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Abstrakt 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur enhetschefer inom äldre-
omsorgen upplever hot och våld. Jag gjorde en kvalitativ intervjustudie för att få 
en fördjupad kunskap i deras upplevelser. Åtta enhetschefer berättade om olika 
situationer de hade upplevt. Två enhetschefer hade inte upplevt någon hot- eller 
våldssituation i yrkesrollen. Resultatet visar att enhetscheferna i den här studien 
har blivit hotade från olika håll, bland annat från vårdtagare, anhöriga till vård-
tagarna, personal och anhöriga till personal. Resultatet visar också att det var olika 
former av hot- och våldsituationer. Enhetscheferna uppger att de inte kände någon 
rädsla eller en rädsla som endast varade för stunden. Flertalet av enhetscheferna 
hade heller inget behov av att diskutera sina upplevelser med kollegorna, de kände 
att de trots allt kunde hantera de uppkomna situationerna. 
 
 
Sökord: Hot, våld, vårdpersonal, ledare och chef. Sökord på engelska, leader, 
manager, violence, elderly och threat.  
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1 Inledning 
 

Att arbeta med socialt arbete innebär att möta människor från olika kulturer, 

människor med olika etniska bakgrunder och människor från olika samhälls-

klasser (Gordan, 1998). Att bemöta alla människor lika är att visa respekt för den 

andres värde som individ. För vård- och omsorgspersonal är den respekten extra 

viktig eftersom de ofta möter människor i kris. Personalen har en skyldighet att 

anmäla missförhållande enligt bestämmelsen Lex Sarah om någon vårdtagare 

utsätts för övergrepp eller om personalen upptäcker brister i omsorgen (SFS, 

2001).  

 

Personal inom vård- och omsorgsyrkena utsätts för hot- och våld på arbetsplatsen. 

Omvårdnaden om psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, arbete med äldre eller fysiskt 

handikappade är områden där våld och aggressioner är allra vanligast (Menckel, 

2000).  

 

Det ingår i chefens arbete att upprätta riskhanteringsplaner och via systematiskt 

arbetsmiljöarbete förebygga ohälsa, olyckor och skapa en god arbetsmiljö. Det 

innefattar också en skyldighet att stödja den anställde som möts av hot eller våld i 

sitt arbete och att förebygga att det inte upprepas (SFS, 1977). En skriftlig doku-

mentation, riskhanteringsplan, ska finnas för att alla på arbetsplatsen ska veta hur 

de ska agera i hot- och våldssituationer (AFS 2001:1).  

 

Enhetschefen ska stödja och hjälpa sin personal. Jag har intresserat mig för hur 

motsvarande möten av hot och våld upplevs av enhetschefer inom äldreomsorgen 

och hur de har hanterat eventuellt uppkomna hotsituationer.   

 
Syftet med studien var att beskriva om och i så fall vilka upplevelser av hot och 

våld enhetschefer inom äldreomsorgen har och hur de har hanterat de situa-

tionerna.  
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2 Bakgrund 
 
Människor värderar en god hälsa högt så även en god arbetsmiljö. För att få och 

behålla en god hälsa inser de flesta att personlig livsstil och omgivningsfaktorer 

spelar en central roll. Att få uppskattning, positiva omdömen och stöd kan få 

många att må bra i arbetet men det räcker inte alltid till för att skapa en god 

arbetsmiljö. Det går att lagstifta om arbetsmiljön men det är svårare att lagstifta 

om hälsa. Att möta hot och våld på sin arbetsplats kan få människans hälsa att 

svikta (Menckel & Österblom, 2000). 

 

Människor ute i arbetslivet drabbas av hot och våld. Vård och omsorgsarbeten 

tillhör de arbeten där våld och aggressioner är allra vanligast (Menckel, 2000).  

2.1 Tidigare studier 
 
Våld mot vårdpersonal är inget nytt. Inom psykiatrin tillhör ett aggressivt och 

våldsamt beteende ofta sjukdomsbilden hos ett stort antal patienter. Våldsamma 

patienter uppmärksammades som ett problem i en tysk studie redan så tidigt som 

1889. Amerikanskan Marilyn Lanza studerade våld ur ett bredare perspektiv och 

den studien omfattade såväl patient och personal som arbetsplatsfaktorer. Hennes 

forskning i början på 1980-talet banade väg för ett stort antal forskningsrapporter 

om våld inom vården. Lipscomb och Love skrev i början på 1990-talet en upp-

märksammad artikel där våld mot vårdpersonal beskrevs som en växande 

arbetsmiljöfara (Arnetz, 2001).  

 

Sedan 1993 fram till 1998 har antalet anmälda fall i Sverige av hot eller våld i 

arbetslivet ökat för både kvinnor och män. De kraftigaste ökningarna har noterats 

inom arbeten som bensinstationer/tobakshandlare, grundskolor, banker, individ- 

och familjeomsorgen, äldre- och handikappomsorgen samt hälso- och sjukvården. 

Näringsgrenar där hot och våld förekom i mycket liten omfattning var jord & 

skog, tillverkning, bygg och företagstjänster (Menckel, 2000). 
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Nationella undersökningar gjorda i England visar på att det generellt i samhället 

finns tendenser till ökningar av både det verbala och fysiska våldet. En bidragande 

orsak till ökningen av rapporterade hot- och våldssituationer kan vara att i studien 

2000-2001 jämfört med tidigare studier är bland annat det verbala våldet klart 

definierats och en större medvetenhet bland personal att rapportera incidenter 

också ökat. (Department of Health, 2002).  

 

Arbetsmiljöverket har i en undersökning visat hur antalet utsatta för hot och våld, 

någon gång under en 12-månaders period, i olika näringsgrenar har fördelat sig. 

För män är den största näringsgrenen civila myndigheter och försvaret.  Jämfört 

med kvinnorna där risken för att utsättas för hot- eller våld är störst i servicehus, 

hem för vård eller i boende (Arbetsmiljöverket, 2005).  

2.2 Vad lagen säger  
 
Varje arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977) bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att arbetsmiljöfrågor 

ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa, olyckor 

och skapa en bra arbetsmiljö. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) 

anges vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta för att förebygga situationer av våld 

och hot, att utreda de risker som finns, att vidta åtgärder då det inträffat samt stöd 

efter inträffad händelse. Arbetsgivaren ska göra en översiktlig skriftlig risk-

bedömning.   

 

                ”Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållanden 
                 och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av 
                 ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten    
                 planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 
                risker  för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.  
                Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen 
                skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga”   
                (AFS 2001:1 §8).  
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2.3 Definitioner 
 

Hot och våld 

 

Våld kan definieras som alla former av aggression inklusive hot, verbalt eller 

fysiskt våld. Hot kan vara enbart verbalt eller också antyda ett fysiskt angrepp. 

Verbal aggression kan vara skrik, svordomar, hot om angrepp eller skada. Ett 

exempel på fysiskt hot kan vara att höja knytnävarna men att inget fysiskt angrepp 

sker. Våld kan vara att med avsikt använda fysisk kraft mot en annan människa, 

eller mot sig själv, vilket kan resultera i skada eller död (Arnetz, 2001).  

 

Aggression 

 

Aggression kan förutom att definieras som en avsikt att skada andra människor, 

fysiskt och psykiskt, även att förstöra värden. Det betyder att begå en viss hand-

ling med avsikt och att den handlingen ger negativa konsekvenser för andra 

människor till exempel med skador eller förstörelse av kontoret, datorn, bilen, 

bostaden och liknande (Carlenius och Aakvaag, 1998).  

 

Kränkning 

 

Kränkning är en form av övergrepp som kan vara svårt att definiera, men kan 

innebära att personen känner sig förnedrad. Psykiska kränkningar kan vara svåra 

att upptäcka, de sätter inga yttre spår men personen som kränks kan må mycket 

dåligt. Många kan känna skam och vill inte heller berätta (Wiberg, 1999).  

2.4 Olika reaktionsmönster 
 
Arbetarskyddsstyrelsen skriver hur olika människor reagerar i en våldssituation. 

Några reagerar direkt med en uppvisad stressreaktion eller chocktillstånd. För 

andra kan det ta flera timmar eller dagar att uppvisa symptom. Många upplever 

rädsla och obehag efter vad som har hänt eller kunnat hända. Även upplevelser av 

skräck förekommer. 
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Men för några människor kan händelsen passera utan att de känner sig berörda på 

något sätt. Reaktionen av upplevelsen beror på hur personen själv uppfattar 

händelsen. Är personen beredd eller inte på det inträffade? Har personen varit 

ensam, har personen varit med om en hot- eller våldshändelse tidigare? För många 

människor kan kunskapen om att utsättas för hot eller våld innebära stark psykisk 

press i arbetet (AFS 1993:2). 

 

Många händelser kan antas att de aldrig registreras vilket i sin tur kan innebära att 

ett stort antal fysiska symptom, olika slag av psykosomatiska och psykiska 

reaktioner på stress och rädsla aldrig kommer fram i någon allmän statistik. 

Förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett gott omhändertagande av 

dem som råkar ut för hot och/eller våld kan förhindra mycket lidande. Den som 

får ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelsen är mycket 

bättre förberedd för liknande händelser i framtiden (AFS 1993:2).  

