problem inom 

vårdsektorn och skapar en ohälsosam arbetssituation för vårdare då det leder till stress, 

sömnsvårigheter, fysiska skador och en dålig social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Det finns ett behov att förstå våld på arbetsplatsen genom att skapa olika policys som ska 

göra det säkrare för anställda på arbetsplatsen där hot och våld förekommer (Zelnick, 

Slayter, Flanzbaum, Butler, Domingo, Perlstein & Trust, 2013). Grundtanken är då att en 

vårdare måste utveckla ett förhållningssätt för att hantera sitt arbete och att det finns många 

möjliga sätt att erhålla sådan kunskap.  

Larsson och Lindgren (2012) beskriver de hotfulla situationer som kan uppstå på arbetet 

som onormala, inom vårdyrket är det dock mycket vanligt. Det är oberoende av hur vanligt 

våld är i en persons yrkesroll viktigt enligt författarna att vara utbildad i hantering av 

hotfulla och våldsamma situationer. Det kan vara så att utbildningen inte har någon 

betydelse i det första våldsamma mötet men ger personalen som utsätts de rätta verktygen 

för att reflektera och följa upp händelsen. I och med det rannsakar vårdaren sig själv och sitt 

agerande i situationen Att på rätt sätt bemöta sig själv efter en situation där man upplevt 

rädsla och utsatthet är av stor vikt för att i nästa skede kunna hantera en liknande situation. 

Att bli rädd i en våldssituation betyder inte att man på något sätt är dålig på sitt jobb men att 

det finns ett utbildningsbehov. Ingen människa är enligt författarna född till att hantera våld 

men kan utbildas till det.  

Hur lär man sig att bemöta och vårda brukare? Länge har denna frågeställning handlat om 

att ha en teoretisk bakgrund för att kunna ha en grund att bygga sin kunskap på och sedan 

utföra denna praktiskt (Ekebergh, 2009). Utbildning inom arbetsområdet är en förebyggande 

åtgärd för våldssituationer. Utbildning och hantering av våld är nödvändigt för de 

personalgrupper som har ett arbete som innebär kontakt med personer som är våldsbenägna 

enligt (Beech & Leather, 2006). För att en vårdare ska kunna skapa strategier måste frågan 

”Vad är kärnan i att bemöta och vårda brukare?” ständigt vara aktuell för att lärandet ska 

utvecklas och strategier ska skapas. Svårigheter som tydligt uppstår gällande den teoretiska 

kunskapen som en utbildad vårdare besitter kan vara att tillämpa den teoretiska kunskapen i 

praktiken vid mötet med brukaren. I arbetet med brukare så spelar andra faktorer in i mötet 

med brukaren som inte går att få en förståelse för genom teorin. Dessa faktorer är bland 

annat personkemi, att vårdaren är genuint intresserad, engagerad och har en förståelse för 

hur brukaren reagerar, agerar och beter sig vid mötet (Ekebergh, 2009). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdare på gruppbostäder inom LSS för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar skapar strategier för att hantera våldssituationer som 

uppstår i arbetet.  
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Forskningsfrågan för denna studie är följande: 

 

 Hur skapar vårdare strategier för att hantera våldssituationer? 
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Metod 

Grounded theory 

Den här studiens genomförande har vilat på de riktlinjer som finns för grounded theory och 

följt dess spår då ett upplägg som liknar denna metod passat studiens syfte. Detta då studien 

söker att förklara en social och kognitiv process genom en kvalitativ datainsamling. Metoden 

ger även en grundlig analys att dra en slutsats ur. I denna studie har en bearbetning och 

summering gjorts på en grund av datans direkta innehåll och summeringen är ett exempel 

på var datan kan leda. Datan kan ta sig olika uttryck i händerna på olika personer men 

resulterar alltid enligt grounded theory i en tydlig slutprodukt i form av en hypotes eller 

teori. Detta innebär att en mindre hypotes har skapats och presenteras i slutet av det här 

dokumentet. Metoden valdes då den passar studiens undersökning, att undersöka hur 

skapandet av strategier går till för vårdare innebär en praktisk infallsvinkel till en teoretisk 

diskussion och handlar om att återberätta erfarenheter. Nedan följer en genomgång av 

metoden med stöd av litteratur. 

Grounded theory eller grundad teori är en vanlig forskningsmetod och analysmetod för 

kvalitativ forskning. Metoden utvecklades av kollegorna Glaser & Strauss (1967) när en 

studie genomfördes angående hur sjukhuspersonal upplevde och hanterade döende 

patienter. Metoden är mycket öppen i sin definition av data vilket är något som skiljer 

grounded theory från andra kvalitativa metoder. Ofta är data strikt reglerat till att endast 

innefatta dokumenterat material från insamlingstillfällen som intervjuer av olika slag samt 

godkända texter. I grounded theory däremot är allt som forskaren själv anser vara 

godtycklig data just detta, det innebär att även informell information kan användas. Det gör 

insamlingsarbetet till ett moment som utformas mycket fritt för forskaren. Det är enligt 

Charmaz (2006) "tjocka" beskrivningar som söks i insamlingen vilket innebär att de begrepp 

som kommer ur intervjuerna bör vara djupgående fakta som kommer under ytan av 

problemet samt omfattande.  

Glaser och Strauss (2012) Beskriver grounded theory som att målet med metoden är att 

bilda en teori utan någon förbestämd datainsamlingsmetod. Att följa grounded theory 

innebär att forskaren direkt kastas in i datainsamlingsfasen och att litteratur inte studeras 

ingående förrän i slutet av studien när materialet redan börjat kategoriseras. Detta står i 

motsättning till andra kvalitativa metoder där processen ofta utgår från en hypotes och 

startar med en litteraturgenomgång för att senare gå vidare till datainsamlingen. Att arbeta 

utifrån en genom litteratur uppbyggd förförståelse menar författarna kan störa resultatet då 

den formar analysen av datan. Det är enligt författarna onödigt att under studiens gång 

försöka verifiera sin teoribildning i data trots att det är vanligt med försök till detta. 

Författarna menar istället att teorin inte bör testas förrän efter att den är färdigutvecklad 

vilket ger forskaren mer utrymme att testa sig fram och undersöka det valda området på sina 

egna villkor. Däremot måste det under studiens gång finnas en medvetenhet om att 

teoribildningen är central och att teorin kommer testas för att hålla.  

Corbin och Strauss (2008) tar upp grunden till att metoden är förhållandevis löst 

konstruerad och öppen för egna vägar. De menar att det beror på att världen i sig är så 

komplex och rörlig, världen och allt som händer runt om oss som vi kan studera stannar inte 
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upp och fryser historien för att forskare vill undersöka situationer närmare. Jorden fortsätter 

att snurra och varje analyserbar del av världen förändras konstant, därför menar de kan det 

inte finnas en fast teori som alltid stämmer. Målet är ofta att finna en universell teori som kan 

förklara ett fenomen oavsett när och var det sker. Tanken med grounded theory är att det ska 

vara en följsam teoribildande metod som lämnar utrymme för hänsyn till världens 

komplexitet. Författarna menar att alla våra handlingar hänger ihop med andra människors 

handlingar på ett eller annat sätt, antingen reagerar vi på någon annans handling eller så 

reagerar någon annan på vår. Kanske agerar vi utifrån en upplevelse eller tolkning av någon 

annans handling som i sin tur upplever och tolkar den.  

Alla människor är olika, upplever alla situationer olika och har en föreställning om världen 

som skiljer från andra. Det är alltså enligt Corbin och Strauss (2008) näst intill om inte helt 

omöjligt att få tag i grunden till en situation och skapa en teori som håller för andra 

situationer och andra människor. Vi agerar enligt författarna från erfarenheter, upplevelser 

och förförståelse av oss själva, andra människor och världen runt omkring oss vilket gör 

varje situation mycket komplex, att reda ut varje aspekt vore som att försöka knyta upp 

spindelväv, i princip omöjligt. Det är på grund av detta som grounded theory kan upplevas 

som svävande och svårgreppbar när den bygger på att fånga komplexitet på ett förståeligt 

och förklarande men inte definitivt sätt. I analysen bör det därför finnas rum för många olika 

aspekter av samma problematik vilket har eftersträvats även i denna studie. 

Det har under åren sedan grounded theory grundades kommit många egna tolkningar av 

metoden och påbyggnader av olika personer. Teorin som har spritt sig har tagits till vara av 

många men lämnar i och med sin diffusa karaktär mycket spelrum för egna slutsatser och 

tolkningar av vad metoden innebär, detta menar Mruck och Mey (2007). Även därför kan 

metoden uppfattas som spretig och svår att förstå. Samma författare menar även att en viktig 

aspekt i användandet av metoden är att kontinuerligt reflektera över sina egna värderingar, 

förståelser och föreställningar. Detta har skribenterna strävat efter under studiens gång. 

