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Sammanfattning
Syftet var att undersöka boendestödjarnas upplevelse av våld och hot om våld i samband med
ensamarbete på serviceboendet. Frågeställningar var: Hur är upplevelserna betingade på
serviceboendena när det handlar om situationer med risk för våld och hot om våld mot
personalen? Hur upplever personalen ensamarbete på serviceboendet och hemma hos
klienter? Vilka förutsättningar finns att förebygga situationer med våld och hot om våld? För
att undersöka fenomenet använde jag tidigare forskning inom fältet. Jag använde teorierna
Goffman, E. (1959) dramaturgiska perspektiv på vardagslivet och Hochschild, A. (1983)
emotionellt arbete där teorierna tjänade som verktyg. Metoden är en kvalitativ metod där jag
använde semistrukturerade intervjuer. Resultatet har jag tolkat utifrån en hermeneutisk ansats
och analysen genom metoden innehållsanalys. Resultatet tyder på att det mest framträdande
våldet är det verbala och det händer oftast när klienter har ett sämre mående. Upplevelserna
boendestödjare har efter en hotfull situation är: adrenalinpåslag, obehag, rädsla, olust.
Förebyggande är bland annat: att använda larmet, telefoner och veta var flyktvägar finns och
att uppvisa ett intryck av lugn kan vara avgörande faktorer för att förebygga hotfulla
situationer.

Nyckelord: boendestödjare, hot, våld, ensamarbete, upplevelser, förebyggande



Abstract
The aim was to investigate the housing supports experience violence and threats of violence
associated with working alone in service accommodation. Questions were: How are the
experiences related service accommodation when it comes to situations with a risk of violence
and threats of violence against staff? How do staff working alone in service housing and
homes of clients? What are the conditions to prevent situations of violence and threats of
violence? To investigate this phenomenon, I used previous research in the field. I used the
theories of Goffman, E. (1959) dramaturgical perspective on everyday life and Hochschild, A.
(1983) emotional work in which theories served as tools. The method is a qualitative method
where I used semi-structured interviews. The result, I have interpreted from a hermeneutic
approach and the analysis by the method content analysis. The results suggest that the
predominant violence is verbal and it usually happens when clients have a worse mood.
Experiences accommodation supporters have after a threatening situation is: adrenaline mark,
discomfort, fear, discomfort. Prevention is, among other things: to use the alarm, phones and
know where escape routes are and to exhibit an appearance of calm can be critical factors in
preventing threatening situations.

Keywords: housing support, threat, violence, solitary work, experiences, prevention
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1. Inledning
Våld- och hot om våld är ett väldigt vanligt förekommande fenomen i vårt samhälle idag.

Hotet eller våldet kan inträffa antingen i det privata rummet eller i det offentliga rummet i vårt

gemensamma samhälle. Med privat rum syftas på hemma hos en person där en våldsam eller

hotfull situation kan uppstå. Det kan t.ex. vara våld i nära relationer där det antingen kan vara

direkt fysiskt våld eller verbalt hot om fysiskt våld. Eller när t.ex. en främmande person som

kommer på besök upplevs hotfull eller blir våldsam av olika orsaker. Våld- och hot om våld är

tillika ett vanligt fenomen i det offentliga rummet ute i samhället i allmänhet och inom fler-

talet yrken i synnerhet. Det kan t.ex. vara poliser, kriminalvårdare, socialsekreterare, kuratorer

där det förekommer mest hot och våld. Dock är det allra vanligast inom psykiatrisk vård. När

det handlar om myndighetsutövning där socialsekreteraren fattar ett beslut som innebär an-

tingen ett bifall eller avslag för klienten i ett ärende kan det senare innebära risker för hot och

våld på arbetsplatsen.

I min uppsats handlar det om vilka risker av hot och våld det finns i arbetsmiljön i samband

med ensamarbete för boendestödjare. Jag anser att detta ämne är viktigt att belysa närmare.

Undersökningen är genomförd via intervjuer med boendestödjare på två serviceenheter. Jag

valde intervjuer med personalen för att undersöka deras upplevelser av hot och våld på arbets-

platsen och vad det finns för åtgärder omkring detta fenomen. Jag valde att avgränsa mig till

ett område att undersöka och valde ut lika många kvinnor och män. Jag har undersökt vad

arbetsmiljöverket har för information om våld och hot och jag har även använt mig av

forskningsartiklar för att få en uppfattning om vad som tidigare har forskats inom fältet. Artik-

larna har jag använt till att jämföra likheter och skillnader utifrån det sociala fenomenet.

Individerna som bor på serviceenheterna lyder under Lagen (1993:387) om stöd och service

till vissa funktionshindrade (LSS) som är en del av Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Jag har tagit min utgångspunkt till denna undersökning från en artikel av Dagens Nyheter där

en boendestödjare blev mördad av en klient i Tullinge söder om Stockholm år 2014. ”I åtalet

skriver åklagaren att de ska ses som en försvårande omständighet att den 55-årige mannen

mördades i sin tjänsteutövning och att han saknade möjlighet att skydda sig från angreppet”

(dn.se, 2014). Vidare skriver DN:
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”Men just särskilda boenden, som det rörde sig om i det här fallet, utmärker sig

när det gäller antalet anmälningar om hot och våld. År 2012 kom 116 anmäl-

ningar om fysiskt våld mot anställda vid boenden med särskild service för

personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder. Det innebär

att ett av tio våldstillbud som anmäldes till Arbetsmiljöverket det året kom från

sådana boenden” (dn.se, 2014).

Det finns risk att boendestödjare utsätts hot och våld i deras arbetsmiljö. Detta kan inträffa på

boendet eller hemma hos klienter. Fenomenet är intressant att uppmärksamma då det handlar

om människors trygghet och säkerhet på arbetsplatsen och som är viktigt att följa upp genom

att utvärdera de faktiska riskerna av våld och hot om våld på arbetsplatserna.