2.5 Checklistor 
 
För chefer och arbetsmiljöansvariga finns det många bra verktyg och checklistor 

som kan underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ska finnas rutiner på 

arbetsplatsen som är väl kommunicerade och anpassade efter arbetsplatsens behov 

och arbetets karaktär. Omvärlden liksom arbetsplats och själva arbetet förändras 

över tiden, vilket gör att det förebyggande arbetet liksom rutiner uppdateras. 

Chefen ansvarar för arbetsmiljön och att hela arbetsplatsen ska vara involverad i 

arbetet, men chefen måste också få förutsättningar för att kunna använda resur-

serna. Varje medarbetare har också ett personligt ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön (SKTF, 2006). 

Riskinventering 
 
Att känna till riskerna på arbetsplatsen och att göra en inventering över riskerna 

tillsammans är viktigt, det arbetet görs av arbetsledaren och personalen vilket gör 

att alla är delaktiga. Chefen har ansvaret för att inventeringen görs. Efter inven-

teringen ska det bestämmas vad som måste göras och i vilken ordning.  
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För att minska riskerna och känna trygghet på arbetet är en bra kunskap om 

situationer där riskerna för hot och våld är störst. Arbetsledaren fördelar ansvaret 

för de olika arbetsmiljöuppgifterna. Det är av största vikt att de personer som har 

ansvar för en arbetsuppgift även har tillräckliga befogenheter, resurser och 

kunskap för att leva upp till sitt ansvar. Alla medarbetare ska veta vem som har 

ansvar för arbets-miljöfrågor och vem de ska vända sig till med frågor 

(Arbetsmiljöverket, 2002).  

Ansvar 
 
Arbetsgivaren har även ansvar för att utreda olyckor och tillbud, ha rutiner för att 

första hjälpen och krisstöd fungerar samt att olyckor och tillbud anmäls till För-

säkringskassan. Det är meningen att hjälpen ska komma snabbt. Efter en hot- eller 

våldssituation är det oftast väldigt viktigt att en utsatt medarbetare får tillgång till 

krisstöd för att komma i psykisk och fysisk balans igen. Även återkommande 

krisstöd, en tid efter händelsen, kan vara till hjälp. (Arbetsmiljöverket, 2002).   

  

Kartläggning 

 
Arbetsmiljöverket (2002) ger ut en folder med frågor som kan ställas vid kart-

läggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön. De frågorna kan vara: Var finns 

riskerna på arbetsplatsen? Känner alla anställda, nyanställda, vikarier och tim-

anställda till riskerna? Vet alla anställda om hur man bör agera i en hot- eller 

våldssituation? Har alla anställda tillräcklig utbildning för att kunna arbeta tryggt 

och säkert? Är arbetsplatsen utformad och utrustad så att man kan förebygga eller 

undvika vålds- eller hotsituationer? Går det snabbt att få hjälp vid en hot- 

och/eller våldssituation? Finns det larm? Skrivs händelser ner beträffande hot och 

våld? Utreds dessa händelser? Vilken form av fysisk och psykisk hjälp eller 

socialt stöd som ska ges för att undvika eller lindra skada? Finns det särskild hjälp 

att tillgå, till exempel företagshälsovård? (ibid). 
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Rapportering 

 

Att rapportera och diskutera olika hot- och våldsincidenter på ett systematiskt sätt 

är en förutsättning för att kunna hantera hot- och våldproblematiken på en arbets-

plats. Det är inte möjligt att förutse eller ens förebygga alla situationer, men att 

höja medvetenheten och kunskapsnivån på arbetsplatsen är också ett konkret sätt 

att stärka personalen i sin yrkesroll. Att ordna studiecirklar i utbildningssyfte kan 

vara en väg (Arnetz, 2001).  

3 Upplevelse 
 

Menckel (2000) skriver när en person utsätts för hot, våld eller trakasserier 

mobiliseras ångestkänslor som ett överlevnadsskydd, ångest är själens smärt-

signal. Alla individer har sitt eget sätt att reagera på även om det går att skönja 

vissa generellt återkommande reaktioner. Det mest typiska fysiska reaktionerna 

omedelbart efter en traumatisk händelse är svettningar, illamående och hjärt-

klappning. Själva händelseförloppet kan förefalla oändligt fastän det bara varade 

en kort stund. Overklighetskänslor och oförmåga att agera kan uppstå men även 

reaktioner av vrede, skrik och att gå till motattack finns. Många kan känna rädsla 

och en del förvånar sin omgivning genom att reagera mycket behärskat. Att vara 

lugn och samlad underlättar naturligtvis hanteringen av situationen. Reaktionen 

kan komma med en fördröjning långt efter det att händelsen har inträffat (ibid).  

 

Menckel (2000) beskriver att det kan ta några veckor innan den som drabbats 

fungerar på arbetet som hon/han gjorde innan händelsen. Okoncentration och 

labilitet under den perioden är vanligt. Vid utebliven bearbetning av traumatiska 

upplevelser påverkas människor långt efter att själva händelsen inträffat. 

 

Obehagskänslor, ångestkänslor och påträngande minnen kan leva kvar länge och 

inverka på vardagen. Individen som drabbats måste bearbeta händelsen och bygga 

upp sitt eget försvar för att kunna gå vidare. Även fobiska reaktioner kan drabba 

den som har varit utsatt för hot- eller våldssituationer. Att återgå till arbetet kan ge 

rädsla för att händelsen ska upprepas igen eller att gå ut på stan kan kännas starkt 
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ångestfyllt. Psykiska spänningar kan också förekomma såsom ont i axlarna, 

huvudvärk eller magont (ibid).  

3.1 Omhändertagande 
 
Menckel (2000) skriver också att det omedelbara bemötandet från omgivningen 

har stor betydelse för hur fortsättningen ska bli för den utsatta personen. Det 

centrala är att bli bekräftad i sin upplevelse, att bli trodd och inte ifrågasatt. Att 

visa krisreaktioner är normalt, vilka de än må vara. Att gå tillbaka så fort som 

möjligt till arbetsplatsen och diskutera med sina kollegor/arbetskamrater är viktigt 

för att förhindra att arbetsplatsen blir för starkt förknippad med den jobbiga hän-

delsen, men också för att motverka en permanent fobi utvecklas. Den drabbade 

bör uppmuntras att prata om det som inträffat och på det sättet bearbeta händelsen 

Första hjälpen kan just vara att samtala direkt efter händelsen. På lång sikt kan det 

behövas psykologisk stödkontakt. Men även handledning och konsultation för 

hela arbetsgruppen kan vara en lämplig åtgärd på lång sikt (ibid).  

 

3.2 Förebyggande 

 

Enligt Hammarlund (2001) kan bland annat debriefingkurser vara till hjälp i 

bemötande med andra människor. Debriefing är en form av undervisning, i och att 

ge ökad kunskap om de psykologiska förutsättningarna för gruppen och individen. 

Debriefing kan skapa nya positiva attityder, främja bearbetningen av starka upp-

levelser och öka medvetandet om psykisk stress och yrkesmässig utbrändhet. 

Debriefing medverkar också till att hantera det som redan skett samt att minska 

känslor av isolering, och därigenom lindra psykiska och kroppsliga problem 

(ibid).  

3.3 Arbetsmiljön är allas ansvar 
 
Carlenius och Aalvaag (1998) menar att personalen tillsammans på arbetsplatsen 

bör bestämma var toleransgränsen går för ett oacceptabelt beteende. Det blir 

lättare för kollegorna att ingripa om de uppfattar att en kollega har svårigheter 

eller hör ovanliga, bullriga ljud från en kollegas arbetsrum. Arbetsmiljön har 
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många gånger en avgörande betydelse om de anställda kan känna att de litar på 

varandra. Att kunna lita på varandra är också en avgörande faktor hur trygg den 

enskilde individen kan känna sig på arbetsplatsen (ibid). 

 

Har kollegorna ömsesidig tillit till varandra kan det innebära att den enskilde 

individen slipper onödig stress och rädsla. Arbetsrummen kan också möbleras på 

ett sådant sätt att riskerna för att bli uppträngd i ett hörn minskar. Till exempel kan 

besökaren sitta närmast fönstret och tjänstemannen närmare dörren istället för 

tvärs om. Om det är nödvändigt kan tjänstemannen med en sådan möblering 

snabbare ta sig ut ur rummet. Det kan även finnas behov att installera någon form 

av larm på rummet (Carlenius och Aalvaag, 1998). 

 
4 Metod 
 
För att få en fördjupad kunskap i ämnet valde jag att göra en kvalitativ 

intervjustudie. Studien inriktades på att lyfta fram enhetschefernas egna 

erfarenheter och upplevelser av hot och våld i sin yrkesroll, men också tankar 

inför en eventuell hotbild. Både enhetschefer med erfarenhet från hot och/eller 

våldssituationer och enhetschefer som inte hade råkat ut för någon hotbild 

intervjuades. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som en forsk-

ningsmetod som kan ge ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upp-

levelse av livsvärden. Den kvalitativa forskningsintervjun harmonierar med en 

fenomenologisk förståelse av livsvärden. Livsvärden är världen såsom den träffas 

på i vardagslivet. Den erbjuder en direkt och omedelbar upplevelse (ibid). Att 

intervjua enhetscheferna gav en möjlighet att träda in och beskriva den levda 

vardagsvärlden i deras yrke.    