Samtidigt som det bör finnas en reflektion av området som undersöks och på så vis ett 

reflekterande förhållningssätt till studien och den data som samlas in. Inte heller dessa 

författare sätter några tydliga gränser eller riktlinjer för användande av teorin utan föreslår 

endast ett reflekterande förhållningssätt. Detta är ett genomgående mönster i många texter 

som behandlar metoden och gör att grounded theory inte går emot någons uppfattning av 

kunskap eller forskning utan låter alla som använder metoden göra den till sin egen.  

Urval 

Bekvämlighetsurval användes för denna studie då de som deltog hade en koppling till det 

syfte som studien baseras på och vid valet var studien skulle genomföras fanns två städer 

som alternativ och slutligen så genomfördes studien i en stad i mellersta Sverige eftersom 

fler deltagare som matchade syftet för studien skulle finnas där.  

Bekvämlighetsurval, som denna studie valt, är en typ av icke-sannolikhetsurval som 

innebär att forskaren väljer ut de som ska deltaga i undersökningen. Icke-sannolikhetsurval 

innebär att det inte går att fastställa hur många av målgruppen som kommer att kunna 

deltaga vid undersökningen, därav att forskaren själv väljer ut de som passar till studiens 

syfte. En annan urvalsmetod är sannolikhetsurval som används när forskaren kan fastställa 

hur många som kommer att deltaga i undersökningen i förväg (Saunders, 2000). 
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Inom bekvämlighetsurval finns svagt bekvämlighetsurval och starkt bekvämlighetsurval. 

Det svaga bekvämlighetsurvalet innebär att forskaren enbart väljer de som ska deltaga i 

undersökningen för att de finns nära till hands. Det starka bekvämlighetsurvalet innebär att 

forskaren väljer de som ska deltaga genom att det finns en koppling till syftet för 

undersökningen (Deacon, Golding, Murdock & Pickering, 1999). 

 

Gruppintervju som datainsamlingsmetod 

Gruppintervjuer användes som insamlingsmetod för denna studie eftersom en diskussion 

med övriga vårdare om deras strategiskapande kan vara betydande att ta del av för sitt eget 

arbete. Gruppintervjuer valdes även för att deltagarna hade en stark gemensam nämnare 

nämligen yrket som vårdare och därmed troligtvis har liknande uppfattningar kring 

yrkessituationer. 

En annan benämning för gruppintervjuer är fokusgrupper anser Bell (2006) medan Wibeck 

(2010) anser att det är två skilda begrepp. Författarna menar att syftet med 

gruppintervju/fokusgrupp är att deltagarna ska få reflektera tillsammans om ett område 

som forskaren har bestämt i förväg. I denna studie kommer begreppet gruppintervju 

användas. 

I denna studie diskuterade deltagarna deras arbete och vilka känslor de hade inför 

våldssituationer men även hur de har lärt sig att hantera dessa situationer. Med 

gruppintervjuer innebär det att ett antal personer sitter och diskuterar ett specifikt ämne 

under en viss tid. I diskussionen finns en samtalsledare som introducerar nya frågor och 

aspekter till gruppen om det behövs för att få diskussionen att utvecklas. Samtalsledaren 

behöver inte vara en professionell intervjuare utan som i vårt fall kan vara en student 

eftersom att idén med gruppintervjuer är att deltagarna fritt ska diskutera det valda ämnet 

med varandra utan att bli för styrda av samtalsledaren (Wibeck, 2010) 

Gruppintervjuerna skedde med vårdare från fyra (4) olika gruppbostäder där mellan två 

(2) till tre (3) vårdare ingick i varje grupp. Diskussionerna handlade om våldssituationer som 

vårdarna upplevde i sitt arbete och hur de har lärt sig hantera detta. Meningen med 

gruppintervjuerna är att deltagarna ska diskutera genom sina personliga berättelser för att få 

en givande diskussion med de övriga deltagarna. Intervjuerna spelades in för att kunna 

använda oss av exempelvis citat från deltagarna (Bell, 2006).  

Gruppintervjuer används inom flera olika discipliner som är mer eller mindre 

forskningsinriktade så bland annat inom pedagogik. Metoden kan användas inom flera olika 

områden, bland annat för att studera innehåll så som deltagarnas åsikter, tankar, 

uppfattningar men även för att studera interaktionen i gruppen. Fördelen med 

gruppintervjuer är att deltagarna får ta del av varandras tankar och upplevelser och kan 

fråga varandra och tillsammans utveckla nya tankebanor (Wibeck, 2010). Mindre studier, så 

som denna, är lättare att kontrollera och mer hanterbara eftersom den insamlade datan blir 

mindre och färre deltagare än vid större studier (Kerlinger & Lee, 1999).  

Bell (2006) menar att gruppintervjuer är användbara och värdefulla då man vill ha 

information om människors tankar om ett specifikt område. I denna studie genomfördes 

gruppintervjuer i mindre grupper för att alla ska få en chans att berätta utan att vissa 

personer tar över och Bell (2006) anser att det är upp till samtalsledarna att få alla deltagare 
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att prata.  De som deltog i studien hade gemensamma erfarenheter och detta medförde att 

personalen var mer villig att dela sina åsikter och erfarenheter till resterande i gruppen.  

Att göra intervjuer med en respondent i taget kräver en relativt skicklig intervjuare för att 

få en givande diskussion samt en respondent som vågar ge uttömmande svar. I en 

gruppintervju är det däremot större chans att diskussionen blir flödande och att de som 

delar erfarenheter kan samtala med varandra på ett annat sätt än en utomstående 

intervjuledare (Bell, 2006). Därför tror vi att gruppintervjuer kommer att ge oss mer i den här 

studien då det handlar om känslor och upplevelser som huvudsakliga faktorer att 

undersöka.  

Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till varför just gruppintervju är en praktisk 

metod för en studie. En av de olika aspekterna är när det finns stora olikheter mellan 

människor och detta ger en inblick i hur människor tänker och i vår studie fanns det flera 

olikheter mellan de som deltog. Olikheterna handlade dels om lång eller kort utbildning, 

lång eller kort erfarenhet av yrket och om deltagarna hade upplevt våldssituationer eller 

inte. En annan aspekt är när deltagarna blir engagerade för att förstå hur andra i gruppen 

agerar i liknande situationer då en jämförelse uppstår mellan deltagarna och de kan få dela 

med sig av sina egna erfarenheter och få en annan inblick i hur de kan agera (Wibeck, 2010). 

Det finns givetvis även problematiska sidor med gruppintervjuer som till exempel att en 

eller två starka personer helt eller delvis kan ta över diskussionen och få andra i gruppen att 

vara tysta. Det blir på så sätt inte en bra diskussion och inte heller en rättvis redovisning av 

de åsikter som finns inom gruppen eftersom att svagare individer kan välja att inte framföra 

sin åsikt. I studiens gruppintervjuer fanns det vårdare som tog mer plats än andra men som 

samtalsledaren gav mer utrymme för att involvera alla vårdare i samtalet. Detta gjordes 

genom att rikta frågor till den vårdare som inte naturligt tog till orda. Även rädsla för att ha 

en åsikt som går emot gruppnormen kan göra en enskild deltagare inte lyfter sin syn på ett 

ämne vilket givetvis gör att resultatet inte blir korrekt. Här är det viktigt att dela upp 

grupper på rätt sätt, det vill säga sätta ihop rätt individer för att få en dynamisk diskussion 

(Bell, 2006). Det är problematiskt att veta vilka individer som bör och inte bör delta i samma 

grupp i och med det korta mötet med dem och vi som undersöker lägger istället fokus på att 

engagera alla i samtalet och ställa kontrollfrågor till gruppen under samtalet för att i 

möjligaste mån fånga upp de som inte naturligt tar mycket utrymme. 

Inom gruppintervjuer finns både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid 

strukturerade gruppintervjuer har samtalsledaren större inflytande med många frågor som 

styr diskussionen mer än vad en ostrukturerad gruppintervju gör då det finns några få 

frågor men att det är deltagarna själva som styr diskussionen och samtalsledaren inte är så 

framträdande (Wibeck, 2010). Studien blev en semistrukturerad gruppintervju vilket innebär 

att den inte är helt strukturerat men nästintill, då en flytande diskussion önskades. 

En intervjuguide (bilaga 1) låg till grund för genomförandet av gruppintervjuerna. 

Intervjuguiden var semistrukturerad med endast ett fåtal övergripande frågor som 

deltagarna diskuterade utifrån. Diskussionerna gav en mängd intressant data som inte hade 

kommit fram genom en strukturerad intervjuguide eftersom deltagarna nu fick prata fritt 

och diskutera med varandra.   
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Analysmetod: kodning och tematisering enligt grounded theory 

Analysen av studien har följt de riktlinjer som sätts upp i grounded theory vilket innebär att 

materialet har kodats, tematiserats och summerats i enlighet med Glaser och Strauss (2012) 

idéer. I en större studie kan analysarbetet ske mer nyanserat och inneha flera olika nivåer av 

kategorier. I denna studie har det på grund av tid och omfång gjorts en mindre form av 

analys där kodning, tematisering och övergripande tema och summering har varit stegen. 

Materialet som samlats in fanns inspelad och från inspelningarna har kodningen skett. 