1.1 Syfte
Syftet är att undersöka boendestödjarnas upplevelse av våld- och hot om våld i samband med

ensamarbete på serviceboendet för individer med psykisk funktionsnedsättning och vilka före-

byggande åtgärder som finns. För att undersöka fenomenet har jag använt mig av tidigare

forskning inom fältet för att ta del av vad denna forskning har kommit fram till. Vidare har jag

använt mig av Goffman, E. (1959) dramaturgiska perspektiv på vardagslivet och Hochschild,

A. (1983) emotionellt arbete där dessa både teorier har fått tjäna som verktyg för att få en

förståelse omkring fenomenet för hur boendestödjarna hanterar situationer med inslag av

våld- och hot om våld som är verksamma på serviceboendena och hur detta gestaltar sig för

arbetsgruppen. Metoden är en kvalitativ metod där jag har använt mig av semistrukturerade

intervjuer med personal som arbetar på serviceboenden. Resultatet har jag tolkat utifrån en

hermeneutisk ansats och analysen genom metoden innehållsanalys.

1.2 Frågeställning

 Hur är upplevelserna betingade på serviceboendena när det handlar om situationer

med risk för våld och hot om våld mot personalen?

 Hur upplever personalen ensamarbete på serviceboendet och hemma hos klienter?

 Vilka förutsättningar finns att förebygga situationer med våld- och hot om våld?
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1.3 Disposition
I detta avsnitt kommer en överblick av delarna i uppsatsen som tillsammans bildar en helhet

genom kapitlens innehåll.

 I det andra kapitlet kommer en bakgrund till vad våld och hot i arbetsmiljön i samband

med ensamarbete innebär och hur den kan påverka personalens hälsa både fysiskt,

psykiskt och socialt. Ett resonemang om vad begreppet boendestödjare kommer tillika.

Därefter kommer jag in på tidigare forskning på fältet där jag har fokuserat på

forskningsartiklar som forskat utifrån liknande problem inom vården.

 I det tredje kapitlet för jag en argumentation på hur jag gick tillväga när valet av teori-

er och begrepp genomfördes. Jag har använt mig av Erving Goffman teori om drama-

turgi och Arlie Hochschild teori om emotionellt arbete. Jag menar att dessa båda teori-

er och begrepp är funktionella verktyg utifrån undersökningen.

 I det fjärde kapitlet kommer jag in på metodval och vilka metoder som jag har använt i

undersökningen. Jag kommer att komma in på vad hermeneutik (tolkning) innebär och

hur urvalet av deltagare till undersökningen gick till. Vidare kommer ett resonemang

kring vad semistrukturerad intervju innebär, för att sedan komma in på tillvägagångs-

sättet. När det handlar om reliabilitet och validitet kommer jag göra ett försök till att

försvara undersökningen utifrån giltighet och pålitlighet. Det kommer tillika föras en

argumentation av för- och nackdelar metodvalen har haft, samt ett resonemang utifrån

ett forskningsetiskt perspektiv.

 I det femte kapitlet är vi framme vid resultatet av undersökningen och här tolkar jag

detta genom att selektera ut specifika argument som uppkommit utifrån empirin från

intervjuerna. Deltagarna i undersökningen har fått tilldelat sig fiktiva namn i form av

det grekiska alfabetet.

 I det sjätte kapitlet kommer jag in på analysen och då använder jag mig av fråge-

ställningarna för att jämföra skillnader och likheter utifrån tidigare forskning och den

senare empirin utifrån intervjuresultaten där även inslag av teoretiska infallsvinklar

tillämpas.

 I det sjunde kapitlet kommer jag göra en sammanfattning av undersökningen och jag

kommer även in på kritiska ståndpunkter vad gäller brister som uppkommit i

undersökningen. Jag kommer även att framföra olika perspektiv på framtida

forskningsområden som jag anser kan vara värda att genomföra.
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2. Bakgrund
Här kommer jag att förklara hur arbetsmiljöverket definierar våld- och hot om våld i arbets-

miljön och jag kommer även att föra en argumentation som kännetecknar ensamarbete. Jag

kommer också komma in på vad begreppet boendestöd innebär och vilka uppgifter som finns

för handen. Jag valde källorna till bakgrunden som jag ansåg vara lämpligast att använda mig

av utifrån ämnet som jag undersöker. När jag sedan kommer in på vad tidigare forskning har

forskat fram utifrån liknande situationer inom vårdsektorn, var jag noga med att komma nära

just den problematik som kunde svara upp till mina frågeställningar. Sökorden som jag an-

vände mig av var: working alone, threats, violence, social work och Sweden. Sökorden gav

träffar på forskningsartiklar som behandlar ensamarbete, hot, våld och Sverige men inte

socialt arbete.

2.1 Våld och hot om våld i arbetsmiljön
Några definitioner från arbetsmiljölagen (AFS 1993:2)

 Arbetet skall ordnas så att risk för våld- eller hot om våld förebyggs

 Arbetstagarna skall ha utbildning, information för att skapa säkerhet och trygghet

 Arbetstagarna skall kunna få snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation

 Finns påtaglig risk för våld- eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete

 Händelser med innehåll av våld- eller hot om våld skall dokumenteras och utredas

Enligt arbetsmiljöverket (1993:2) finns det högriskyrken där bl.a. skötare inom psykiatrisk

vård utsätts i högre grad av våld och hot om våld än vissa andra yrken. Arbetsmiljöverket

(1993:2) skriver att det finns ett mörkertal vad gäller antalet anmälningar om våld och hot om

våld som aldrig registrerats i allmän statistik. Människor reagerar olika på en hotfull situation

och är beroende på om personen varit med om någon liknande händelse tidigare. En annan

orsak är om personen var ensam under tiden hotet eller våldet pågick. Vetskapen om att risken

för att utsättas för hot eller våld innebär en stress och psykisk press i arbetsmiljön. Detta lid-

ande kan motverkas och förebyggas genom åtgärder i form av klara rutiner och ett bra om-

händertagande för den som blivit utsatt av hot och våld. Konsekvensen av detta innebär att

personen känner en trygghet att komma tillbaka till arbetet och vara förberedd på liknande

händelser i framtiden (www.av.se).