 

4.1 Urval 

 

Telefonkontakt togs med de olika verksamhetscheferna inom områdena ordinärt 

boende (hemtjänst) och särskilt boende (äldreboende) i två kommuner för att 

undersöka om enhetscheferna kunde kontaktas för intervju.  Jag ringde till olika 

enhetschefer i de båda kommunerna och presenterade syftet med studien. Jag 
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använde mig av telefonkatalogen och ringde till de olika telefonnummer som 

angavs men även till växeln i båda kommunerna. När fem enhetschefer i vardera 

kommunen tackat ja avbröts sökandet. De enhetschefer som tackade ja till intervju 

fick även en skriftlig förfrågan där syftet med studien beskrevs. 

 

Enhetscheferna fick också information om att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när de själva ville. Åtta av enhetscheferna berättade om sina erfarenheter 

av hot- eller våldssituationer. Två enhetschefer som inte själva hade råkat ut för 

någon hotbild i sin yrkesroll deltog i intervjun. Sex enhetschefer intervjuades på 

sina kontorsrum och fyra enhetschefer intervjuades på annan plats som de själva 

valde, till exempel i särskilda samtalsrum.  Det är bara kvinnliga enhetschefer som 

intervjuades.  

4.2 Intervjuguide 
 
Jag hade formulerat en intervjuguide med ett antal övergripande frågor. Enligt 

Bell (2000) är det viktigt att ge respondenten en viss frihet att prata om det som är 

viktigt för honom/henne men också att ge intervjun en viss struktur. Det är inte 

alldeles säkert att alla teman eller ämnesområden kommer med om intervjun är 

helt ostrukturerad. De övergripande frågorna till enhetschefer som någon gång 

hade varit utsatt för en hot- eller våldssituation på arbetet var: Kan du berätta om 

den/de gånger du har blivit utsatt för någon form av hot och/eller våld i din 

yrkesroll som enhetschef? Av vem, var och hur framfördes hotet/våldet? Kan du 

berätta om hur du upplevde händelsen? Fick du något stöd efteråt? Finns det 

någon riskhanteringsplan upprättad och vad har du för tankar om arbetet som 

enhetschef i framtiden? 

 

För de enhetschefer som inte själva hade varit utsatta för någon hot- eller 

våldsituation fick berätta om de kände till någon annan kollega som hade blivit 

utsatt för hot- eller våld i arbetet. De fick också berätta om sina tankar varför de 

trodde att de inte hade varit utsatta för någon hotsituation och hur de själva kunde 

tänkas hantera situationen om den skulle uppkomma. Finns det oro för att hotfulla 
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situationer kan inträffa och finns det beredskapsplaner för det? Vad har de för 

tankar om arbetet som enhetschef i framtiden?  

4.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Intervjupersonen/enhetschefen fick de övergripande frågorna och utifrån dessa 

berättade de vad som hade inträffat. Jag skrev enbart stödord under tiden enhets-

chefen berättade, frågade om det var något jag ville få förtydligat och när hela 

intervjun var klar gjorde jag en muntlig sammanfattning för att vara säker på att 

jag uppfattat allt rätt. Jag skrev ner hela intervjun direkt när jag kom hem samma 

dag, för att ha allt så klart och tydligt som möjligt.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
 
Kvale (1997) menar att är en undersökning trovärdig ska forskaren visa på 

forskningens giltighet. Det insamlade materialet ska överensstämma med det som 

är avsett att undersöka. Eftersom syftet var att undersöka enhetschefernas 

upplevelser av hot och våld är deras egna berättelser sanningen för dem. Deras 

upplevelse är deras. Kvale (1997) skriver att reliabiliteten handlar om hur 

tillförlitlig undersökningen är. En hög reliabilitet är om undersökningen kan 

genomföras på nytt och få motsvarande resultat. För att undvika missförstånd 

skrev jag stödord, upprepade eller frågade om när jag ville få någonting för-

tydligat samt att jag också gjorde en sammanfattning med hjälp av stödorden 

direkt efter enhetschefens berättelse. Vilket gjorde att eventuella missförstånd 

eller skrivfel kunde klaras upp direkt. Jag fick också löfte av alla enhetschefer att 

det gick bra att återkomma om jag senare skulle behöva klargöra någonting. 

Utskrift på datorn skedde också samma dag direkt när jag kom hem från intervjun 

för att allt skulle vara så färskt i minnet som möjligt.  

  

4.5 Litteratursökning 

 

Litteratursökning har skett via databaser vid Luleå Tekniska Universitets 

bibliotek, speciellt Lucia – bibliotekets egen sökmotor för böcker men även i 

Libris. Jag har sökt i databaserna Arbline, Sociological abstracts och Emerald 
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insight men också sökningar i olika vetenskapliga tidskrifter. Jag använde mig av 

lagtexter och sökt sidor via Internet.  

 
5 Analys och diskussion 

 
Av de totalt tio enhetscheferna som intervjuades var det två som svarade att de 

aldrig hade varit utsatt för någon hot- eller våldssituation. Däremot kände båda  

till kollegor som varit utsatta. En av enhetscheferna trodde att bemötandet och att 

vara lite ”ögontjänare” har stor betydelse för att undvika hotfulla situationer. Hon 

tror också att hennes yrkesroll inte är så utsatt eftersom det är ett arbete med äldre 

jämfört med socialsekreterare som hon tror är mer utsatta. Även den andra enhets-

chefen tror att bemötandet och att vara tydlig med information både till anhöriga 

och vårdtagare vad biståndsbeslutet de har innebär. Båda enhetscheferna sade sig 

inte tänka på hot och våld i arbetet, mycket därför att de inte har varit utsatta.  

 

Åtta enhetschefer berättade om deras upplevelser av situationer med hot eller 

våld. Det blev totalt sexton olika händelser. Enhetscheferna valde att berätta om 

dessa på grund av att de var så specifika för dem. En enhetschef sade bland annat:  

 
      ”Jag har varit med om olika situationer men eftersom de här två har fastnat 
        speciellt  så var det nog något extra med dem” 
 

Enhetscheferna använde olika benämningar när det gäller brukare, boende, kund, 

vårdtagare och så vidare. Jag har valt att bara använda vårdtagare för att det ska 

vara lättare för läsaren att följa med.  

 

5.1 Vem utförde hotet/våldet 

 

Två enhetschefer har båda varit med om hotfulla situationer med vårdtagare. Båda 

vårdtagarna var män. En man var i övre medelåldern med missbruksproblematik, 

hjärnskada efter en stroke, mycket aggressiv men inte dement. Den andra vård-

tagaren var en äldre dement man. Fyra enhetschefer berättar om sex olika händ-

elser där de blivit hotade av anhöriga. Anhöriga är i de här olika fallen make, 

maka, son, dotter och pappa till en vårdtagare. Fem enhetschefer berättar om 
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händelser där personal har utsatt dem för olika hot och/eller våldssituationer. Två 

enhetschefer har erfarenhet av hot från personalens anhöriga. 

 

I båda fallen var det maken till den anställde som hotade. En enhetschef har blivit 

hotad av en distrikts-sköterska. 

 

Resultatet visar att enhetscheferna har varit mer utsatta för våld och hot av annan 

person än av vårdtagare. Det i jämförelse med vårdpersonal som oftast utsätts för 

hot och våld av vårdtagare, speciellt inom vården av dementa (Freyne & Wrigley, 

1996). Det kan tyckas anmärkningsvärt att fem enhetschefer har blivit hotade av 

personal och att två även har upplevt hot från personalens anhöriga. Att anhöriga 

till vårdtagare hotar kan ha sin förklaring i att de många gånger tar på sig att föra 

vårdtagarens talan även om den inte alltid stämmer överens med vårdtagaren.  

 

Enhetscheferna påpekade ofta under intervjuerna att de förstod att många av de 

anhöriga var frustrerade och agerade i affekt. Missförstånd eller känslan av 

utebliven information om vad biståndsbeslutet innebär för vårdtagaren kan vara en 

av orsakerna. En annan kan vara att förväntningarna av hjälp är kanske större än 

vad biståndsbeslutet/uppdraget egentligen innebär. Anhöriga och vårdtagare 

kanske tycker att personalen ”gör för lite” och kontaktar därför enhetschefen.   

5.2 Var inträffade hot- eller våldssituationerna 
 

Nio enhetschefer berättade att de hotfulla situationerna utspelades på deras 

arbetsplats. Tre händelser utspelades på enhetschefens kontor, ”öga mot öga”. Ett 

hot kom i ett brev och tre hot framfördes per telefon. Fem enhetschefer berättade 

om händelserna på arbetsplatsen men i en annan lokal än på enhetschefens kontor. 

Två av enhetscheferna hade råkat ur för tre olika händelser i vårdtagares läg-

enheter och en enhetschef berättade om ett våldsamt möte ute på stan. Nenzén 

(1997) beskriver hur arbetsplatsen varierar från yrkesgrupp till yrkesgrupp. För 

vård i hemmet är vårdtagarens hem den anställda personalens arbetsplats. För en 

kontorsanställd är kontoret arbetsplatsen. För till exempel kommunens natt-



    

  17 

patruller är andras hem eller ute på gatan ställen där de löper mest risk att utsättas 

för hot eller våld (ibid).   