Detta resulterade i cirka 150 koder som sedan organiserats, kategoriserats och ordnats till 

fem teman. Att koda innebär att plocka ut alla de begrepp i texten som har någon slags 

innebörd, alla ord som har någon substans plockas ut ur texten för att senare analyseras. 

Koderna som framträder skapar en begreppslig ram att förhålla sig till under analysarbetet 

om detta inte gjort tidigare. Ofta rekommenderas en öppen kodning där inget är bestämt på 

förhand och så har arbetet fortlöpt i denna studie. I annat fall kan en tematisk kodning ske 

där endast koder som stämmer överens med studiens syfte plockas ut och används i 

summeringen och de övriga koderna lämnas orörda. Charmaz (2006) menar att det för en 

forskare som använder sig av grounded theory utan en tydlig tidsram kan ha svårt att sätta 

stopp för sin studie men att den måste anses klar när materialet är "mättat". Det innebär att 

det nya material som tillkommer inte tillför något väsentligt till studien utan med lätthet 

passar in i en kategori eller ett tema. I denna studie fanns en mycket tydlig och snäv tidsram 

som gjorde att mättnadspunkten inte hann växa sig stark. Däremot föll materialet på plats 

relativt snabbt och det material som kom in sist föll utan frågetecken in under ett tema vilket 

gör att det trots allt kan anses kompakt. All data som samlats in i den här studien är 

kvalitativ i form av ljudupptagningar från intervjutillfällen. Att analysen har skett i enlighet 

med Grounded theory innebär att den påbörjats redan efter första intervjutillfället och att 

kodning av materialet har fortlöpt under studiens gång i takt med att nytt material samlats 

in och alltså inte skett under samma tillfälle. Kodningen anses av Hjerm och Lindgren (2010) 

vara en kritisk fas där forskarens egna förförståelse och världsbild lätt lyser igenom. En 

kodning och tematisering kan få helt olika resultat beroende på vem som utför den menar 

författarna och det är viktigt att hålla studiens syfte i fokus. Samtidigt förespråkas 

materialets egna riktning och det framhävs att om koderna får bestämma uppstår riktningar 

som är enhetligt med det samlade materialets essens. Det kan i värsta fall innebära att 

materialet visar något helt annat än vad studiens syftar till att undersöka. I denna studie har 

materialet och syftet dock gått hand i hand och temana reflekterar syftet. I denna studie 

framkom tydligt i tematiseringsfasen fem teman som sedan analyserades närmare och har 

använts för att beskriva problematiken som undersökts och för att skapa en hypotes för 

framtida studier. Dessa fem teman växte närmast fram av sig själva och skapade därmed 

själva även den riktning som resultatet bygger på. Efter detta följer summeringen och enligt 

Hjerm och Lindgren (2010) kan det även på denna nivå se lite olika ut. Det är beroende av 

vilken typ av studie som genomförts och om målet är att skapa en teori eller om det är en 

studie av mindre karaktär med en något enklare fråga att besvara.  

Denna studie har haft som mål att generera en hypotes för att motsvara den teori som 

förväntas genereras i en större studie utförd enligt grounded theory. Hur slutsatsen än ska se 

ut så är det i denna fas som det tematiserade materialet kommer till användning. Alla teman 

kan summeras i ett övergripande tema vilket står som ett samlingsbegrepp för resultatets 
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riktning. Även i denna studie har ett övergripande tema växt fram och presenteras i 

resultatdelen. Detta tema står som grundpelare för den slutliga hypotesen och är det begrepp 

som har som mål att innefatta alla de övriga temana samt ge vägledning kring vilken 

riktning studien har tagit under arbetets gång. Slutsatser dras utifrån hur materialet har 

ordnats och ska sedan presenteras på ett överskådligt sätt. Det finns många olika sätt att 

presentera resultat och det viktigaste är att välja ett sätt som passar studiens resultat. I den 

här studien har resultatet växt fram ur koderna och på olika nivåer förfinats och definierats 

för att framhäva essensen av rådatan. 

 

Etiskt ställningstagande 

Vi kommer givetvis att utgå från de forskningsetiska principer som finns för den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen i Vetenskapsrådets codex (2002). Det 

finns fyra grundläggande krav för att få igenom sin forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskaperna vilka är Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanterna och övriga berörda i en studie måste få god 

kännedom om vad studien handlar om, hur informationen kommer att användas och varför 

studien görs. Det kan också vara ett bra sätt att motivera informanter att delta i studien och 

gör förhoppningsvis insamlingen av data lättare. Att tänka på är att göra det lätt för 

deltagare i studien att kontakta både forskare och institution samt informera om eventuella 

obekväma situationer som medföljer deltagandet. All medverkan som informant i 

forskningssammanhang är och ska vara helt frivillig, alla deltagare kan när som helst under 

forskningsprocessen välja att avsluta sin medverkan och forskaren får då inte använda sig av 

den information som givits av denna person. 

Samtyckeskravet innebär som namnet avslöjar att samtycke skall ges från deltagaren innan 

denne får delta. Det är bra att ha detta skriftligt och i fall av studier med för unga personer 

bör ett samtycke fås även från vårdnadshavare eller motsvarande. Att ha ett samtycke 

skriftlig medför en trygghet för forskaren. Det finns forskning där ett samtycke kan vara 

svårt att ordna, det innefattar exempelvis studier där information inhämtas från register av 

olika slag och deltagaren inte är aktiv i datainsamlingen. I en sådan studie kan undantag 

göras men det måste kontrolleras noggrant och är ingenting forskaren själv kan bestämma. 

Konfidentialitetskravet kräver av forskaren att informanter ska skyddas från att få etiskt 

känslig information röjd. Det är lämpligt att skriva ett kontrakt där tystnadsplikt binder inte 

enbart forskaren men även all annan personal som kan komma att ta del av informationen 

från studiens början till slut. Information om deltagare i studien ska hanteras och förvaras på 

ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna ta del av den, detta för att skydda 

deltagaren. Ingen enskild deltagare ska heller i återgivelse av information och slutsats i 

rapporten kunna identifieras av någon utomstående.  

Nyttjandekravet berör personliga uppgifter och innebär att dessa endast får användas i 

forskningssyfte. Inga personuppgifter får således delges eller säljas till företag som har egen 

vinning av dem. Även andra forskare som vill ta del av materialet måste åta sig de krav som 

ursprungligen satts upp av den forskare som samlat in materialet. Inte heller får beslut 

angående exempelvis vård som tvångsvård av en informant tas baserat på de material som 
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uppgetts utan dennes godkännande. Däremot får informanten använda sig av 

forskningresultatet för att söka vård eller hjälp.   

Utöver dessa krav finns vissa rekommendationer som exempelvis att informanter bör få ta 

del av de slutsatser som dragits i en studie innehållande deras information innan en artikel 

publiceras, särskilt om denna slutsats kan anses kontroversiell. Det är även rekommenderat 

av forskningsrådet att informera deltagare om var forskningen kommer att publiceras så att 

de kan ta del av den färdiga rapporten. De är även positivt som det tas upp i tidigare krav att 

informera om syftet med forskningen. I vår studie kommer vi givetvis att följa dessa krav 

uppsatta av forskningsrådet för att säkerställa att vår studie är godkänd och inte bryter mot 

några regler (Vetenskapsrådets codex, 2002) 

 

Metoddiskussion 

Studien har teoretiskt följt Glaser och Strauss (2012) beskrivning av grounded theory som 

forskningsmetod vilken har beskrivits noggrannare ovan. Det har i enlighet med vad Hayes 

(2000) beskrivit inneburit ett cirkulerande arbete där insamling, analys och slutsats alla följer 

varandra. Ny data eller teoretisk kunskap testas och jämförs mot tidigare data för att finna 

likheter och skillnader som ger upphov till nya insikter vilka byggs på av ny data. Det 

innebär även att en studie baserad på grounded theory kan byggas på i åratal om ingen 

tidsgräns sätts, det är lätt att ryckas med och vilja samla in mer och mer data.  

Studien bygger på de forskningsfrågor som presenterats i samband med syftet och har 

genomförts under fyra (4) intervjuer som genomförts på gruppbostäderna av 

bekvämlighetsskäl samt för att underlätta intervjudeltagarnas möjlighet att deltaga. Vid 

intervjutillfällena har ljudupptagningar gjorts för att underlätta kodningsarbetet och 

intervjun. Intervjuerna genomfördes med stöd av de frågor som återfinns i intervjuguiden 

har varit begränsad av en snäv tidsram vilket påverkar storlek och resultat. Vid varje tillfälle 

har två vårdare deltagit men att det blev två vårdare i varje intervju var inte något som 

planerats utan berodde på vårdarnas möjligheter att deltaga. Vid en av intervjuerna deltog i 

den senare halvan även en tredje vårdare vilket innebär att det totala antalet deltagare i 

intervjuerna är nio (9) personer. 