5

2.2 Ensamarbete
Enligt Arbetarskyddsstyrelsen är förklaringen av social isolering i arbetsmiljön när det kan

finnas risk för våld- eller hot om våld när personal har kompetens att vidta åtgärder mot

klienter/patienter. Det kan t.ex. vara i samband med psykiatrisk vård eller social service där

klienterna/patienterna inte hjälper en boendestödjare/skötare om de skulle råka ut för en våld-

eller hot om våld situation för att de är inkapabla p.g.a. sitt handikapp, rädda för sanktioner

eller fientligt inställda till personalen. När det handlar om ensamarbete är det väsentligt att

personalen kan känna en närhet till andra i arbetsgruppen. Detta kan innebära stimulans och

impulser till en personlig utveckling, trygghet och hjälp. Beröm i arbetet kan vara ett värde-

fullt stöd för självförtroendet och grunden till arbetsglädje (www.av.se).

2.3 Boendestödjare
Enligt rapporten Det är mitt hem (2010) definierar socialstyrelsen boendestöd som ”bistånd i

form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende” (Det är

mitt hem, 2010, s. 62). En annan beskrivning av boendestöd har Nationell psykiatrisamord-

ning som ”ett socialt stöd som ges till den enskilde i dennes bostad och anpassats efter de be-

hov som finns hos personer med psykisk funktionsnedsättning” (Det är mitt hem, 2010, s. 62).

En omfattande definition som kan ge en bättre reflektion av helheten i samband med insatsen

kommer från Stockholms stads riktlinjer från 2002:

”Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykiska funktionshinder som

syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen är dock inte begränsad

till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa

aktiviteter bör göras tillsammans med brukaren.” (Det är mitt hem, 2010, s. 62).

Det framkommer utifrån rapporten Det är mitt hem (2010) att arbeta som boendestödjare

innebär ofta ett ensamarbete där ett samarbete sker mellan flera samverkansparter. Dock är

det klienten som ger sitt samtycke till dessa insatser.

2.4 Tidigare forskning
Här kommer jag att förklara vilka forskningsartiklar som jag har valt att undersöka när det

handlar om mitt ämne våld- och hot om våld i samband med ensamarbete där aktörerna är

boendestödjare. Totalt behandlar jag fem forskningsartiklar som är från åren 2010 – 2014. När



6

jag sökte efter relevant tidigare forskning upplevde jag att det fanns vissa hinder att finna

artiklar som behandlade fenomenet som jag undersöker. Dock beslutade jag mig för att

försöka komma så nära problematiken som berör mitt ämne. Jag har vävt samman delar av

adekvata referat utifrån artiklarna vilka bildar en helhet där min förhoppning är att det blir en

bättre förståelse för problemet i ämnet jag undersöker. Det som saknas utifrån artiklarna är

vilka förutsättningar som finns till ett förebyggande av situationer med våld- och hot om våld.

2.5 Förekomsten av hot och våld
När det handlar om våld- och hot om våld i vården har det framkommit att i forsknings-

artikeln Health in Sweden – The National Public Health Report 2012. Chapter 12 författad av

Karen Leander, m.fl. (2012) när det gäller arbetsrelaterat våld omfattar detta oftare kvinnor än

män och att det finns betydande skillnader mellan olika yrkesgrupper där våld- och hot om

våld framträder. I forskningsartikeln The Exploding Spark – Workplace Violence in an Infec-

tious Disease Hospital författad av Nicola Magnavita (2013) menar forskaren att förekom-

sten av våld på arbetsplatsen mot hälso- och sjukvårdspersonal är ett ganska vanligt och ut-

brett fenomen. I en annan forskningsartikel Violence Against Women – The Phenomen of

Workplace Violence Against Nurses författad av R.J. Howerton Child och Janet C. Mentes

(2010) menar forskarna att klienter med särskilda personliga egenskaper, inklusive genus, att

män är mer benägna att begå både fysiskt och verbalt våld än kvinnor. Å andra sidan menar

Child och Mentes (2010) att manlig vårdpersonal är mer benägna att bli misshandlade än

kvinnlig vårdpersonal, detta rör sig dock enbart inom psykiatriska avdelningar. Detta kan

tillika Magnavita (2013) bekräfta att störst risk att utsättas för våld är bl.a. inom psykiatrisk

vård. Samma fenomen kom Child och Mentes (2010) fram till att i en jämförelse av våld

mellan avdelningar var våld vanligare på psykiatriska avdelningar. Kvinnor däremot är enligt

Child och Mentes (2010) mer benägna att bli överfallna på arbetsplatsen och när vårdpersonal

arbetar ensamma tenderar arbetsplatsvåldet att öka.

2.6 Uppkomsten av hot och våld
Magnavita (2013) konstaterar att våldssituationen oftast inträffade när vårdpersonalen skulle

ge patienten behandling eller när de diskuterade eller svarade på önskemål från patienten.

Liknade resultat konstateras i forskningsartikeln Threats and Violence in the Care Sector –

Proposed Safety Measures in Swedish Occupatinal Injury Reports 1987, 1997, and 2007



7

författad av Sofia Wikman (2014) att det förekommer hot och våld ofta i samband med

tillrättavisningar och kommunicering av negativa beslut och i samband med situationer som

innebär ökad intimitet, t.ex. byte av inkontinensskydd, att ta hand om personlig hygien och

även vid måltider. I de flesta fall var det enligt Magnavita (2013) plötsligt som patienten

agerade och personalen hade ingen möjlighet att förutsäga våldsutbrottet och detta gestaltade

sig enligt Magnavita (2013) att i trefjärdedelar av fallen arbetade vårdpersonalen ensam.