 

5.3 Vad hände 

Hotad av vårdtagare  
 

För de två händelserna där enhetscheferna blev attackerade av vårdtagare var det 

personalen som gjorde dem uppmärksammade på situationen. Båda händelserna 

var likartade. Det inträffade i lokaler avsedda för alla vårdtagare. Personalen blev 

rädda och backade samtidigt som de försökte få undan andra vårdtagare som fanns 

på samma plats. I båda situationerna var det flera vikarier, endast någon enstaka 

ordinarie personal på plats. Den första händelsen startades på grund av en anhörig 

till en annan vårdtagare. Hon talade till mannen på ett nedlåtande, nekande sätt. 

Han blev mer och mer upphetsad och aggressiv. Den andra händelsen var en 

dement man som brukar bli aggressiv på grund av sin demenssjukdom, kan för 

stunden ha varit frustrerad av någonting, enhetschefen kommer inte ihåg vad.  

 

Båda enhetscheferna gick fram till respektive vårdtagare, agerade som sköldar för 

att skydda de övriga vårdtagarna och för att personalen skulle hinna hjälpa de 

andra vårdtagarna bort från rummet. I första fallet blev inte enhetschefen träffad 

trots att vårdtagaren kastade olika föremål omkring sig och även använde det han 

fick tag i som tillhygge. Han har aldrig tagit tag i någon förut visade istället att 

han ville ha avstånd. Enhetschefen fick honom med sig, kunde mota honom in i 

ett annat utrymme där han lugnade ner sig. Den andra enhetschefen gick också 

emellan som en sköld men fick ta emot flera slag på kroppen av en ihoprullad 

tidning som vårdtagaren hade i handen. Enhetschefen lyckades till slut lugna ner 

vårdtagaren.  

 

Båda enhetscheferna uppgav att de inte kände någon rädsla eftersom de har själva 

arbetat i vården och har utbildning för liknande situationer. De kände heller ingen 

rädsla i efterhand. I det första fallet, med mannen som inte var dement fick enhets-

chefen, stöd av både verksamhetschefen, sina kollegor och kommunens demens-
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utvecklare. Hon fick erbjudande om samtalsstöd och att hon kunde vända sig till 

kommunhälsan för hjälp. Samma erbjudande fick personalen, samtidigt som 

enhetschefen hade upprepade samtal med personalgruppen. 

 

Hon tog sig mycket tid till att samtala med dem. Hon tyckte att övriga avdelningar 

”lade” sig i och hade många synpunkter på det som hade inträffat. Enhetschefen 

hade velat att den berörda avdelningen hade fått reda ut händelsen mer i lugn och 

ro, utan så mycket synpunkter från de andra. Även Arbetsmiljöverket och facket 

blev informerade om händelsen.  

 

I det andra fallet upplevde enhetschefen det inte så ”stort” att hon själv behövde ta 

kontakt med kollegor. Däremot har hon mycket kontakt med kommunens demens-

utvecklare. Enhetschefen kunde ringa till demensutvecklaren som kunde komma 

och ge stöd och hjälp både åt enhetschefen och personalen. Hon tycker att 

demensutvecklaren inte gav pekpinnar utan var duktig på att handleda. Personalen 

har fått kompetensutveckling i omvårdnaden om dementa där var också enhets-

chefen med. Det fanns också ett geriatriskt stöd från sjukhuset. Enhetschefen 

kände att hon kunde ta upp vad som helst med sin verksamhetschef ifall att det 

skulle ha behövts. Hon berättade också om ett nätverk där olika yrkesgrupper från 

kommunen fanns representerade. Där kunde olika ämnen tas upp och diskuteras. 

Enhetscheferna träffades också en gång i veckan i mindre grupper där de kunde ta 

upp diskussioner i ämnet. En gång i månaden hade alla enhetschefer möten men 

där kanske inte alltid det fanns tid eller möjlighet till att ta upp ämnet hot och 

våld.  

 

De här två händelserna var väldigt lika. Enhetscheferna hade båda en lång 

erfarenhet, även som vårdpersonal innan de blev enhetschefer. De visste därför 

hur de skulle agera, för att lugna vårdtagarna. Samtidigt visar båda händelserna 

hur viktigt det är att personalen har kunskap, om hur de ska agera i sådana här 

situationer. I de här fallen var det flera vikarier på plats och endast någon 

ordinarie personal i tjänst. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen kungörelse (AFS 
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1993:2) ska arbetstagaren ha tillräcklig utbildning och information för att säkert 

kunna utföra sitt arbete.  

 

Hotade med knytnäven 

 

Maken till en vårdtagare uppträdde mycket hotfullt och var väldigt otrevlig mot 

både personalen och enhetschefen. Han hotade med knytnävarna och vid ett 

tillfälle slog han knytnäven hårt i bordet nära enhetschefen, när hon försökte att 

resonera med honom.  Han hotade med att gå ut i media eftersom han ansåg att 

enhetschefen begått tjänstefel med mera. Det här var en långdragen process som 

har pågått länge och fortfarande pågick.  Enhetschefen tycker att hon trots allt 

kunnat hantera situationen men säger: 

 
                ”Det som är svårt är att hela tiden balansera vad jag säger för 
                  att inte trissa upp honom” 
 
 
Enhetschefen upplevde att det kunde vara svårt att få maken att sitta ner och 

resonera eftersom han hela tiden var arg och otrevlig. Hon var inte rädd för 

honom. Det var inte henne personligen som han vill åt utan det är hennes yrkesroll 

han angripit verbalt. Men hela tiden var det en balansgång för enhetschefen så att 

hon inte skulle reta upp mannen. Det var därför enhetschefen upplevde att hela 

ärendet tagit mycket kraft och hon kände sig trött. Hon fick mycket stöd och hjälp 

både från kollegor och verksamhetschef men hembesöken har varit och är 

fortfarande vid intervjutillfället många i det här ärendet. Arbetsplatsen 

(vårdtagarens hem) har också varit stängd en tid på grund av mannens hotelser.  

  

För vårdpersonal i hemtjänsten är deras arbetsplats vårdtagarens bostad. Vid 

hemvård löper därför personalen risk för att utsättas för hot och våld från anhöriga 

(Nenzén, 1997). Att stänga en arbetsplats kan vara ett svårt beslut att ta och 

speciellt när det gäller en vårdtagares hem, men hotas personalen av en anhörig är 

det kanske nödvändigt. Personalen ska kunna känna sig trygga. Förutom enhets-

chefen kan även skyddsombudet gå in och besluta om stängning av en arbetsplats.  
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Mordhot 

 

Makan till en av vårdtagarna ringde upp enhetschefen på hennes kontor. Kvinnan 

var mycket upprörd och arg. Hon var mycket grov och otrevlig i sina uttalanden. 

Kvinnan framförde, som enhetschefen uppfattar det, ett mordhot. 

 

                                    ”Fru X ska även dö någon gång” 

 

Makan var arg för en händelse som inträffat med hennes man. Enhetschefen 

anmälde inte telefonsamtalet men makan anmäler händelsen gällande sin man till 

Länsrätten, vilken senare friar både personalen och enhetschefen från ankla-

gelserna. Personalen hade agerat helt rätt i den situationen som uppstått med 

vårdtagaren. Enhetschefen upplevde att mordhotet var riktat mot henne per-

sonligen eftersom kvinnan uttalade hennes namn. Det var inte bara mot hennes 

yrkesroll hotet var riktat. Hon blev aldrig rädd trots mordhotet. Enhetschefen 

kände obehag av händelsen, men menar att det finns en förståelse för kvinnans 

agerande. 

 

Många anhöriga känner sig frustrerade och kan må dåligt, när de anser att an-

höriga har blivit felbehandlade. Enhetschefen får senare besked från Länsrätten att 

undersökningen lagts ner och efter det har hon aldrig hört av kvinnan. Enhets-

chefen kände inte behov av att prata med någon om vad som hänt eller att få 

någon form av stöd. Hon har tidigare gått kurser där hon har lärt sig att bemöta 

människor som agerar i affekt.  

 

I AFS 1993:2, framkommer det hur olika vi människor kan reagera. En del 

människor kan reagera starkt i en hotsituation och andra kan bara skaka av sig 

hotet. Den här enhetschefen kände inte av något behov av att prata om händelsen 

och har inga obehagskänslor idag mot makan. Kompetensutveckling för enhets-

chefer kan vara kurser i debriefing eftersom de kurserna är inriktade på att lära sig 

möta personer som handlar i affekt. Kurserna lär bland annat ut hur de ”rätta” 

frågorna ska ställas och på det sättet lugna en upprörd person.  
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Hotade med en ihoprullad tidning 

 

Sonen till en vårdtagare kommer till enhetschefens kontor. Han var mycket 

upprörd och aggressiv. Han hotade med en ihoprullad tidning och skrek men gick 

inte till fysisk attack. Enhetschefen fick honom till slut lugn genom att resonera 

med honom. Mannen var arg över någonting som hade hänt hans far, vad orsaken 

var kommer enhetschefen inte ihåg. Han har aldrig återkommit efter den här 

händelsen. Enhetschefen kände sig rädd inombords när mannen kom emot henne 

och hotade med tidningen. Däremot visade hon ingen rädsla inför mannen utan 

kunde hantera situationen och bemöta mannen på ett sådant sätt att han lugnade 

ner sig. Enhetschefen har inte varit rädd i efterhand men har inte glömt händelsen, 

den har fastnat i minnet. Hon kände inte något behov av stöd eller att prata med 

någon om händelsen.  

 

Även här var inte behovet av att prata om händelsen särskilt stort. Menckel (2000) 

påpekar hur viktigt det är att prata om hotfulla händelser men vi är alla olika och 

reagerar på olika sätt. Kanske kan vetskapen om att den möjligheten fanns, att 

prata med en kollega till exempel, vara tillräcklig.  