Metoden som använts är troligtvis lämpligare vid en större studie där forskaren har en 

möjlighet att samla in tillräckligt med material för att skapa en teori och för att få en större 

helhetsbild av området som undersöks. Miles & Huberman (1994) menar att det för 

forskaren själv kan vara svårt att sätta ett stopp för studien. Ska metoden användas i enlighet 

med Glaser & Strauss (2012) grundidéer är slutpunkten för studien en känsla hos forskaren 

själv. Känslan av att det är dags att sluta, att materialet är tillräckligt och att materialet nu 

bildar en helhet god nog att stå på i en teoribildning. Det är just detta som Miles & 

Huberman (1994) uttrycker viss skepsis emot, det att forskaren själv ska sätta gränsen. De 

menar att ämnet som undersökts blir allt tydligare och större för forskaren som upptäcker 

fler och fler lager av området och vill göra fler besök ute på fältet vilket för en engagerad 

forskare kan innebära att studien blir alltför långdragen, förutsatt att de ekonomiska och 

tidsmässiga förutsättningarna finns. Metoden i sig kan förmodligen vinna på att få ta tid och 

växa fram långsamt. I den här studien fanns inte möjlighet till ett särskilt långdraget arbete 

och detta går att se på materialet som resulterat i en hypotes istället för en hel teori. 
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Hypotesen är presenterad i resultatavsnittet och kan fungera som kompletterande stöd i en 

framtida studie inom ämnet. Detta till trots har studien fortlöpt i enlighet med metodens 

riktlinjer och resulterat i en hypotes utan större hinder. 

Validitet och reliabilitet 

I denna studie har endast intervjumaterial samlats in, inga dokument förekommer till stor 

del på grund av sekretesskrav. Däremot har intervjuerna gjorts på fyra olika ställen vilket 

ger vårdarnas påståenden där de överensstämmer med varandra och ger mer substans och i 

och med det högre reliabilitet. Intervjupersonerna som alla berättat om en lång 

arbetslivserfarenhet inom fältet kan anses som trovärdiga källor och kunniga på området 

vilket gör att reliabiliteten påverkas positivt (Denscombe, 2002). Det finns faktorer så som det 

faktum att alla vårdare arbetar inom samma kommun och det relativt låga antalet deltagare 

som kan påverka reliabiliteten negativt. Det är enligt författaren lämpligt för validiteten att 

samla in data via intervjuer då det innebär ett enkelt sätt att kontrollera sin validitet, i den 

här studien har all insamling skett i fysiska intervjuer på arbetsplatsen där intervjuerna 

kunnat styras för att hålla samman materialet till de frågeställningar som presenterats i 

intervjuguiden. Intervjuguiden har granskats av utomstående men väl insatta personer vilket 

även det ger stadga till validiteten. Frågorna har gett de svar som sökts. Intervjuguiden har 

utvecklats från forskningsfrågan och resultatet har en tydlig koppling till forskningsfrågan 

får validiteten anses god. 

Replikerbarheten av studien underlättas av den bifogade intervjuguiden men kan i övrigt 

vara svår att fånga på grund av studiens kvalitativa metod, alla intervjudeltagare kan ha 

olika uppfattningar eller erfarenheter. Under studiens gång har det dock framkommit att 

vårdarna svarar mycket enhetligt och delar uppfattningar om mycket vilket kan tyda på att 

det finns en sammanhållning generellt kring ämnet som studien mer replikerbar. Som 

instrument för en liknande studie finns både intervjuguide och forskningsfråga att utgå från. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

I diskussionerna med vårdarna kring ämnet strategier för våldssituationer har det 

framkommit att deras sätt att hantera våld på jobbet har växt fram från olika håll. De flesta 

hävdar att erfarenheten är den aspekt som spelat störst roll för deras sätt att hantera våldet 

men att den teoretiska kunskapen som erhålls genom formell utbildning bildar en bra grund 

för förståelsen av problematiken som skapar aggressionen och således våldet. Alla vårdare 
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har en relevant utbildning för yrket vilket ger en viss teoretisk förståelse. Vårdarna menar att 

förståelsen bidrar starkt till att på ett lämpligt sätt förhindra våld. Det innebär att skapandet 

av strategier kring våld fokuseras kring det förebyggande arbetet. Det innefattar boendets 

praktiska arbete med handlingsplaner och insatsplaner som utformas kring varje brukare för 

att hjälpa vårdare och brukare i deras gemensamma arbete mot en bra vardag för brukaren. 

 Nedan följer en genomgång av de fem teman som växt fram samt det övergripande temat 

som är stommen för hypotesen som bildats av studien resultat. 

Genomgång av teman 

Efter att datan samlats in kodades den genom att alla fenomen, aspekter och nyckelord som 

fanns i ljudupptagningarna plockades ut och grupperades i enlighet med vad de olika 

koderna karaktäriseras av. Senare bildades de teman som presenteras nedan. Dessa teman är 

exponering, verksamhetsåtgärder, erfarenhet, förståelse och formell utbildning. I 

presentationen har vårdarna fått nummer för att på ett anonymt sätt tydliggöra vem som 

uttryckt sig.  

Exponering 

Detta tema innesluter exponeringen för våld. Under intervjuernas gång har flera exempel på 

våldsamma situationer uppkommit och med dem en förklaring av hur våldet går till. I 

inledningen förklaras att vårdare är den mest våldsutsatta yrkeskategorin enligt 

Arbetsmiljöverket (2011) vilket under detta tema tydligt speglas. Exponeringen genererar 

enligt deltagarna kunskap kring situationer där våld kan uppstå men även kunskapen om att 

våldet ofta sker så snabbt att skydd är omöjligt.  En vårdare säger: 

 

 "...Ett annat exempel är: vi hade en psykotisk som ringde på och jag öppnade dörren 

och ut kom en knytnäve bara. Det var ju liksom inte mot mig, den visste ju inte vem 

som stod på andra sidan" - respondent 2 

 

 

I intervjun citatet är hämtat från berättade vårdarna om att det våld som sker oftast sker så 

snabbt att det inte finns utrymme att agera samt att det krävs förståelse från vårdarens sida 

för att våldet inte är personligt och att vårdaren därför inte behöver känna rädsla inför 

brukaren i framtiden. När våld som ger handlingsutrymme uppstår krävs det att vårdare vet 

hur de ska agera, såhär säger en annan vårdare om en sådan situation: 

 

"Jag tror det var reflexmässigt då när jag såg att inte hon kom loss"- respondent 9 

 

Citatet är taget ur en diskussion kring hur en vårdare hjälpt sin kollega ur en våldsam 

situation. Vårdaren menar här att hon handlade reflexmässigt och att det inte är beroende av 

någon utbildning som hon fått. Vårdarnas egna reflektioner visar tydligt att känslan finns av 

att kunskapen sitter i ryggraden. På andra gruppbostäder gavs tydliga exempel på tillfällen 

då våldet är svårt att hantera: 
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"[brukare] var dement, sprang och slog oss, [brukare] var jättesnabb, personal ville 

sluta på grund av [brukare] "- respondent 4 

 

Det här citatet är taget från en diskussion där vårdarna berättade om en speciell brukare som 

använd sig på av så mycket våld att personal sade upp sig på grund av denne. Det visar 

tydligt hur situationer kan bli allvarliga och att det är viktigt med förebyggande arbete, 

personalens kompetens och personliga trygghet. Trots mycket arbete är våld svårt att 

förebygga och förekommer enligt vårdarna ofta i perioder: 

 

"Det är inte många dagar som det inte händer något, verbalt är det ju varje dag. Oftast 

under mani man märker ganska tydligt när det börjar [...] det är alltid på våren 

[...]man märker att manierna börjar på våren"- respondent 5 

 

"en dam flyttade in, hon flyttade in innan hon kände oss, hon kastade tv-apparater och 

ljusstakar. Så man fick passa sig när det kom sånt där. Det var en osäkerhet hos henne, 

man fick ju prata prata prata. Hon blev så besviken på varför hon hade gjort sådär. Nu 

är hon en helt annan människa" - respondent 4 

 

 

Verksamhetsåtgärder  

Detta tema innefattar alla de praktiska åtgärder som tas från gruppbostadens sida för att 

förhindra att våldssituationer uppstår. Våldsförekomsten varierar mellan de gruppbostäder 

där dessa intervjuer ägt rum men är en ständigt närvarande faktor på arbetsplatsen. Det 

innebär att arbetet kring att stävja våldet innan det uppstår och jobba förebyggande blir 

centralt. Gruppbostäderna har därför tagit fram handlingsplaner och insatsplaner för att 

hjälpa vårdarna med hanterandet dels de faktiska våldssituationerna men också situationer i 

arbetet som kan vara riskabla samt uppföljning av våldssituationer. 

Spencer och Munch (2003) menar att säkerhetstänkande är viktigt för vårdare på grund av 

att våld är vanligt förekommande. Detta återspeglas då vårdare berättar om att deras sätt att 

arbeta gör stor skillnad för brukarnas mående. 

Frekvensen av våldssituationer och förekomst av verbala hot skiljer sig mycket åt från de 

olika gruppbostäderna vilket beror på antal brukare men framför allt vilken problematik de 

olika brukarna har. Vårdarna berättar att det ofta är samma brukare som använder fysiskt 

våld och verbala hot. På de gruppbostäder där det finns flera brukare med utåtagerande 

beteende är våldssituationer således vanligare förekommande. De vårdare som arbetar på 

gruppbostäder där hot och våld är vanligt förekommande menar att kontakten med 

individen är av stor vikt och att det handlar om att lära känna brukaren och skapa ett 

förtroende. 