Enligt Child och Mentes (2010) innebär situationer med våld att patient och familjefaktorer

leder till en ökad sannolikhet till våld mot vårdpersonal vilket händer i ett akut sjukdomstill-

stånd (t.ex. alkohol eller drogförgiftning), ett självskadebeteende och i ett försämrat mående i

en psykisk sjukdom. Det har tillika betydelse enligt Child och Mentes (2010) när det handlar

om ett ökat tillstånd av känslor hos patienter eller deras familjer som inkluderar ångest, rädsla,

hopplöshet, sorg, frustration, eller förlust av kontroll.

2.7 Verbalt hot om våld dominerar
Av Magnavita (2013) framgick att mer än hälften av vårdpersonalen varit utsatta för verbalt

hot om våld än fysiskt våld. Patienterna var de som framför allt stod för våldshandlingarna.

Detta konstateras även i forskningsartikeln Violence in the nursing workplace – a descriptive

correlational study in a public hospital författad av Kang-Pan Chen, Yan-Chiou Ku and Hsiu-

Fan Yang (2012) att verbalt våld var den vanligaste formen av våld som upplevs av vård-

personal och att de vanligaste källorna till arbetsplatsvåld mot vårdpersonal är patienter, an-

höriga till patienter, kollegor och besökare. Våldssituationen börjar menar Chen, Ku och Yang

(2012) ofta med verbala övergrepp som stegvis ökar till fysisk misshandel. Medan Child och

Mentes (2010) har kommit fram till i sin forskning att det finns ingen accepterad standard-

definition av arbetsplatsvåld där våldet kan vara allt ifrån verbala övergrepp till allvarlig

skada. Chen, Ku och Yang (2012) menar att det fysiska och psykiska välbefinnandet för vård-

personalen äventyras när de arbetar i miljöer där de utsätts för fysiskt och verbalt våld. Enligt

Child och Mentes (2010) visar forskningen alltmer att verbal misshandel har ännu mer negativ

och långvariga konsekvenser till skillnad från det fysiska våldet. Vidare menar Child och

Mentes (2010) att som en konsekvens av verbal misshandel fick vårdpersonalen känslotill-

stånd i form av frustration, ilska, stress, rädsla och ångest. Konsekvensen av långsiktig stress

och trauma menar Child och Mentes (2010) leder till att vårdpersonal får apati, tillbaka-

blickar, påträngande tankar, mardrömmar och gråter. Andra psykologiska konsekvenser
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relaterade till arbetsplatsvåld innebar enligt Child och Mentes (2010) dåliga relationer med

kollegor och familjemedlemmar.

2.8 Risker med hot och våld
Enligt Leander & m.fl. (2012) har Arbetsmiljöverket kommit fram till att det är 14 procent av

den arbetsföra befolkningen i Sverige d.v.s. ungefär en halv miljon människor om året som ut-

sätts för våld- eller hot om våld på arbetsplatsen. De flest drabbade är kvinnor vilket innebär

trefjärdedelar av de rapporterade fallen. Leander & m.fl. (2012) hänvisar till statistiska

centralbyrån (SCB) att detta har pågått sedan 1990-talet att det är flest kvinnor som blivit

utsatta än män. Dock skriver artikeln att våld- och hot om våld blivit vanligare bland både

kvinnor och män menar Karen Leander & m.fl. (2012). Enligt Wikman (2014) menar hon att

det är tydligt att arbetsskadeanmälningar i form av våld är ofta beroende på stress som i sin tur

är orsakad av ångest. Vidare anser Wikman (2014) att de risksituationer som beskrivs i arbets-

skadeanmälningarna arbetar med psykisk sjukdom, demens eller neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar, till detta tillkommer enligt Wikman (2014) en annan risksituation som är stress

till följd av hög arbetsbelastning. Detta kan enligt Child och Mentes (2010) leda till en mins-

kad kvalitet på vården, låg arbetsmoral och ökad personalfrånvaro och i samband med miss-

handel har vårdpersonalen en högre andel drogmissbruk, posttraumatiskt stressyndrom

(PTSD). Child och Mentes (2010) beskriver tre kategorier av våld som förekommer på arbets-

platser som är:

 Interna relationer

 Externa relationer

 Klientrelationer

Det interna våldet sker mellan anställda i en organisation, det externa våldet begås av

främlingar utanför organisationen och klientrelationsvåldet händer mellan arbetare och

klienter eller klienter, t.ex. arbetsplatsvåld i vården. Även om alla tre kategorier av våld kan

förekomma i sjukvården, så är klientrelaterat våld den vanligaste.

Jag har nu redovisat vad tidigare forskning kommit fram till när det handlar om våld- och hot

om våld i vården. De flesta hot och våldssituationer sker i samband med klientrelationer i
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vården och att det är flest kvinnor som blir drabbade av våld. Bland klienter är det vanligast

att män är mest benägna att begå både fysiskt och verbalt våld än kvinnor. I ensamarbete

tenderar våldet öka. Verbalt hot är det dominerande hotet om våld än det fysiska och vård-

personalens fysiska och psykiska välbefinnande påverkas av miljöer där de utsätts för fysiskt

och verbalt hot.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer jag in på begreppen som jag använt mig av i undersökningen. Jag

kommer att förhålla mig till Erving Goffman utifrån Jaget och maskerna – En studie i

vardagslivets dramatik och Arlie Russell Hochschild The Managed Heart. Goffman använder

sig av dramaturgi (teaterscen) när han beskriver vardagslivet. Hochschild kommer mera in på

emotionellt arbete. Goffmans teori utgår alltså ifrån hur vi människor ingår i olika roller och

där ett framträdande sker inför en publik. Medan Hochschild förmedlar begreppen känslo-

arbete och känsloregler som utgår från emotioner på arbetsplatsen. Dessa teorier och begrepp

anser jag vara meningsbärande i min undersökning då den handlar om hot och våld i samband

med ensamarbete för boendestödjare vilka är verksamma inom ett serviceboende för klienter

med psykisk funktionsnedsättning, men även hos klienter som bor utanför serviceboendet.