 

Son och dotter till vårdtagare uppträdde aggressivt 

 

Sonen och dottern (båda i 40-årsåldern) till en vårdtagare hade vid ett flertal 

gånger uppträtt otrevligt mot både enhetschefen och personalen. Det är inte vård-

tagaren som uppträdde otrevligt. Personalen arbetade alltid dubbelbemannat vid 

besöken hos vårdtagaren på grund av hennes barn. Sonen och dottern bodde inte 

hos vårdtagaren men var oftast där när personalen kom dit. Båda barnen till vård-

tagaren hade psykiska problem. I det här fallet var det sonen som var den mest 

aktiv av de båda. Han kom till enhetschefens kontor och var mycket aggressiv. 

Modern hade fått en förvaltare som enhetschefen hade ordnat och därför var han 

arg. Han spottade och skrek grova otrevliga ord. Enhetschefen uppgav själv att 

hon bemött honom lugnt (rädslan fanns inombords) och hon fick honom att sätta 
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sig ner. Enhetschefen kunde då resonera någorlunda med honom. Han var fort-

farande otrevlig och sa att han visste var hon bor och han visste vilka hennes barn 

var. Hon blev då orolig för barnens skull, men när han nämnde adressen och 

könen på barnen så stämde de inte och hon kunde därför känna sig lugnare.  

 

Senare när enhetschefen åker buss hem följde mannen efter bussen. När hon klev 

av stannade han bakom bussen Han räckte ut tungan och pekade finger åt henne. 

Enhetschefen vågade inte gå raka spåret hem utan gick flera omvägar. Det gör hon 

en lång tid efter den första händelsen. Enhetschefen ser aldrig mannen utanför sitt 

hus men ser att han följer efter bussen några gånger. Hon kände sig ”övervakad”.  

 

Enhetschefen kände rädsla när mannen uppsökte henne på kontoret och var 

hotfull.  Men hon visade inte honom rädslan utan bad honom sätta sig ner så de 

kunde resonera om saken. Han gick till slut ut från kontoret. Senare när han 

startade förföljelsen kände enhetschefen återigen sig rädd för att han skulle få reda 

på hennes hemadress. Rädslan bestod också av att han vid ett tidigare tillfälle följt 

efter en annan enhetschef ända upp på dennes gårdsplan. Enhetschefen gick om-

vägar lång tid efter själva händelsen och kände sig övervakad. Enhetschefen gav 

bara information till verksamhetschefen om vad som hänt, bad inte om någon 

hjälp. Till den kollega som skulle överta vårdtagaren gav hon också information 

om vad som hänt. Förvaltaren kände till hur det hela låg till, det var han som 

skötte kontakten med biståndshandläggaren. Enhetschefen kände inte något behov 

av att prata med någon annan enhetschef men säger att hon skulle ha kunnat göra 

det. Hon var med i ett nätverk på några personer som hade fullständig sekretess 

och de hjälpte varandra mycket. Därför var kanske inte behovet att prata med 

kollegor lika stort. Kände att det kanske kunde vara lite att ”sänka garden”. 

Enhetschefen prioriterade nätverksträffarna. Senare löste sig fallet med vård-

tagaren på ett annat sätt och hon behövde inte ha någon mer kontakt med sonen 

eller dottern. Enhetschefen har inte sett någon av dem sedan dess och är inte 

längre rädd för mannen.  
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Carlenius och Aakvaag (1998) menar att det allra viktigaste vid hantering av 

hotfulla och våldsamma människor är att framför allt se till sin egen säkerhet. 

Förföljelse tycker jag är en allvarlig händelse och jag är förvånad att enhetschefen 

inte bad om hjälp.  Jag får den uppfattningen att enhetscheferna har en hög toler-

ansgräns och en känsla av att de ska klara allt själva.  

 

Att ”sänka garden” och att be om hjälp, kan vara svårt men jag tror att det är 

viktigt att snabbt få hjälp för att få stopp på förföljelser direkt. Jag upplevde vid 

flera av intervjuerna att enhets-cheferna inte ville be om hjälp utan att de skulle 

klara av situationerna på egen hand så långt som möjligt. Kanske för att de ansåg 

att det tillhör deras yrkesroll att vara stark. En chef ”ska” kunna reda ut problem 

och hitta lösningar.  

 

Otrevlig i telefon 

 

Dotter till vårdtagare ringer upp enhetschefen och var mycket otrevlig i telefon. 

Dottern anser att hennes anhörig inte fick den hjälp som hon var berättigad till. 

Bland annat säger dottern till enhetschefen: 

 

                               ”Du skulle ställas ut till allmän bespottning”  

 

Enhetschefen kände sig inte rädd men mycket kränkt. Hon mötte senare kvinnan 

men fick ingen ursäkt. Brydde sig inte heller själv om att ta upp det. Det fick rinna 

ut i sanden. Det här hände för många år sedan så hon kommer inte ihåg om hon 

pratade med kollegor om det här. Hon tror det eftersom hon kände sig så kränkt 

och hon själv hade lätt för att prata om olika saker.  

 

Flertalet av enhetscheferna uppgav liknande situationer som denna. Men de flesta 

sade också att: 

                                        ”Det hör till yrket”  
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Återigen funderar jag över om det hör till yrket att bli kränkt och var finns toler-

ansgränsen för enhetscheferna? Jag tror att det är bra att lyfta fram frågan till 

diskussion därför att om alla ska bestämma själva var toleransnivån ska ligga 

finns det nog en risk att ribban hela tiden höjs. Att diskutera och få veta hur andra 

enhetschefer har löst olika situationer kan ge tips om bra svar till exempel. De bra 

svaren kommer oftast i efterhand.  

 

Pappan var ofta påverkad 

 

Pappan till en vårdtagare uppträdde vid ett flertal gånger hotfullt. Personalen var 

alltid dubbelbemannat hos vårdtagaren. Pappan var ofta påverkad av alkohol, 

skrek och viftade med knytnävarna. Pappan var väldigt arg på enhetschefen och 

hon var med personalen vid fyra tillfällen för att försöka förklara för pappan. 

Varje gång var pappan mycket arg och skrek åt henne. Den här speciella 

situationen startade i och med att ett hjälpmedel till vårdtagaren skulle installeras 

och det var pappan helt emot. Personalen fick aldrig veta varför han var det. Han 

gav ingen förklaring, var bara arg. Enhetschefen upplevde att hoten blev mer och 

mer personliga och inte bara mot hennes yrkesroll. Han var också väldigt otrevlig 

mot personalen som mådde dåligt och var rädda. Enhets-chefen kände sig inte 

direkt rädd, skulle gå dit ensam om hon måste, men går helst tillsammans med 

någon annan. Hon berättade det för sin chef men upplevde att hon inte fick något 

stöd. Kände att hon fick klara det här själv. Har inte pratat så mycket med 

kollegorna om det, men av de kollegor som varit där tidigare så har tydligen 

samma problem pågått länge. Personalen hade möjlighet att få hjälp från 

kommunhälsan. När sedan hjälpmedlet väl var på plats lugnade pappan ner sig. 

Enhetschefen utformade och skickade ett brev till pappan, där hon tydliggjorde att 

om han fortsatte att hota personalen kunde de inte verkställa uppdraget och hon 

skulle tvingas att stänga arbetsplatsen (vårdtagarens hem).  

 

Nenzén (1997) påpekar att det är vanligt vid just hemvård att personalen kan 

utsättas för hot från anhöriga och det ofta från män med missbruk. I det här fallet 

har inte enhetschefen upplevt det som om hon fick något stöd, hon skulle klara av 
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den här situationen själv. Arbetarskyddsstyrelsen kungörelse med föreskrifter om 

åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön (1993:2) § 5 lyder: 

 

                     ”Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot 
                       om våld skall arbetstagaren få särskilt stöd och handledning” 
 

 

Generellt under den här studien har jag märkt att enhetscheferna försöker klara 

alla situationer själva. Men i det här fallet signalerade enhetschefen om stöd och 

hjälp men upplevde att hon inte fick det.  

 

Skriftlig varning 

 

Enhetschefen blev uppringd av en anställd som hade fått en skriftlig varning för 

händelser som tidigare hade inträffat med vårdtagare. Personen i fråga ansågs inte 

lämplig att arbeta som vårdpersonal och problemen hade pågått en längre tid. 

Personen var mycket otrevlig, skrek, hotade och var väldigt grov i munnen. 

Enhetschefen hade ”övertagit” denna person från en annan enhetschef som 

tidigare hade berättat att hon hade upptäckt den här personen stå och stirra in 

genom hennes fönster hemma. Med vetskap om vad som hänt den föregående 

enhetschefen så kände hon sig rädd för vad kvinnan kunde ta sig till. Men inget 

hot kom till stånd och hon såg inte kvinnan utanför sitt hus någon gång. Men den 

här händelsen kändes obehaglig eftersom kvinnan agerade som hon gjorde. 

Enhetschefen fick stöd från personalkonsult men hade inget behov att berätta det 

för någon annan kollega eller verksamhetschef. Ärendet dokumenterades av 

enhetschefen och lämnades över till personalkonsult. Den tidigare anställde som 

uppträtt hotfullt är avskedad.   