 

"När man jobbar här då jobbar man ju i som ett lag kan man säga.. på morgonen går 

man ju igenom, vad gör man när det händer: vilken gör det och vilken gör det.....två  

gånger om dagen har vi det"- respondent 7 
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I den här diskussionen berättar en vårdare på en gruppbostad där våld är vanligt 

förekommande om hur de gemensamt förbereder sig varje morgon och skapar en strategi för 

dagen. Vårdaren utvecklar och berättar att de planerar vem som kommer ha ansvar för att 

lugna eller hålla brukaren och vem som kommer ha ansvar för att ringa vakter eller polis om 

det blir nödvändigt. Detta sker en gång på morgonen när dagpersonalen börjar och en gång 

på eftermiddagen då kvällspersonalen påbörjar sitt arbetspass. Vårdaren berättar vidare om 

hur de lagt om sin gemensamma arbetsstrategi:  

 

"Vi har ju börjat lagt om grupper för varje person. Kanske 2 eller 3 runt varje person"- 

respondent 7 

 

Detta menar vårdaren är till för att underlätta arbetet för vårdarna som genom en mindre 

arbetsgrupp får en bättre kontakt med varje brukare vilket stärker tryggheten för både 

vårdare och brukare vilket leder till mindre våldssituationer och en stabilare vardag: 

 

"Det är lättare att jobba i grupp så man kan prata ihop sig, även mot dom som är 

utåtagerande, att vara en mindre grupp för att få en bättre arbetsmiljö. Även för 

personen, kan hjälpa den lättare"- respondent 6 

 

Här menar vårdaren att det är viktigt att alla vårdare har samma gränsdragning för brukarna 

och att mindre arbetsgrupper underlättar avstämmandet mellan vårdarna för hur de arbetar 

kring brukaren.  

Erfarenhet  

Detta tema innesluter alla koder som på något sätt behandlar erfarenheten av arbetet och 

även den kunskap som kommer genom erfarenhet. Erfarenheten är den kategori där en klar 

majoritet anses sig ha fått underlag till sina strategier kring våldssituationer. Det framgår 

även av Spencer och Munch (2003) i bakgrunden att unga och oerfarna personer är de som är 

mest utsatta för våld i arbetet, vilket stämmer överens med vårdarnas berättande om att 

erfarenhet är den viktigaste faktorn. I intervjuerna diskuterades i vilken utsträckning den 

formella utbildningen hjälpt vårdarna att skapa strategier. I den diskussion sade en vårdare 

såhär angående hur denne hanterar våldssituationer: 

 

"Det sitter väl någonstans i ryggmärgen, uppstår det en situation vet man instinktivt 

vad man ska göra, man går ju inte in hit i 5 minuter och funderar" - respondent 8 

 

Vårdaren menar att när en situation uppstår finns inte tid att minnas den formella 

utbildningen utan handlingen sker istället reflexmässigt. Erfarenhet går inte att få genom 

teoretisk kunskap, däremot kan skolor erbjuda praktik vilket har tagits upp vid ett 

intervjutillfälle. En vårdare berättar om att utbildningen erbjudit praktik där vårdaren fått 

bra handledning på praktikplatsen och på så vis lärt sig väldigt mycket om arbetet och hur 

hot och våld hanteras. I en annan diskussion då strategibyggande diskuterades sade en 

vårdare såhär: 
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"Det blir ju mest genom erfarenhet, och blir det för mycket så bryr man sig inte till 

slut"- respondent 7 

 

Här menar vårdaren som har en behandlingsassistentsutbildning i grunden vilken är den 

enda som enligt intervjuerna informerar om hot och våld att strategierna ändå byggs upp 

genom erfarenhet. Vårdaren menar också att det efter lång erfarenhet på våldsamma 

arbetsplatser kan hända att våldet inte längre upplevs som något allvarligt utan hanteras 

näst intill rutinmässigt. Att erfarenheten är den dominerade aspekten kring skapandet av 

strategier är ett genomgående tema i alla intervjuer medan den teoretiska kunskapen genom 

utbildningar är varierande. Istället anges kunniga kollegor som en stor tillgång och den källa 

där mest kunskap om arbetet kommit från främst i början av det aktiva arbetslivet. Inte 

enbart de akuta situationerna menar vårdarna att de hanterar bäst genom erfarenhet utan 

även det förebyggande: 

 

"Man börjar med att läsa av situationen inför varje pass, ingen dag är den andra lik"- 

respondent 9 

 

Här menar vårdaren att denne enligt erfarenhet kan förstå hur dagen kommer att bli genom 

exempelvis en rapport från nattpersonalen eller ett snabbt möte med en brukare. Detta 

underlättar arbetet och minskar överraskningsmomenten för vårdaren som kan "känna av" 

en brukares mående och då dra slutsatser från sin erfarenhet. 

Förståelse  

Detta tema innefattar alla de koder som berör förståelsen för våldet och är en viktig del i 

arbetet med psykisk funktionshindrade. Förståelse går enligt vårdarna att erhålla genom 

teoretisk kunskap och genom erfarenhet. Den teoretiska kunskapen kan berätta för en 

vårdare hur en psykisk störning påverkar en person och ge förståelse för den praktiska 

situationen. De båda hänger ihop tätt och teorin kan ge en grund att stå på inför den senare 

praktiska erfarenheten vilket även Lundström (2006) tar upp och menar att utbildade 

vårdare i större utsträckning kan avvärja våldssituationer genom sin kunskap kring 

situationen ur ett sjukdomsperspektiv. 

 

"Man är alltid försiktig, måste alltid tänka på hur man säger saker, för att det kan 

upplevas på olika sätt"- respondent 2 

 

Här framkommer även att kunskap kring de olika psykiska funktionshindren som 

förekommer bland brukarna på boendet är en avgörande faktor för om våld kommer att 

uppstå. Vårdare som vet varför en brukare beter sig på ett visst sätt kan hantera situationen 

på ett bättre sätt än den som inte har förståelse för de underliggande faktorer som kan trigga 

igång brukaren.  I den här intervjun diskuteras våldets normalisering på gruppbostaden. Hot 

och våld är inte ovanligt förekommande och det är som nämnt ovan svårt att skydda sig mot 

det vilket medför att vårdarna alltid känner av situationen och brukaren och anpassar sitt 

bemötande efter brukare och dennes humör och sjukdomsfas. Det innebär att bemötandet är 

en viktig del för att förhindra att våld uppstår. Vårdarna berättar även att våldet oftast 
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kommer när en brukare är försämrad i sin sjukdom av varierande anledningar, därför är det 

även viktigt för vårdaren att tidigt se tecken på en försämring för att då ha möjlighet att 

förhålla sig till det. I en sådan situation berättar en vårdare att de diskuterar detta med övrig 

personal för att gemensamt vara extra uppmärksamma på den brukare som är försämrad i 

sin sjukdom för att tillsammans undvika att en våldssituation uppstår. Det framkommer 

även att speciella situationer gör att våld uppstår oftare exempelvis vid inflyttning på en ny 

gruppbostad: 

 

"Komma hit och möta ny personal, då var det väldigt mycket hot"- respondent 4 

 

I den här diskussionen togs ett exempel från en nyinflyttad brukare men det sades att det är 

mycket vanligt att hot och våld uppstår vid en nyinflyttning på grund av miljöombyte och 

nya personer. I en diskussion kring hur vårdare agerar för att förebygga hot och våld sades 

detta:  

 

"Man ska inte gå in i deras sjukdom, då går jag in och gör det jag ska"- respondent 1 

 

Vårdaren menar här att dennes sätt att undvika våldssituationer är att fokusera enbart på det 

som är nödvändigt de gånger som situationen för brukaren kan vara ostabil. Vårdaren 

menar att denne "utmanar inte ödet" och "försöker hålla låg profil" för att ge brukaren 

utrymme att komma ro. Detta hänger hop med en förståelse för brukaren sjukdom där 

vårdaren vet vilket bemötande som behövs i olika situationer.  Detta framkommer även i en 

senare intervju där vårdaren menar att de märker skillnad på nya vikarier som inte har 

någon relaterad utbildning: 

 

”Bemötande är väldigt viktigt och det finns jättemånga människor som inte har den 

förståelsen, det har man ju sett på vikarier som kanske inte riktigt kan hantera det, att 

det kan bli jättetokigt” - respondent 2 

 

"Sedan kan det handla om personalens bemötande som kan trigga igång"- respondent 8 

 

 

De menar här att det är både erfarenheten och den individuella kontakten med brukaren 

som är avgörande för hur mötet blir, en vårdare som har förståelse för brukarens sjukdom 

samt känner brukaren har större chans att skapa ett lugnt och tryggt möte genom att anpassa 

sitt bemötande efter individen. Förståelsen är en aspekt som skiljer vårdare från 

utomstående och I bakgrunden kommer det fram att enligt Henriksen och Vetlesen (2013) 

har vårdare ofta en mer nyanserad och förstående syn på personer med psykiska 

funktionsnedsättningar vilket hänger ihop med kunskapen kring dessa 

funktionsnedsättningar. Detta stärks av en kommentar från en vårdare som sade: 