Jag kommer nu presentera några begrepp utifrån Goffmans teori som handlar om vardagslivet

och som kan liknas vid en teaterscen för att sedan komma in på Hochschild begrepp som

handlar om flygvärdinnors upplevelser i deras dagliga arbete. Det första begreppet är fram-

trädandet där vi individer ingår i en roll och som gestaltar sig i en inramning. Denna in-

ramning är platsbunden och kan inte påbörjas och avslutas innan samtliga rollinnehavare är

samlade för att ett framträdande ska kunna genomföras. I inramningen ingår allt som är

adekvat beroende på definitionen av situationen. Begreppet fasad visar på vilka egenskaper

olika roller kan gestalta sig med. T.ex. kan det röra sig om vilka karakteristiska uttryck

(verbalt) och (kroppsspråk) som bildar ett intryck på vad en boendestödjare förmedlar i sitt

framträdande till publiken (klienten). Begreppet publik kan vara antingen den andre rollinne-

havaren i den explicita inramningen, eller publik som befinner sig utanför inramningen men

som kan tänkas komma in ofrivilligt i framträdandet. (Goffman, 2014, ss. 28-35).

3.1 Uttrycksförmågan har betydelse i framträdandet
Goffman (2014) menar att:

”Individens uttrycksförmåga (och följaktligen hans förmåga att åstadkomma

intryck) tycks inbegripa två radikalt olika slag av teckenaktivitet: det uttryck

som han sänder ut (give expression) och det uttryck som han överför (give off

expression)” (Goffman, 2014, s. 12).
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Jag menar att när vi uttrycker oss både verbalt och fysiskt så utstrålar vi ett intryck på

vår omvärld. Detta formar och omformar mottagaren i interaktionen, d.v.s. när ett

meningsutbyte sker i en växelverkan formar det som sägs oss individer på ett sätt som

gör att vi har med oss något mera efter att en interaktion har skett. Det är utbytet av

växelverkan som är avgörande i hur situationen kommer att gestalta sig för de båda

aktörerna. Att komma ihåg är att vi utsänder mera i form av kroppsspråket än vad vi

utsänder verbalt, vilket kan ha en avgörande inverkan i en hotfull situation.

Enligt Goffman (2014) menar han att när det handlar om ett framträdande är det

huvudsakliga syftet med det att uttrycka det typiska för den uppgift som ska utföras

och inte det typiska för den agerande. Eller för att tala bildligt: det är väsentligare

vilket handlingssätt en boendestödjare har mot klienten i sitt framträdande än hur

boendestödjaren utförde handlingen. Goffman (2014) förklarar en av två grund-

läggande beståndsdelar i teamrelationerna: ”För det första tycks det vara så att varje

teammedlem, medan ett teamframträdande är i gång, har möjlighet att sabotera fram-

ställningen eller att fördärva det genom olämpligt uppträdande” (Goffman, 2014, s.

77). Jag menar att genom att överföra till ”klientteamet” d.v.s. om en klient mår dåligt,

vill sabotera eller fördärva ett framträdande genom ett olämpligt uppförande.

3.2 Inramningen och främre regionen
Goffman (2014) menar när det handlar om kontroll över inramningen att: ”Det anses

ofta att kontroll över inramningen är en fördel under interaktionen” (Goffman, 2014, s.

86). Jag menar att om en klient inte mår bra och blir utåtagerande under samtalet är det

en fördel att ha kontroll över situationen på hur boendestödjaren agerar lämpligt. Detta

menar Goffman (2014) att kontroll över inramningen ge det kontrollerande teamet en

känsla av säkerhet.

Goffman (2014) menar vad gäller regioner: ”Om vi utgår ifrån ett speciellt

framträdande som referenspunkt kan det ibland vara lämpligt att använda beteckningen

främre regionen för att referera till den plats där framträdandet äger rum” (Goffman,

2014, s. 97). M.a.o. om vi ser till att hemma hos klienterna på boendet där ett
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framträdande sker med en boendestödjare eller när klienterna kommer till basen av

olika anledningar kan detta vara en liknande främre region i sammanhanget. När det

gäller en bakre region (bakom kulisserna) menar Goffman (2014) bl.a. att: ”Där kan

team gå igenom sitt framträdande, gallra bland alla stötande uttryck när ingen publik är

närvarande som kan bli kränkt av dem” (Goffman, 2014, s. 102). Jag menar att i

kontoren kan boendestödjaren förbereda sig inför ett boendestödsbesök, rensa bort

upprörande uttryck när ingen klient är närvarande som kan bli sårad av boende-

stödjaren.

3.3 Uttryck har betydelse för intryck
Goffman (2014) menar att den agerande måste uppträda med ett uttrycksfullt ansvar, eftersom

många små, oavsiktliga handlingar råkar vara väl lämpade för att överföra intryck som är

olämpliga i det sammanhang där de förekommer. I undersökningen handlar det om att

boendestödjaren måste interagera med klienten i en hotfull situation på ett uttrycksfullt sätt.

Då det i annat fall kan hända att ett mindre antal, ofrivilliga handlingar kan innebära att

boendestödjaren överför intryck som inte är lämpliga i sammanhanget där den hotfulla

situationen äger rum. Detta kallar Goffman (2014) för oavsiktliga gester.