 

I det här fallet liksom flera av de andra känner enhetschefen inget behov av att 

prata med kollegor. Flertalet enhetschefer vänder sig direkt till någon annan 

person, som i det här fallet, personalkonsulten. Jag kan förstå att det inte går att 

diskutera varje ärende med kollegorna och finns det tydliga instruktioner på vem 

som ska kontaktas är det bra. Men samtidigt tror jag att någon form av forum för 
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enhetschefer kan vara bra med tanke på att få veta hur andra har agerat i olika 

situationer. Ge varandra lite tips och råd. Sandström (1993) skriver att om en 

person, känner sig maktlös så kan det utlösa en våldshandling i ett försök att återta 

kontrollen. Kanske någonting att tänka på när otrevliga meddelande ska 

framföras. 

 

Det kan vara bra i en obehaglig situation att vara mer än en för att inte all ilska ska 

kunna riktas mot en person. Vid uppsägningar kan till exempel även en 

personalkonsult vara med.  

 

Tryckt mot väggen 

 

Enhetschefen attackerades av en personal inne i lägenheten hos en vårdtagare. 

Enhetschefen trycktes upp mot en vägg men personen rörde inte enhetschefen 

fysiskt. Händelsen utlöstes av att personen försökte lägga sig i ett arbete som 

denne just vid det tillfället inte hade med att göra. När enhetschefen sade att de 

skulle gå ut och prata (vårdtagaren skulle inte utsättas för diskussionen ansåg 

enhetschefen) blir personen hotfull och trycker upp enhetschefen mot väggen. 

Enhetschefen pratade hela tiden med den anställde för att lugna ner situationen.  

 

Enhetschefen blev inte rädd eftersom hon kände att hon kunde få den anställda att 

lyssna och till slut få henne med ut ur lägenheten. Enhetschefen tänkte mer på att 

vårdtagaren skulle bli illa berörd av situationen och hon insåg också att den 

anställda personen själv var i behov av hjälp. Det visade sig senare att kvinnan 

hade psykiska problem. Enhetschefen påpekade att hon aldrig själv rörde kvinnan. 

Hon upplevde att hon inte fick något direkt stöd utan att alla resurser sattes in för 

den anställda. Skyddsombud, psykologer, verksamhetschef med flera blev 

inkopplade i ärendet. Skyddsombudet kom redan nästa dag. Enhetschefen ansåg 

inte att hon behövde stöd heller. Det var en händelse längre tillbaka så hon 

kommer inte riktigt ihåg. Det här var ytterligare ett påstående som jag ofta hörde 

enhetscheferna säga:  

 
                                  ”Jag tänkte mer på vårdtagare/personalen” 
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Enligt Chambers (1998) beskriver personalen inom äldreomsorgen att de upplever 

att chefen inte bryr sig. Efter att ha intervjuat enhetscheferna fick jag ofta höra att 

de tänkte mer på personalen än sig själva i hotfulla, våldsamma situationer. Här 

kan jag reflektera över vilken skillnad det är ur personalens – chefens synvinkel. 

Enhetschefen i det här fallet kände inte något behov av hjälp.  

 

Till och med när hon var upptryckt mot väggen tänkte hon i första hand på 

vårdtagaren men också på den anställda.   

 

Misshandlad 

 

Enhetschefen blev attackerad fysiskt med sparkar och slag från en tillfälligt 

anställd personal. Händelsen startade i och med att den anställde hade sjukskrivit 

sig utan att vara sjuk. De sågs senare samma dag på stan men enhetschefen varken 

pratade eller frågade den anställda någonting. Mest troligt agerade den anställde 

därför att hon kände att hon hade blivit avslöjad. Enhetschefen upplevde att 

personen (den anställde) stod och väntade på henne när hon var på väg hem. 

Personen ryckte tag i henne och när hon vände sig om såg hon att: 

 
                       ”Det lyser ur ögonen på den anställde, här smäller det”  
 
 
Enhetschefen försökte springa därifrån men övermannades av den yngre kvinnan 

som slog och sparkade samtidigt som hon höll fast enhetschefen. Enhetschefen 

fick hårda sparkar på benet bland annat. En man som uppmärksammade händelsen 

kom till hjälp. Han höll fast personen så att enhetschefen kunde slita sig loss och 

ta sig därifrån. Hon vet inte varifrån mannen kom för hon såg honom inte innan. 

Den yngre kvinnan skrek ”jag säger upp mig”. Enhetschefen vände sig inte om. 

Hon såg inte men mest troligt höll mannen fortfarande fast kvinnan för hon kom 

inte efter. Hon vet än idag inte vem han var och hon vet inte hur det hade slutat 

om han inte hade hjälp till, eftersom det inte fanns någon annan i närheten. Den 

tillfälligt anställda personen blev avstängd från sin arbetsplats redan dagen därpå.  
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Enhetschefen blev rädd när det hände men känner ingen rädsla idag. Hon fick 

skador på benet, inre blödningar och hade väldigt ont. Enhetschefen har inte 

träffat personen efter den här händelsen. Hon säger att hon upplever den här 

händelsen som att det är hennes yrkesroll som blev attackerad, inte henne 

personligen. Hon kände knappt den här personen som var tillfälligt anställd, hade 

endast träffats två gånger innan. 

 

Det var inte enhetschefen som hade anställt kvinnan. Enhetschefen har berättat om 

händelsen för både verksamhetschefen, kollegor och personalkonsulten. Men hon 

känner inte något behov av samtalsterapi. Enhetschefen känner att hon har stöd av 

sina kollegor men känner inget behov att prata mer om händelsen. Enhetschefen 

har tidigare arbetat med psykiskt sjuka personer och kände att hon hade fått bra 

träning med att hantera våldsamma situationer. Händelsen är polisanmäld och 

enhetschefen var till läkare för att dokumentera skadorna för rättsintyg. (Den 

undersökningen fick hon betala själv, motiveringen var att skadan hade 

uppkommit på fritiden). Hon har fått hjälp med det formella, till exempel 

avstängning till den tillfälligt anställda personen. Hon skrev en 

arbetsskadeanmälan.  

 

Carlenius och Aakvaag (1998) menar att det är viktigt när en medarbetare har 

blivit utsatt för våld samlas hela arbetsplatsen så att man kan gå igenom vad som 

har hänt. De menar också att inte anklaga den utsatta eller komma med 

upplysningar om vad han eller hon kunde ha gjort istället. Ansvaret ligger alltid 

hos utföraren och för att markera allvaret bör en polisanmälan göras (ibid). Att 

enhetschefen inte känner ett behov av att prata måste givetvis respekteras men 

samtidigt tror jag att det skulle vara bra att ta upp våldshändelser i någon form av 

arbetsgrupp just för att veta hur sådana här problem ska hanteras. Det här fallet är 

polisanmält vilket är bra men läkarkostnaderna fick enhetschefen stå för själv. 

Även om händelsen skedde på fritiden så var den kopplad till hennes yrkesroll 

eftersom kvinnan skrek att hon sade upp sig tycker jag.  
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Kände sig trängd 

 

Enhetschefen upplevde en trängd situation med personal, framför allt av två 

anställda vid ett möte. Upprinnelsen var en tidigare händelse för en av personalen 

med en vårdtagare. Enhetschefen ställde krav på personalen och det startade 

händelsen på mötet. Det blev en hetsig stämning och enhetschefen attackerades 

verbalt, inte fysiskt.  

 

Det var dessutom inte personen som hade upplevt händelsen med vårdtagaren som 

var aggressiv utan det var två andra ur personalgruppen. En av dem som agerade 

aggressivt, gick hem men har senare kunnat diskutera igenom händelsen. 

Enhetschefen kände sig inte hotad men trängd. Hon upplevde också att dels fick 

hon ta emot sådant hon inte skulle behöva och sedan att hon själv reagerade fel. 

Enhetschefen uttryckte sig ”klumpigt” och därför blev situationen kanske mer 

aggressiv än väntat. Hon tycker i efterhand att hon borde ha varit smidigare. Hon 

var för rak. Enhetschefen informerade verksamhetschefen vad som hade hänt men 

kände inget behov av att prata med någon kollega. Hon har tillsammans med 

personalen talat ut om händelsen. De sade att de aldrig tidigare hade sett henne 

reagera så. I en situation som den här tror jag att det är viktigt att kunna prata ut 

om vad som har hänt. Enhetschefen kan faktiskt säga fel saker också eller uttrycka 

sig ”klumpigt”. Hon upplevde också att övrig personal hade så mycket att säga i 

förhållande till den som verkligen hade varit utsatt för den händelse som startade 

det hela. Hon som hade incidenten med vårdtagaren var inte den som var 

aggressiv eller verbalt påstridig. Men för arbetsgruppen är det bra att situationer 

reds ut på en gång.  

 

Informell ledare 

 

En personalgrupp hade en ”informell” ledare som agerade illa. Enhetschefen hade 

beordrat ”ledaren” att utföra en uppgift som ingick i hennes arbetsuppgifter och 

det utlöste händelsen. Först barrikaderade delar av personalen enhetschefens dörr 

och flyttade sig inte förrän övriga i personalen kom och hjälpte enhetschefen. De 

ville ha ett möte direkt men enhetschefen var upptagen just då. Senare kom 
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”ledaren” till enhetschefens kontor. Personen uttalar flera grova hotelser mot 

henne. Enhetschefen dokumenterade allting vilket senare ledde till att personen 

blev uppsagd. Enhetschefen kände rädsla när personalen barrikaderade dörren 

men idag är hon inte rädd för de personerna. Endast ”ledaren” kan hon fortfarande 

känna obehag inför. Hon har vid ett senare tillfälle mött henne. 