 

"Jag har en undersköterskeutbildning 3 terminer, generellt inom vården. Den hette 

sjuksköterskeförberedande för sen kunde man söka vidare till sjuksköterskeprogrammet 

på högskola. Men så.. vart jag lite nyfiken på det här med psykiatrin, för jag har en 

annan kompis som har jobbar som psykiatrisjuksköterska i [stad]. Först hade man lite 
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respekt.. dom var lite farliga dom där.. sen gick jag en påbyggnads utbildning inom 

psykiatri för att få kött på benen, och sen märkte man att dom inte är så farliga som 

man tror"- respondent 3 

Formell utbildning  

Formell utbildning är det tema som innehåller alla koder kring utbildningar och vad skolan 

ger. Temat har en mycket tät koppling till den teoretiska kunskapsgrunden som dyker upp i 

diskussionen och hypotesen. Utbildningarna hos vårdarna varierade mellan skötare, 

undersköterska, och behandlingsassistent. En klar majoritet av vårdarna anser att 

utbildningen de har i botten hjälper dem i deras arbete, möjligen inte på ett praktiskt plan 

men underlättar ändå yrkesutövningen då det gett kunskaper kring psykiska 

funktionsnedsättningar. Enligt Beech och Leather (2006) fungerar utbildningar även som 

förebyggande medel då en utbildad vårdare har lättare att förhindra våldssituationer. 

Somliga utbildningar har inriktats mot psykiska funktionsnedsättningar. I detta tema har 

även internutbildningar innefattats. Det har dock framkommit av flera vårdare att ingenting 

eller mycket lite sagts om aspekten "hot och våld" på de flesta utbildningar som angetts. 

Exempelvis: 

 

"Jag har Mentalskötarutbildning, men det var inte så mycket om hot och våld. Inte hur 

man ska bemöta det. Det var ingenting mer än om sjukdomar"- respondent 6 

 

 Den enda utbildning som innehållit information om hot och våld har enligt intervjuerna 

varit behandlingsassistentsutbildningen. Det innebär att de flesta vårdare inte fått kunskap 

kring strategier för hot och våld genom utbildning utan skapat dessa på arbetsplatsen genom 

erfarenhet och egna reflektioner.  

Internutbildningar förekom enligt vårdarna i både bemötande, självskydd, skyddsteknik 

och lågaaffektivt bemötande, om internutbildningarna säger en majoritet av vårdarna att de 

inte haft någon behållning av dem i praktiken. Möjligen har de tagit med sig kunskap från 

kurser i bemötande men om kurserna i självskydd och skyddsteknik säger ingen vårdare att 

de känner sig bättre rustade för att hantera eventuella våldssituationer. Däremot finns det 

utbildningar som vårdarna utrycker att de har behållning av vilket är de utbildningar som 

hålls av de som själva har psykisa funktionsnedsättningar och som föreläser om detta. Det 

önskar även andra typer av internutbildningar som: 

 

"Vi skulle behöva gå en utbildning i rättigheter och skyldigheter. Vad man får göra och 

vad man inte får göra. så att man inte går över gränsen"- respondent 7 

 

Vårdarna visar intresse för sitt arbete och vill gärna ta till vara på de utbildningar som finns 

samt gå fler men menar unisont att de flesta utbildningar de gått inte har gett någon 

långvarig effekt eller gått att applicera på verkligheten i den utsträckning som det 

förmodligen önskats.   
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Övergripande tema  

Självrannsakan i arbetslivet 

Ur en syntes av de fem ovan presenterade temana har detta huvudtema växt fram för att 

reflektera materialet i förhållande till syftet samt representera grundpelaren för den hypotes 

som presenteras i slutet av detta avsnitt. "Självrannsakan i arbetslivet" är den övergripande 

aspekten som kommit fram i materialet, det är essensen av det intervjupersonerna berättat 

om. En förståelse för hur våldet i yrkesrollen kan eller bör hanteras bottnar i en rannsakan av 

sin egen världsbild och sitt egna kunnande. Det innebär även att vårdaren själv reflekterar 

över sitt bemötande, beteende och sina känslor kring arbetsrollen för att skapa en strategi 

genom vilken han eller hon kan hantera nästa våldssituation med största möjliga trygghet.  

Tolkningen av temanas helhet är att det krävs både teoretisk och praktisk kunskap för att 

på bästa sätt hantera det våld som kan uppstå på ett gruppboende samt att ett organiserat 

gemensamt arbete för våldsförebyggande är viktigt för en stabil vardag på en gruppbostad. 

Dessa yttre är aspekter är grundläggande men utifrån studiens resultat kan ändå slutsatsen 

dras att sammansättningen av teoretisk och praktisk kunskap ser olika ut för alla, att 

våldshanteringen inte är en kunskap som kan läras in genom teori utan att den enskilda 

reflektionen är det som gör att vårdaren växer i sin yrkesroll allra mest. Vårdarna har 

berättat att den som utsatts för våld tas ur tjänst resten av dagen för att återhämta sig. Att tas 

ur tjänst direkt efter en våldssituation ger vårdaren möjlighet att reflektera kring händelsen. 

En vårdare med erfarenhet och teoretisk kunskap kan då kombinera dessa två för att i lugn 

och ro reda ut vad som hänt och reflektera kring varför situationen uppstod. Detta är enligt 

resultatet en mycket stor byggsten för tryggheten i arbetet som vårdare och medför att 

vårdaren i nästa potentiella våldssituation har kunskap med sig och lättare avvärja eller 

hantera situationen. Hur denna lärprocess ser ut diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

Hypotesen 

Vanligtvis skapas en teori efter en avslutad studie i enlighet med grounded theory. I det här 

fallet har studien varit mycket småskalig och tidsbegränsad vilket gör att teorin snarare kan 

ses som en hypotes och något att i ett senare skede bygga vidare på för att skapa en större 

teori. Enligt Hartman (2004) är skillnaden mellan teorier och hypoteser att teorier består av 

flera testade hypoteser och ska täcka in en hel domän medan en hypotes ofta står för sig 

själv. Hypotesen ska testas och liknar snarast ett påstående eller antagande, de är testbara 

delar ur en teori. 

 

Hypotesen för denna studie är: "Vårdare på gruppbostäder inom LSS för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar lär sig att hantera våldssituationer som uppstår i arbetet 

genom erfarenhet och reflektion på en teoretisk kunskapsgrund." 

 

 



 

 

22 

Diskussion 

Återkoppling  

Studiens resultat har visat sig hänga tätt ihop med den litteratur som studerats inför studien. 

Bland annat Bjerlöv (1999) som menar att de förhållningssätt som vårdare har skapas i 

kommunikation med kollegor och inte enbart på egen hand med den enskilda brukaren. Att 

detta stämmer överens med vår studies resultat framkommer i resultatdelen där vårdarnas 

tankar presenteras i form av citat. Där påstår vårdare att en stor del av kunskapen de har 

kommer från kollegor och den sociala omgivningen. Samma författare menar att förståelse 

för människan kan göra att vi får en förståelse för intentionen med handlingen och vad 

handlingen är riktad mot. Detta syns tydligt i ett av våra citat där vårdaren uttrycker att 

våldet inte är personligt, vilket vårdaren förstår och därför kan hantera det som en 

olyckshändelse. Även i andra slags våldssituationer underlättas hanteringen genom en 

teoretisk förförståelse. Till exempel har Tenneij et. al. (2009) kommit fram till att våld är 

vanligt som instrument för manipulation hos brukare som redan är våldsbenägna. Detta blir 

då lättare att se och känna igen som utbildad. Uttalandet går hand i hand med Lundström 

(2006) som menar att utbildade vårdare lättare kan avvärja en våldssituation genom sin 

förståelse för situationen. I resultatdelen presenteras ytterligare litteraturkopplingar i 

anslutning till de teman som växt fram. Övergripande har resultatet och den studerade 

litteraturen dragit i samma riktning vilket gör att reliabiliteten kan anses öka. Glaser och 

Strauss (2012) grounded theory har varit en utmärkt teori att stödja forskningsprocessen på i 

och med att den förordar en öppen inledning av studien där ingen förförståelse bör finnas 

och den verklighet som studeras får agera som den enda sanningen tills vidare. Att 

formulera öppna frågor och genom att låta vårdarnas egna ord och berättelser lägga grund 

för ett resultat har vårdarnas gemensamma sanning blivit studiens resultat. Att den 

sanningen hänger tätt ihop med tidigare forskning är en tydlig indikation på att vårdarnas 

upplevelser delas av andra med liknande erfarenheter och sträcker sig längre än till ett fåtal 

individer. Mellan vårdarna trädde ytterst små individuella skillnader fram i form av 

tillvägagångssätt då strategier skapas, de tycks enhälligt vara så att kollegor och erfarenhet 

är den största källan till den kunskap som vårdarna bygger sina strategier på.  