När det handlar om dramaturgisk disciplin menar Goffman (2014) att:

” […] samtidigt som den agerande skenbart är fördjupad i och uppslukad av den

roll han spelar och av allt att döma spontant går upp i sin aktivitet, måste han

icke desto mindre ha en känslomässig distans till sitt framträdande på ett sätt

som ger honom fria händer att ta itu med oförutsedda dramaturgiska inslag allt-

eftersom de uppkommer. Han måste visa upp ett intellektuellt och känslo-

mässigt engagemang i den aktivitet som han ägnar sig åt, men samtidigt måste

han hindra sig själv från att ryckas med av sin framställning för att inte riskera

att mista kontrollen över det som är syftet med hans verksamhet, nämligen att

prestera ett framgångsrikt framträdande” (Goffman, 2014, ss. 188-189).

D.v.s. att den agerande (en i arbetsgruppen) i form av den roll (boendestödjare) som

denne spelar (inklusive: inramningen som råder och den andra rollgestalten i form av

klienten) måste boendestödjaren ha en känslomässig distans (d.v.s. om situationen
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verkar hotfull) i sitt framträdande i själva inramningen med klienten. Detta för att om

situationen skulle övergå till ett s.k. ”skarpt läge” under interaktionen. Boende-

stödjaren måste visa prov på både ett förnuftigt (formellt) och ett emotionellt (inform-

ellt) beteende i situationen som aktiviteten gestaltar sig i. Dock är det en fördel att

boendestödjaren stoppa sig själv från att s.a.s. ryckas med av sin framställning (d.v.s.

vilka uttryck och därmed påverkan som sänds ut) för att minimera risken att mista

kontrollen över det som är syftet med boendestödjarens verksamhet som de facto är att

prestera ett lyckosamt framträdande.

3.4 Emotionellt arbete
Arlie Hochschild har skrivit boken, The Managed Heart (1983), där hon beskriver hur hon

studerar hur flygvärdinnor hanterar sina känslor i det dagliga arbetet. Som beskrivits tidigare

enligt Goffman (2014) innebär emotionellt arbete att aktören använder känslor, som visas

både kroppsligt och i ansiktsuttryck, i olika serviceyrken där man möter kunden eller gästen

ansikte mot ansikte eller genom telefonkontakt samt att organisationen, genom träning

och/eller observationer, kontrollerar de anställdas känslouttryck. I flygvärdinnornas yrke är

leendet en förlängning av deras uniform, det ingår i deras yrkesroll. Samma sak är det för

boendestödjarna i min undersökning att hur hotfull en situation än blir, så måste boende-

stödjarna visa upp en fasad som ger klienterna intrycket av ett lugn. Flygvärdinnan förväntas

alltid se behaglig och obesvärad ut i mötet med passagerarna. Passagerarnas trivsel är alltid i

fokus och hur otrevligt de än blir bemötta ska flygvärdinnan hela tiden behålla leendet på

läpparna. Flygbolaget Delta Airlines, som Hochschild studerade, utbildade sina flygvärdinnor

i hur de skulle bemöta besvärliga passagerare, hur de skulle undantrycka sina egna känslor för

att spela rollen som den vänliga flygvärdinnan. Ur studien utvecklar hon begreppen känslo-

arbete och känsloregler. Känsloregler är de normer som styr vilka känslor som ska upplevas

och visas i olika situationer. Det känsloarbete som människor använder i sina privata relation-

er kontrolleras här av en arbetsgivare och får därmed ett bytesvärde. Studien visar att individ-

er som jobbar med serviceyrken använder sig av två olika sätt att visa känslor på. Det första

uttrycket är det ytliga emotionella agerandet (surface acting) vilket innebär att aktören ut-

trycker en känsla som hon eller han inte upplever. Det andra uttrycket som individer visar

känslor genom är djupt emotionellt agerande (deep acting). Det innebär att man arbetar med

att skapa en emotionell upplevelse så att känslouttrycket stämmer överens med vad man upp-

lever. Man kan till exempel ta djupa andetag för att lugna ner sig eller skapa olika fantasier
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som gör att man betraktar situationen på ett sätt så att de rätta känslorna kommer (Hochschild,

1983).

Det djupt emotionella agerandet fokuserar på upplevelse, medan ytagerandet fokuserar på ut-

tryck (Ashforth & Humphrey, 1993). Påverkan av det emotionella arbetet? Hochschild (1983)

identifierar även tre olika förhållningssätt till yrket som de anställda kan inta och som i för-

längningen kan leda till olika följder för den anställde. Det första förhållningssättet innebär att

”[…] the worker identifies too wholeheartedly with the job, and therefore risks burnout.”

(Hochschild, 1983, s. 187). Det innebär att den anställda inte separerar sin privata roll från sin

arbetsroll utan är samma person hemma som på jobbet. Hon eller han ger personlig service i

företagets namn och all kritik och påhopp från gäster uppfattas som personliga angrepp. Detta

förhållningssätt kan i slutändan leda till utbrändhet, eftersom bristen på distans gör att person-

en upplever mer stress vilket lättare kan leda till utbrändhet. Det andra förhållningssättet inne-

bär att personen kan distansera sig från servicerollen och har mindre risk att utsätta sig själv

för utbrändhet. Dock känner hon eller han dåligt samvete över skådespelet och anklagar sig

själv över att hon eller han agerar och ibland inte bra nog. Det sista förhållningssättet utgår

från att individen distanserar sig helt från rollen men inte känner dåligt samvete över ageran-

det utan är medveten om att allt är ett skådespel som utspelar sig på en scen (Hochschild,

1983).
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4. Metod
I detta avsnitt kommer jag att argumentera för vilken metod som har valts. Vidare kommer jag

in på hermeneutik, urval av informanter, semistrukturerade intervjuer, tillvägagångssätt,

validitet, reliabilitet och forskningsetik. Jag valde en kvalitativ metod med semistrukturerade

intervjuer och Widerberg (2002) menar: ”Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man

följer upp de delar av intervjupersonernas berättelse som kan kasta ljus över personens

förståelse av temat ifråga” (Widerberg, 2002, s. 16). Orsaken till att jag valde denna metod

berodde på att jag ville förstå deltagarnas upplevelser kring riskerna av våld- och hot om våld

på arbetsplatsen i samband med ensamarbete. Jag ville m.a.o. förstå betydelsen av vad som

framsprang utifrån empirin, då jag tolkade resultatet hade jag en förförståelse om vad hot om

våld är genom både min livserfarenhet i allmänhet och utifrån tidigare forskning i synnerhet.