 

Personen i fråga skickade också flera hälsningar via andra personer till 

enhetschefen ett tag efter, inga hotelser men enhetschefen upplevde ändå det som 

obehagligt. Idag har hon ingen kontakt på något sätt. Stöd fick hon av konsulten 

från kommunhälsan som också är psykolog och från personalavdelningen som 

genomförde uppsägningen. Hon informerade verksamhetschefen men kände inget 

behov av mer stöd.  

 

Finns det starka informella ledare vågar kanske inte gruppen gå emot dessa. Här 

var det en kvinna som var den informella ledaren och de andra följde efter. 

Grupptrycket var stort. Efter den här händelsen splittrade enhetschefen gruppen 

och idag är det lugnt. Enhetschefen har fått signaler om att personalen i den 

gruppen gjorde som ”ledaren” sa, förstår att de agerade på ett felaktigt sätt. 

Däremot har ingen bett enhetschefen om ursäkt. Hammarlund (2001) beskriver 

destruktiva processer i en grupp som kan göra att gruppen agerar primitivt. I 

sådana sammanhang kan maktmänniskor få en chans att spela en avgörande roll. 

Ta på sig rollen som ledare. Gruppen kan dela in övriga på arbetsplatsen som 

”vänner” eller ”fiender” (ibid). I det här fallet fick enhetschefen hjälp av en annan 

grupp på arbetsplatsen i första skedet när dörren barrikaderades vilket visar på hur 

olika det kan vara mellan grupper inom samma område. 

 

Maken ville löneförhandla  

 

Till enhetschefens kontor kommer en make till en av personalen. Han kommer 

oanmäld, är mycket otrevlig, skrek och satte sig ner på en stol nära enhetschefen. 

Han var stor och lång. Han ansåg att hans fru hade fått alldeles för lite lön och 

skulle löneförhandla. Enhetschefen hade inte varit inblandad i den här 
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lönesättningen vilket hon talade om för honom. Han hade blivit fel underättad 

angående detta från personalkontoret och till slut fick enhetschefen honom att gå 

ut från hennes kontor. Hon hörde honom hela vägen ut när han fortsatte att skrika 

okvädningsord.  

 

Enhetschefen blev arg inombord men mot mannen var hon hela tiden väldigt 

saklig och tydlig. Hon blev inte rädd men skulle hon möta honom idag skulle hon 

vara på sin vakt.  Hon tror till och med att hon skulle ha svårt för att vara 

professionell mot honom om hon skulle möta honom i liknande sammanhang 

igen. Hon har dessutom i efterhand fått höra att han i en affär talat högt och tydligt 

om hur dålig hon är som chef. Men enhetschefen har inte själv träffat honom 

någon mer gång. Den anställda kvinnan har kommit och bett om ursäkt men 

ingenting från mannen. Enhetschefen påtalar att hon alltid är professionell i sitt 

bemötande mot hustrun som fortfarande arbetade kvar. Hon kände inte behov av 

något stöd eftersom hon fick erkännande från personalkonsulten att det inte var 

hennes fel. Hon kände också att hon kunde få stöd av både verksamhetschef och 

kollegor om hon behövde.  

 

Sambon var med på arbetsplatsen   

 

Enhetschefen kände sig hotad av en sambo till en personal. Han hade tydligen ett 

stort kontrollbehov och följde den anställde till arbetsplatsen. Han satt oftast ute i 

bilen och väntade men kom vid ett antal tillfällen även in i personalrummet. 

Enhetschefen talade om för den anställde att hennes man inte fick följa med in på 

arbetsplatsen, han störde även de andra i personalgruppen genom att vara där 

nästan varje dag. Mannen uppträdde då mycket hotfullt mot enhetschefen och 

stirrade med en otäck blick på henne. Den anställda kvinnan viskade till 

enhetschefen:   

 

                                    ”Vet du vad han gjorde…” 
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Hon fullföljde inte meningen men berättar lite senare för enhetschefen att mannen 

tidigare hade dödat en bekants hund eller katt och slängt den på bron därför att 

den bekante hade sagt någonting som maken inte tyckte om. Om den anställde 

sade det för att varna enhetschefen eller om hon sade det för att hota henne är hon 

inte riktigt säker på.  

 

Enhetschefen upplevde mannen väldigt hotfull och hon var rädd för honom. 

Speciellt när hon satt över sent på kvällarna och hon visste att han kom för att 

hämta kvinnan. Kvinnan var hon inte rädd för. Rädd var hon för att hon kände att 

hans hot även var mot henne personligen och inte bara yrkesrollen. Mannen gick 

dock aldrig till någon fysisk våldshandling. Enhetschefen fick ingen hjälp i det här 

ärendet och slutade senare på det här området. Även den anställda kvinnan slutar 

också lite senare. Det här kan vara en svår situation just för att mannen tydligen 

hade ett stort kontrollbehov. Att förbjuda mannen att sitta i bilen och vänta kan 

vara svårt men att han inte får vistas i personalrummet måste vara en absolut 

åtgärd med tanke på att personalen inom vård och omsorg arbetar under 

sekretesslagen (SFS 1980). 

 

Brev med hot  

 

Enhetschefen talade om för en distriktssköterska av den ”gamla stammen” att hon 

inte fick ge ”kontradirektiv” till personalen som helt enkelt inte fungerade. 

Direktiven handlade om omvårdnaden av vårdtagarna. Distriktssköterskan blev 

väldigt arg och skrev ett argt brev med bland annat hot om anmälan till 

enhetschefen. Enhetschefen blev inte rädd för distriktssköterskan på grund av 

hennes brev. Hon visste att hon gjorde rätt när hon tillrättavisade 

distriktssköterskan och det hela ”rann ut i sanden”.  

 

Även om enhetschefen inte på något sätt blev rädd så är det ändå intressant. Idag 

har många utbildningar obligatoriska samverkansdagar mellan studenterna. 

Studenter från sociala omsorgsprogrammet får träffa blivande sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera vilket också kan ge ökad förståelse för 
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de olika yrkesgruppernas specifika kunskap. Vilket också förhoppningsvis även 

ger en ökad samverkan även ute på fältet? Enhetschefen sitter som spindeln i nätet 

och har kontakter åt många håll. Det är vårdtagare, anhöriga, biståndshandläggare, 

sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, olika upphandlare, 

personal, fackliga företrädare och många fler.  

 

Det är lätt att bli specialist inom ett specifikt område därför borde även 

kommunen och landstingen anordna samverkansdagar med berörda parter för att 

få bättre förståelse för varandras arbeten.  

 

6 Dokumentation 
 

Ingen av enhetscheferna sjukanmälde sig i samband med hot och/eller 

våldssituationerna. Endast en av enhetscheferna uppsökte läkare för att få 

skadorna undersökta och dokumenterade. Det var ingen av enhetscheferna som 

uppgav att de visste om någon skriftlig riskhanteringsplan för dem. Det var i alla 

fall inte någon som de hade sett. Att kommunerna har en generell plan för hot och 

våldssituationer vid större katastrofer till exempel bombhot och brand visste 

däremot alla om. Likaså att det finns riskbedömningar för varje vårdtagare, men 

de är mer till för vårdpersonalen. Flera enhetschefer efterlyser en skriftlig 

riskhanteringsplan en beredskapsplan och ”vart vänder jag mig” lista. En 

enhetschef visst att kommunen har mallar som går att använda och det viktigaste 

för henne var att veta var de fanns och var informationen gick att hämta.  

 

Den enhetschefen som blev sparkad av en personal skrev en arbetsskadeanmälan. 

Men ingen annan av enhetscheferna skrev till exempel någon tillbudsrapport. 

Några av enhetscheferna dokumenterade händelserna men mest för deras egen 

skull och i tre av fallen var det till hjälp för personalkonsulten. Här kan jag se 

brister, kanske för att enhetscheferna ser sig som en yrkesgrupp som inte är så 

utsatta. Flertalet av dem nämnde att de tyckte att till exempel socialsekreterare var 

en mer utsatt yrkesgrupp än dem själva. Här kan också prioriteringen av 

arbetsuppgifter ha betydelse. Eftersom flertalet av de enhetschefer som blivit 
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utsatta för någon hotsituation tycker att det ingår i yrkesrollen är kanske 

prioriteringen för dokumentation inte så hög och att de upplever graden av hot 

inte är så allvarliga.  

 
7 Arbetsmiljö 
 

När jag skrev frågorna till den här studien var inte den fysiska arbetsmiljön för 

enhetscheferna det jag tänkte på i första hand. Men när jag gjorde intervjuerna på 

deras kontorsrum började jag mer och mer reflektera över hur enhetscheferna 

sitter. Endast en satt i ett kontor som hade två dörrar vilket gav henne åtminstone 

en liten chans att ha en reträttväg om hon skulle bli trängd. Några hade stora rum 

och möjligen också en chans att kunna springa ut ur rummet. En hade en böj på 

skrivbordet så att den blev en form av stopp för en besökare. Men förhållandevis 

stor del satt i små kontor där möbleringen var svår, nästintill omöjlig att ändra på. 

Alla satt längst in och en besökare med ”onda” avsikter skulle kunna gå rakt in 

och direkt fram till enhetschefen.   