Zelnick et. al. (2013) som återfinns i bakgrunden, påpekar vikten av att varje individ på en 

arbetsplats där våld kan förekomma har en medvetenhet om detta och har en strategi för att 

hantera detta. De menar även att skapandet av dessa strategier är en individuell process som 

kan se ut på många olika sätt. Enligt denna studies resultat är processen i likhet med detta 

individuell på grund av att inget formellt utrymme ges för gemensamt skapande av 

strategier. Däremot menar vårdarna att erfarenhet och kollegor är deras viktigaste tillgång 

och att de skapat sina strategier utifrån dessa faktorer vilket tyder på ett kollektivt men 

ostrukturerat lärande. 

 Metoden som studien vilat på har visat sig vara passande för studien då en tidigt påbörjad 

analys och uppdelning av data i kategorier och teman har gjort att datan blivit överskådlig 

och hanterbar. Det har även varit gynnsamt för studien att alla data presenteras i motsats till 

att genomföra en tematisk kodning då studien syftat till att undersöka ett "hur?" och den 

öppna kodningen har gett datan utrymme att tala för sig själv.  
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Under insamlingen och kontakten med intervjudeltagarna samt verksamhetschefer har 

forskningsrådets etiska riktlinjer som utlovats, (dvs. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) följts. Kontakten togs inledande med 

verksamhetscheferna för ett godkännande av att undersökningen utförs med personal inom 

verksamheterna då det även informerades om studiens syfte och hur intervjumaterialet 

kommer att hanteras samt konfidentialitet. Sedan togs kontakt med vårdare på de aktuella 

gruppbostäderna där en kort information gavs angående studien samt de etiska riktlinjerna. 

De informerades om vad materialet kommer att användas till samt vilka som kommer ha 

tillgång till det. Samtycke gavs muntligt via telefonkontakt. Vid intervjutillfället 

kontrollerades att vårdarna ville deltaga i studien och ytterligare information gavs vid 

behov. Ett missiv skickades ut för att klargöra studiens syfte, rätten att avbryta, om att 

deltagande är frivilligt samt frågeställningarna som togs upp under intervjutillfället för att ge 

vårdarna möjlighet att fundera kring ämnet i förväg. Detta missiv skickades endast till 

cheferna p.g.a. begränsad tillgång till mailadresser och har sedan överlåtits till 

verksamhetscheferna för vidarebefordran till vårdarna. Genom detta arbetssätt har en 

ansträngning gjorts för att hålla de etiska ställningstaganden som utlovats.  

Även validiteten och reliabiliteten har tidigare beskrivits och i möjligaste mån säkrats 

genom att intervjuer från olika gruppbostäder jämförts mot varandra där samma frågor 

ställts. Intervjufrågorna har kontrollerats mot resultat för att undersöka om de gett relevanta 

svar. En innehållsvaliditet av intervjuguiden har stärkts genom att utomstående väl insatta 

personer har granskat den. 

Teoretisk kunskapsgrund 

Det har som tidigare nämnts varit denna kategori som är mest abstrakt för de intervjuade 

vårdarna men ändå finns som en grundläggande faktor i yrkeskunskapen. Alla vårdare som 

intervjuades hade någon form av relevant utbildning i grunden som givit insikt i den 

psykiska problematik som finns hos många av de brukare som de senare jobbat med. Det är 

detta som syftas till när det skrivs om en teoretisk kunskapsbas. Denna teoretiska kunskap är 

ofta den första kunskapen kring ämnet och byggs sedan på av erfarenhet och reflektion.  

Van bommel, Boshuizen och Kwakman (2012) menar att den teoretiska kunskapen består 

av principer, fakta, teorier och koncept och är viktig för att förstå sitt arbete och speciellt i 

början av sin karriär förstå vad som sker och varför. Det krävs mycket av en elev för att 

koppla ihop teorier och principer med praktiska händelser och just därför erbjuder många 

skolor en praktikperiod där eleven får testa sina teoretiska kunskaper. Detta berättar även 

vårdare om, vårdaren hade genom en längre praktikperiod fått mycket kunskap och menade 

att det var främst genom det och sina senare kollegor som hon byggt kunskap kring yrket. 

Enligt Bauer och Kristiansson (2012) som förekommer i bakgrundsavsnittet har personer 

med psykiska funktionsnedsättningar inte alltid samma gränser som en person utan 

psykiska funktionsnedsättningar och kan ha svårt att förstå de sociala reglerna. Därför är det 

viktigt för vårdaren att förstå vilka sociala regler som gäller för brukaren och varför. Det är 

här den teoretiska förståelsen blir viktigast att ha med sig, redan från början. Det är med stöd 

av den teoretiska grunden som vårdaren har möjlighet att i en reflekterande process 

rannsaka sitt egna beteende då vårdaren har förståelse för brukarens världsuppfattningar. 
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Det innebär att en vårdare med en teoretisk grund har större möjlighet att utvecklas och lära 

sig från sin erfarenhet.  

Erfarenhetsbaserat lärande 

Enligt vårdarna som deltagit i studien är erfarenheten den viktigaste aspekten av 

våldshanteringen. En erfarenhet kommer genom upplevd kunskap och Kolb (1984) som 

skapat en modell för inlärning menar att inlärningen är en holistisk anpassningsprocess mot 

omvärlden. Lärandet involverar en transaktion mellan personen och lärmiljön enligt Kolb 

(1984) som även menar att lärande är det största som sker i en människas liv, det finns 

överallt och vi lär konstant, i alla miljöer, i alla åldrar. Varje ny situation ger oss en 

erfarenhet, en transaktion att reflektera över och utvinna kunskap från. Detta är vad 

vårdarna som intervjuats gör, de lär hela tiden, nya situationer ger nya erfarenheter vilka 

ligger till grund för nästa reflektion. Chan (2012) har använt sig av och beskrivit Kolb's 

lärcykel som är ett cirkulerande sätt att förklara inlärning som följande: Konkret erfarenhet - 

reflektion - konceptualisering - experimentering. Dessa fyra steg följer sedan varandra i ett 

cirkulerande mönster. Just detta är vad vårdarna går igenom när de upplever våld, tas ur 

tjänst för att återhämta sig och då kan reflektera kring vad som hände, sedan sker en 

konceptualisering där vårdaren bygger upp en bild av vad som hände utifrån sin reflektion, 

en teori om varför det skedde. Sedan testas denna teori i experimenteringen (i det här fallet 

nästa våldssituation) för att sedan fortlöpa på detta sätt. Enligt denna inlärningsteori ligger 

det reflektion och en viss mån teoretisk kunskap bakom varje erfarenhet vilket kan vara svårt 

att se inom sig själv då den teoretiska abstrakta kunskapen fått förankring i verkliga 

händelser och av huvudpersonen enbart känns som en praktisk erfarenhet. Det kan vara en 

orsak till att erfarenhet i intervjuerna angetts som den största, näst intill ända källan till 

kunskapen kring våldshantering. De reflekterande processerna kan ske omedvetet.  

Reflektionsbaserat lärande 

Som nämnt ovan är reflektion en viktig del i lärandet och Pearson och Smith (1985) menar att 

i personen som upplever något nytt ofta är så upptagen av situationen att det inte finns tid 

att stiga åt sidan och reflektera över händelsen, därför bör det i formella utbildningar ingå 

tid för reflektion då det är ett viktigt steg i inlärningen. Författarna menar att reflektionen är 

viktig genom att den får oss att utmana vår bild av omvärlden, vår kunskap och oss själva 

vilket är bra för att ge utrymme åt ny förståelse och inte köra fast i gamla hjulspår. Kan 

vårdarna genom sin reflektion kring en våldssituation rannsaka sitt eget agerande, det 

förebyggande arbetet och sin bild av bostadens och vårdarnas dynamik finna någon aspekt 

de missat kan det öppna för ny kunskap. Även efter en situation där ingenting kunde ha 

förändrats för att förhindra våldssituationen (vilket enligt vårdarna inte är ett ovanligt 

scenario) så innebär även det en ny kunskap för vårdaren.  

Professionell kunskap 

Resultatet av denna studie går hand i hand med tidigare idéer som presenterats av Schön 

(1988) som har undersökt professionalitet och professionell kunskap samt hur den appliceras 

på verkligheten. Det har i den här studien framkommit tankar och åsikter som liknar det som 

Schön (1988) presenterat. Professionalism har debatterats och det finns ännu olika åsikter om 
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vad som bör anses vara en profession och inte, i den här texten kommer vi dock utgå från 

Schöns idéer. 

Angående professionell kunskap menar Schön (1983) att kravet och efterfrågan av 

professionell kunskap ökar konstant och att den professionella kunskapen har blivit 

normativ. Detta har även tagits fasta på av kunskapssäljare och utnyttjare som skapar 

professionsstatus inom många fler områden för att marknadsföra sig själva. Författaren har 

idéer om att professionell kunskap går att dela upp i tre lager och att dessa utgör grunden 

för professionalism. Dessa är "underliggande principer" eller "grundläggande vetenskap" 

vilket står för de principer som en verksamhet byggts upp av och vilar på. Efter detta 

kommer "tillämpad vetenskap" vilket enligt författaren innebär den kunskap som ofta 

används i det dagliga arbetet för att diagnostisera och lösa problem. Det tredje och sista 

lagret är personliga "färdigheter" eller "attityd", dessa används i de praktiska delarna av ett 

yrke och är svårare att läsa sig till. 