Denna förförståelse genererar en förståelse för upplevelserna som konstruerar en mening för

deltagarna i undersökningen.

4.1 Metodansats
Hermeneutik innebär en texttolkningsmetod där delarna i empirin bildar en helhet och utifrån

förförståelsen genereras en förståelse av textinnehållet, vilket skapar både en mening och en

betydelse utifrån det sagda. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) menar dem att: ”Ett huvud-

tema för hermeneutiken ha ända från början varit att meningen hos en del endast kan förstås

om den sätts i samband med helheten” (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 193).

Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2008) att:

”Omvänt består ju helheten av delar, kan därför endast förstås ur dessa. Vi står

alltså inför en cirkel, den s.k. hermeneutiska cirkeln: delen kan endast förstås ur

helheten och helheten endast ur delarna” (Alvesson och Sköldberg, 2008, s.

193).

Jag valde att använde både en objektiv hermeneutik d.v.s. från delarna till en helhet och en

aletisk hermeneutik från förförståelsen (fördomen) till förståelse som bildar både en mening

och betydelse utifrån det empiriska materialet i form av intervjuer.
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4.2 Halvstrukturerade intervjuer
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer av det skälet att jag ansåg att det

var mest lämpligt utifrån ämnet som jag hade valt. I undersökningen genomfördes fyra

intervjuer med två kvinnor och två män från två olika serviceenheter i området. Widerberg

(2002) menar att: ”forskaren använder samtalsformen för att få fram andras muntliga upp-

gifter, berättelser och förståelser” (Widerberg, 2002, s. 16).

4.3 Urval av informanter
Urvalet av deltagare i intervjuerna skedde genom att jag valde ut personer till undersökningen

genom en typ av bekvämlighetsurval d.v.s. att jag frågade ett mindre antal boendestödjare ut-

ifrån följande kriterier: kön, ålder, utbildning och erfarenhet. Med bekvämlighetsurval menar

Trost (1997) att urvalet uppkommer genom vad som enklast finns tillgängligt. Urvalet kan då

bestå av exempelvis bekanta eller personer som råkar passa in i undersökningen. Värt att

poängtera är att dessa personer inte är representativa i en statistisk mening vilket medför att

antalet personer som uppvisar ett visst mönster inte är värt att presentera. Enligt Trost är det

viktigaste att finna mönstret och inte hur många personer som uppvisade detta (Trost, 1997,

ss. 108-109). Min ståndpunkt var att det skulle vara lika många kvinnor och män från

respektive serviceenhet och att personerna skulle vara erfarna av att arbeta som boende-

stödjare, vilket innebar att de hade en bättre förståelse för fenomenet som jag undersökte. Jag

tog m.a.o. hänsyn till vilka svar som jag kunde tänkas få beroende på vilka personer som

ingick i undersökningen. Personerna som deltog var födda mellan 1959 – 1968 och den högsta

utbildningen var alltifrån gymnasiet till högskolan, med tillägg för kurser som kommunen

hade anordnat.

4.4 Tillvägagångssätt
Innan jag fick tillträde till fältet hade jag valt ut personerna i arbetsgruppen och frågade om de

var intresserade av att ställa upp på en intervju. Samtliga fyra personer som jag tillfrågade tac-

kade ja. Genomförandet av intervjuerna skedde på respektive personalrum efter att jag och

deltagarna bokat en tid för detta. Intervjuernas längd var mellan ungefär 30 min. och drygt 45

min. och det som jag kunde känna under intervjun var att jag hade svårt ibland att komma

med uppföljningsfrågor.
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Det är som Widerberg (2002) menar:

”Och eftersom det just handlar om ett möte mellan två olika personer, finns det

heller inga absoluta garantier för att mötet ”klaffar” och att intervjun blir så

(kvalitativ) som forskaren önskat sig” (Widerberg, 2002, s. 17).

Jag tänkte hela tiden på att försöka få svar på frågeställningarna som då var i fokus.

Widerberg (2002) menar att:

”Det behöver emellertid inte innebära att man inte kan eller bör ha tänkt igenom

och planerat intervjuns innehåll och form på förhand, att man inte skulle kunna

ställa samma frågor till de olika intervjupersonerna eller att det skulle vara

omöjligt att kvantifiera deras svar” (Widerberg, 2002, s. 16).

Under intervjufasen använde jag en konstruerad intervjuguide som ett stöd när jag ställde

frågorna till informanterna och tanken var att frågorna skulle vara explicit kopplade till fråge-

ställningarna jag hade på för handen. Widerberg (2002) menar att: ”Intervjun kan vara mer

eller mindre genomtänkt och styrd på förhand – exempelvis i form av en utarbetad och detalj-

erad intervjuguide” (Widerberg, 2002, s.16). Enligt Widerberg (2002) är intervjuguiden tänkt

att vara ett verktyg för att få fram vad undersökaren vill analysera. Innan jag började med

intervjuerna ansågs intervjuguiden vara relevant utifrån frågeställningarna. Jag anser att inter-

vjuer var lämpliga att använda i undersökningen som metod. Intervjuerna spelade jag in via en

ljudkälla i form av en smartphone. Ljudkvaliteten blev väldigt bra då jag i nästa skede skulle

transkribera intervjuerna. Detta utfördes hemma vid min dator. Under denna fas var jag noga

med att lyssna på vad som kom fram under intervjuerna. Det var flera gånger som jag var

tvungen att lyssna om för att uppfatta korrekt. Enligt Trost (2005) finns det både fördelar- och

nackdelar med att transkribera intervjuer. Fördelen är en möjlighet att lyssna på hur tonfall

och ordval gestaltade sig och som kan repeteras ett flertal gånger efteråt. En annan fördel är

att det inte behöver vara nödvändigt med en massa anteckningar, utan fokus kan vara på

frågorna och svaren i intervjun. Vidare menar Trost (2005) att nackdelarna är att det var tids-