 

               ”När arbetsmiljöverket gör sina kontroller ser de bara till att vi 
                 har rätt belysning, de kontrollerar aldrig säkerheten” 
 
 
Citatet ovan kommer från en av enhetscheferna, men flertalet av enhetscheferna 

hade inte tänkt på hur utsatta de var på sina kontor. Det var när jag påpekade hur 

de satt som de började sig omkring och själva reflektera över sitt kontorsrum. Sex 

av enhetscheferna satt antingen med sida mot dörren eller med ryggen mot dörren. 

Möbleringen kan ha stor betydelse om en hot- eller våldssituation inträffar. En 

enhetschef sa att de som satt i samma byggnad och hade kontorsrummen i 

närheten av varandra hade kommit överens om hur de skulle agera om någon av 

dem blev utsatt för något hot. Men flertalet av enhetscheferna satt ensamma eller 

en bit ifrån annan personal. De var tveksamma om någon skulle höra om de skrek 

och om någon hörde dem kanske de inte förstod allvaret. Endast en enhetschef satt 

i närheten av ett larm, det fanns i rummet bredvid.  

 
 



    

  35 

 
 
8 Framtid 
 
Alla enhetschefer som deltog i studien, även de som inte hade varit med om någon 

hotfull situation, tror att framtiden kommer att bli annorlunda. Hotbilden kommer 

att öka i och med att sparkraven blir högre och det blir en ny generation av äldre 

inom äldreomsorgen. Den generationen som idag finns inom äldreomsorgen är 

mer nöjda med att få hjälp. Den kommande äldre generationen är mer van att 

kräva hjälp. Flertalet av enhetscheferna fick ofta höra av anhöriga att de skulle 

ringa till tidningarna. En enhetschef fick av en anhörig höra att han kände ett 

kommunalråd: 

                              ”och han ska minsann få höra”.  

 

De flesta av enhetscheferna tar inte åt sig av det men visst är det ett stressmoment 

i arbetet. En enhetschef sa bland annat att hon inte tog det så allvarligt men tittade 

lite extra i tidningen någon dag efteråt. Det kan bli en ökad frustration bland 

vårdtagare och anhöriga på grund av att biståndsbesluten för att få hjälp blir 

strängare. Just den kommande generationens krav på hjälp och strängare tolkning 

av lagstiftningen kan ge en ökad frustration som går ut över enhetschefen. 

Enhetschefen får budget för de beviljade insatserna och planerar personalbehovet 

efter det. Därför finns det inte utrymme för att ge det lilla extra till vårdtagaren. 

Tiden räcker inte till. Enhetschefen har också till arbetsuppgift att framföra 

obehagliga besked såsom uppsägningar, avstängningar av personal med mera. För 

en anställd personal kan det leda till aggression och frustration när ett sådant 

budskap framförs av enhetschefen. Enhetscheferna tror också att det i framtiden 

kommer in mer vårdtagare med psykiska- och missbruksproblem i äldreomsorgen. 

De ”faller mellan stolarna”. Kan inte klara ett eget boende men behöver 

samtidigt hjälp i sin livssituation. Det blir då hemtjänsten eller äldreboende som 

det enda alternativet.  Även personal med missbruksproblem förekommer. En 

enhetschef berättade om en händelse, hon blev inte hotad, men personen kom 

berusad till arbetsplatsen. Enhetschefen fick följa den personen hem. 

Enhetschefen tror att även sådana liknande händelser kan öka i framtiden.     
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Kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling i demens, etik och moral var det flera som nämnde och det 

är några utbildningar på gång. Även debriefingkurser nämndes som ett bra sätt att 

lära sig hantera personer i affekt. Debriefing används av polis och räddningstjänst 

och ger bland annat en träning i att ställa rätt frågor vid akuta situationer. Flertalet 

av dem som hotar är i någon form av akut situation eller känner en frustration. 

Även om enhetscheferna inte diskuterade hotfulla situationer med sina kollegor 

var de inte främmande för att ha någon form av diskussionsforum. Det är en 

diskussion som behöver lyftas fram mer. Flera av enhetscheferna påpekade att vid 

enhetschefsträffar finns det inte tid till det. Det kanske känns bättre att prata i 

mindre grupper. Det är en prioriteringsfråga, flertalet av enhetscheferna påpekade 

att arbetsbelastningen är hög och det kunde vara svårt att prioritera. 

 

Hembesök 

 

En av enhetscheferna påpekade också att i framtiden aldrig gå ensam vid 

hembesök, speciellt inte vid första hembesöket. Idag är kanske någon annan med 

till exempel biståndsbedömaren, men det förekommer även att enhetschefen gör 

hembesök ensamma. Många av de ensamma hembesöken görs för att tiden är 

knapp för alla. Sandström (1998) menar att information till den övriga personalen 

på arbetsplatsen var hembesöket är och ungefär hur lång tid det beräknas att ta är 

ett bra sätt att hjälpa varandra. Är klienten våldsam ska sådana hembesök helst 

undvikas eller att en enhetschef tar med en kollega (ibid).  
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9 Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur enhetschefer inom äldreomsorgen 

upplever hot- och våldssituationer. Vårdpersonal blir ofta utsatt för hot och våld 

av vårdtagare. I den här studien har det visat sig att enhetscheferna kunde bli 

utsatta från flera olika håll. Förutom vårdtagare som hotade eller blev våldsamma 

kom det även hot från anhöriga, personal, anhöriga till personal med flera. För 

vårdpersonal kan nyp, slag och sparkar vara de vanligaste inslagen av 

våldssituationer. Men för enhetschefer har den här studien visat på att det inte är 

de fysiska attackerna som är vanligast. Samtidigt har studien visat att 

enhetscheferna har blivit utsatt för många olika hot- och våldssituationer. Allt från 

”arga blickar” till misshandel. De upplevelser enhetscheferna har var oftast inte 

rädsla, kanske för stunden, utan mer att ”det tillhör yrkesrollen” och så biter de 

ihop och pratar inte mer om det. Upplevelserna bestod också av att de efteråt 

kunde konstatera att de klarat av att hantera situationen och genom det stärktes 

självkänslan. Jag reflekterade därför över hur hög toleransnivå enhetscheferna 

hade? Flera av dem sade sig också tänka på personalen i första hand, jämfört med 

vårdpersonal som tycker att chefen inte lyssnar till dem. 

 

Anmärkningsvärt var också att enhetscheferna inte fyllde i tillbudsrapporter utan 

endast några få dokumenterade händelserna i egna anteckningar. Endast vid 

misshandeln skrevs en arbetsskaderapport. Det kan förklaras till viss del av att 

enhetscheferna inte tog det som en prioriterad åtgärd. Flertalet av enhetscheferna 

efterlyste en prioriteringsordning för de olika arbetsuppgifterna de har.  

 

Både de enhetschefer som blivit utsatt för någon hot- eller våldssituation och de 

som inte hade blivit utsatta för någon situation beskrev hur viktigt bemötande är. 

De som inte hade blivit utsatt upplevde att det var deras bemötande som gjorde att 

de inte hade råkat ut för något. Samtidigt upplevde också de som hade varit med 

om någon hotfull händelse att det var deras bemötande som fick personen som 

”attackerande” att lugna ner sig. Kompetensutveckling för enhetscheferna i både 

bemötande och även handledning är några utbildningar som bör hållas levande. 
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9.1 Fortsatt forskning 

 

Forskning om hot och våld för vårdpersonal finns men forskning om hot och våld 

för enhetschefer inom äldreomsorgen finns det väldigt lite om. En framtida studie 

kunde ytterligare lyfta fram ämnet och även se hur omfattande det kan vara. De 

enhetschefer som jag intervjuade och även andra arbetsledare inom vård och 

omsorgssektorn har visat intresse för den här studien. Jag märkte att det var ett 

ämne som berörde och legat lite i det fördolda. Ett ämne som det inte talas högt 

om men som förekommer i enhetschefernas vardag och på olika sätt.    

 

Ett vårdbiträde sade till mig när hon fick höra vad jag skrev om ”blir verkligen 

chefen hotad” och på den frågan kan jag nu svara, ja.    
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Till enhetschefer inom äldreomsorgen 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 

Syftet med den här forskningen är: Vilken erfarenhet/upplevelse har enhetschefer 

inom äldreomsorgen av hot och våld mot dem själva?  

 

Personal inom vård och omsorg råkar ofta ut för hot och våld i sitt arbete. Det 

ingår i chefens arbete att upprätta riskhanteringsplaner, stötta och hjälpa de 

anställda. Men vad händer om chefen själv blir utsatt för hot och/eller våld?  

Vilken erfarenhet och känsla kan de här enhetscheferna dela med sig av så att 

andra chefer, kollegor lättare kan hantera/förebygga en eventuell hotbild i sin 

yrkesroll. De enhetschefer som intervjuas kommer att vara anonyma i de utskrifter 

eller analyser som redovisas. Inga namn kommer att finnas på någon av de 

anteckningar som görs. Deltagandet är frivilligt och varje enhetschef som 

intervjuas har rätt att avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl till det. 

Tidsåtgången för intervjun beräknas till ca 45 minuter. Enhetschefen bestämmer 

själv var intervjun ska äga rum.      

 

Den färdiga rapporten beräknas vara tillgänglig via universitetsbibliotekets 

hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ februari 2007.  
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