Dessa tre kategorier bygger upp de lager som den professionella kunskapen vilar på. Alla 

tre behövs i någon utsträckning. Andra kategorin "tillämpad vetenskap" som syftar till den 

del av den vetenskapliga kunskapen som tillämpas i praktiska situationer vilar som namnet 

antyder på den strikt teoretiska och vetenskapliga kunskapen men tillämpas selektivt i de 

situationer där den praktiska erfarenheten kräver det (Schön, 1988). I enlighet med 

författarens idéer syns mönster i det intervjumaterial som samlats in i denna studie där 

vårdarna uttrycker en trygghet i kunskap som baserats på teorin men som utvecklats i 

praktiken vilket gjort att gränserna suddats ut. Även den tredje kategorin "färdigheter" eller 

"attityd" uttrycker vårdarna ett stort behov av i yrket, de menar att alla inte har "det". Detet i 

detta fall innebär känslan för bemötandet av brukaren, en social färdighet som underlättar 

yrket. 

Vidare beskriver Schön (1988) hur det inom det sociala arbetsområdet är relativt lätt att 

uppnå professionsstatus då det finns en bred vetenskaplig grund att förkovra sig inom före 

kunskapsgrund. Däremot framkommer det i texten att de flesta som arbetar inom sociala 

yrken använder sig till större del av erfarenhet och självupplevd kunskap för att utöva sitt 

yrke på bästa sätt. Även detta går helt i linje med vad denna studie resulterat i. Det framgår 

tydligt i intervjuerna som gjorts att vårdarna baserar sin kunskap på sin egen och andras 

erfarenheter i större utsträckning än sin teoretiska kunskap. Däremot uttrycks det av flera 

vårdare att utbildningen de gått har hjälpt dem i arbetet vilket tyder på en relevans för de 

formella utbildningarna.  

Sammanfattning 

Det har under intervjuerna framgått att olika vårdare skapar strategier på olika sätt, det 

tycks vara en individuell process som är mycket beroende av vilken typ av utbildning 

vårdaren har och vilken typ av karaktär gruppbostaden har. Det skiljer sig enligt vårdarnas 

egna berättelser mycket mellan olika gruppbostäder vilket är beroende av storlek på 

bostaden och sammansättning av brukare samt vilken psykisk sjukdom dessa har. Saker som 

detta spelar roll för den egna kunskapsbasen byggt på både erfarenhet och teori vilken 

fungerar som grund för strategibyggande. De vårdare som nämnt att de varit med om 

våldssituationer har berättat om att de agerat reflexmässigt, instinktivt eller att händelsen 

skett så snabbt att ingen tid funnits för reaktion. De som enligt intervjuerna har mest 
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erfarenhet kring våldssituationer har inte heller någon särskild strategi att delge utan menar 

att de handlar på känsla, att läsa av en situation blir därför det viktigaste hjälpmedlet för att 

avvärja våld. Även tidigare planering förekom på en gruppbostad där det på morgonen 

planerades för vem som har vilken roll i en våldssituation vilket underlättar hanterandet av 

situationen.  

Det tycks generellt vara så att erfarenheten är den faktor som spelar störst roll men att en 

teoretisk grund är bra att stå på, utbildningar kan ge kunskap kring psykiska sjukdomar och 

ge vårdaren ett helhetsperspektiv. Detta leder i sin tur till att vårdaren lättare kan förstå 

varför brukaren beter sig på ett visst sätt och hantera situationen på ett lämpligare sätt än 

den som inte fått någon kunskap kring sjukdomen. Flera av de deltagande menade att 

vårdare utan utbildningar inte har samma förståelse för brukarens sätt att hantera dels sin 

vardag och även jobbiga situationer. På flera gruppboenden ansåg det att vikarier kunde ha 

en svårare förståelse för hur brukarna fungerade i sitt vardagsliv och när tecken på våld 

visade sig då vikarierna inte arbetar kontinuerligt med brukarna och träffade de så ofta som 

den ordinarie personalen. En gruppbostad menade att det började bli krav på utbildning 

med inriktning mot psykiatri för att man skulle få arbete där, detta kan kopplas samman 

med att alla vårdare svarade att det var en fördel att ha en teoretisk grund att stå på för att 

sedan kunna omvandla kunskapen i praktiken. I likhet med vad som nämnts i studiens 

bakgrund i enlighet med Larsson och Lindgren (2012) tyder detta på att ingen människa 

anses vara född att hantera våld men kan genom teoretisk kunskap och erfarenhet bygga 

upp strategier och trygghet inför våldssituationer. 

De som deltog i studien kände sig oftast trygga på sin arbetsplats dels för att det fanns 

kollegor runt om som hade erfarenhet av arbetet men även för att de själva hade arbetat 

länge på arbetsplatsen och fått en förståelse för brukarna dels genom deras utbildning men 

även av erfarenhet. Sammanfattningsvis så är den teoretiska kunskapen viktig för ett arbete 

med personer med psykisk funktionsnedsättning. Att ha en stabil kunskapsgrund att stå på 

för att förstå olika sjukdomar och vårdarbetet generellt är av vikt men erfarenheten gör 

vårdaren trygg i sitt arbete och för att kunna hantera de våldssituationer som uppstår.  

Framtida studier 

Genom denna studie finns flera områden att undersöka för framtida studier. I denna studie 

framförde flera vårdare att de haft internutbildningar men att de inte har tillfört något till 

deras arbete och en studie som undersöker innehållet i dessa utbildningar hade varit 

relevant för framtiden för att få ett så effektivt vårdarbete som möjligt. Skötarutbildningarna 

och undersköterskeutbildningar har enligt vårdarna som vi intervjuade inte inkluderat hot 

och våld utan har fokuserat på sjukdomar och vård rent generellt. Framtida studier som är 

av vikt är att undersöka varför inte utbildningar inkluderar hot och våld då en kunskap om 

hantering skulle vara nödvändig. Detta på grund av att det är en stor del av arbetet med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar men även att få en teoretisk grund att stå på 

inför sitt kommande arbetsliv som vårdare. En av de viktigaste slutprodukterna av studien 

har varit det övergripande temat "självrannsakan i arbetslivet" och vikten av utrymme och 

möjlighet till en grundlig självrannsakan kan undersökas vidare i arbetslivsforskning.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Personer med erfarenhet: 

 

1) Berätta om en våldssituation som du varit med om. 
2) Berätta hur du hanterade den. 
3) Var har du lärt dig att hantera våldssituationer? 

 

Personer utan erfarenhet: 

 

1) Hur tänker du dig att du skulle hantera en våldssituation? 
2) Varför skulle du hantera våldssituationen på detta sätt? 

 

Möjligtvis om någon med erfarenhet berättar om en våldssituation och personerna utan 

erfarenhet kan försöka berätta hur de skulle hantera situationen. 

 

Om diskussionen inte flyter på 

 

1) När brukar dessa våldssituationer uppstå? 
2) Hur gör du för att undvika att dessa situationer uppstår? 

 



Bilaga 2 

 

Missiv 

Information om undersökning 

 

Detta följebrev innehåller information angående deltagande i vår undersökning för vår C-

uppsats inom pedagogik. Vi som skriver C-uppsatsen heter Ellen Frode och Jenny Blom och 

vi studerar beteendevetenskap vid Mittuniversitetet. Syftet med studien är att undersöka hur 

vårdare lär sig att hantera våldssituationer. 

 

Vår studie kommer att genomföras genom diskussionsgrupper alternativt enskilda 

intervjuer och dessa kommer att spelas in för att få med all information. Inspelningarna 

kommer att raderas efter att studien är avslutad. Deltagandet är frivilligt och under 

diskussionen/intervjun får man avbryta när man vill. Materialet som samlas in kommer att 

vara konfidentiellt och vi kommer följa de forskningsetiska regler som finns. Tiden för 

diskussionerna/intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter. 

 
Vi kommer att diskutera följande frågor: 

1) Berätta om en våldssituation som du varit med om. 
2) Berätta hur du hanterade den. 
3) Var har du lärt dig att hantera våldssituationer? 
4)   Hur tänker du dig att du skulle hantera en våldssituation? 
5)   Varför skulle du hantera våldssituationen på detta sätt? 

 

Möjligtvis om någon med erfarenhet berättar om en våldssituation och personerna utan 
erfarenhet kan försöka berätta hur de skulle hantera situationen. 
 
Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till oss eller vår handledare Catharina 
Höijer. 
 

Med vänliga hälsningar Ellen Frode och Jenny Blom 
 
Ellen Frode                                                                  Jenny Blom   
Tel:    Tel:  
E-mail:    E-mail:  
  
Catharina Höijer (Handledare) 
E-mail:  
 