ödande att lyssna på ljudinspelningen och att det var besvärligt att höra rätt. Vid transkriber-

ingar går även informantens tonfall, en del av talspråket och tankepauser förlorade. Det finns

en stor fördel menar Trost (2005) när endast en person arbetar med intervjuerna vilket under-

lättar att återge samtalet.
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När detta var klart var nästa process att skriva ut intervjuerna som numera var bestående av

text. Därefter försökte jag hitta mönster och sammanhang i texten som jag kunde ha nytta av i

redovisningen av resultatdelen men även för analysdelen. Nästa steg i processen var kodning

av det empiriska materialet där jag valde ut relevant data som hade framkommit i utskrifterna

genom att klassificera. Boolsen (2007) menar att koda data innebär att kategorisera materialet

till mindre delar. Principerna för att koda är väsentligt avgörande då det är relevant data som

granskas i materialet. Efter kodningen var nästa steg att analysera empirin.

4.5 Validitet och reliabilitet
Validitet är ett mått på att undersökningen är giltig i den bemärkelsen att jag har talat sanning

när det handlar om det empiriska materialet som framkommit utifrån intervjuerna. Samma sak

när det gäller hur jag har tolkat texten med hjälp av en hermeneutisk ansats. En annan sak som

är väsentlig i sammanhanget att nämna är reliabiliteten och då handlar det om hur pålitlig min

undersökning är. Då kan det röra sig om hur jag samlat in det empiriska materialet, vilket ur-

val av informanter jag frågat, vilka metoder som jag har använt är tillika ett mått på hur

pålitliga mina fynd har varit så att säga. Eller för att tala med Malterud (1998) menar hon att:

”Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan

reliabilitet avser att jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter

hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt

tillfälle” (Malterud, 1998, ss. 157-165).

Jag anser att min undersökning uppfyller dessa krav, då jag har varit noggrann i mitt

handlingssätt när det handlar om insamlandet av tidigare forskning, teoretiska begrepp och

empirin. Vidare menar Malterud att: ”Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i

vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga” (Malterud, 1998, ss. 157-165).

I mitt fall handlar det om en undersökning som genomfördes med boendestödjare på två olika

serviceenheter och antalet deltagare var fyra stycken, varav två var kvinnor och två män. Jag

anser att resultaten är giltiga utifrån den specifika undersökningen som genomförts. Vilka re-

sultat som andra liknande undersökningar hade fått fram är svårt att definiera så att säga.
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4.6 Forskningsetik (etiska kodexar)
När det kommer till de etiska ställningstagandena beslutade jag mig för att använda vad

vetenskapsrådets bok God forskningssed (2011) skriver om vad en god etisk forskning bygger

på. Utifrån boken framkom att forskning ska bedrivas genom att skydda deltagarna som är

med i undersökningen genom det s.k. individskyddskravet. Vidare skriver God forskningssed

(2011) att forskningen är till för att begagna samhället väl när det handlar om: hälsa, miljö och

livskvalitet för människorna. Här följer ett citat från God forskningssed (2011) som jag sedan

följer upp med mina kommentarer utifrån undersökningen:

”För olika forskningsområden utvecklades forskningsetiska kodexar, dvs. sam-

lingar av regler som försökte klargöra hur forskaren skulle agera gentemot

försökspersonerna för att handla etiskt riktigt. Kodexarna uttalade sig om vad

forskaren skulle göra före forskningens genomförande (information, samtycke),

under genomförandet (undvikande av risker, designfrågor) och efter genom-

förandet (publicering, förvaring av material). En mängd etiska frågor i forsk-

ningen blev på det sättet uppmärksammade och kodexarna bidrog starkt till att

skapa en praxis och öka medvetenheten om möjliga etiska problem i forsk-

ningen” (God forskningssed, 2011, s. 18).

Tillvägagångssättet som jag hade när det handlar om informationskravet var att jag informera-

de deltagarna muntligt om vad det var för slags undersökning jag skulle bedriva och på vilket

sätt som materialet skulle samlas in på. Jag var tillika mån om att informera hur lång tid inter-

vjun skulle ta på ett ungefär. När det sedan handlar om samtyckeskravet informerade jag

under intervjutillfället om att det var helt frivilligt att delta i undersökningen och att personen

kunde avbryta när som helst sitt deltagande. När det gäller undvikande av risker (även s.k.

konfidentialitetskravet) tolkar jag det som att det handlar om ett bevarande av den personliga

integriteten och att det som informanten delgivit under intervjun inte skulle på något sätt

kunna härledas till att just den personen sagt dessa orden. Detta helt oberoende på vem som

har sagt vad och vem som var vem. Till sist vad gäller publicering, förvaring av material

(även s.k. nyttjandekravet) informerade jag deltagarna att uppsatsen finns tillgänglig på Inter-

net och att det var enbart jag som har tillgång till samtliga uppgifter som härleds till det em-

piriska materialet.
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5. Resultat
I detta avsnitt ska det empiriska resultatet redovisas som framkommit utifrån intervjuerna. Det

var två kvinnor och två män som deltog i undersökningen som tjänstgör som boendestödjare

på två olika serviceenheter inom området. Jag valde att intervjua två deltagare från respektive

serviceenhet och att dessa representerade en kvinna och en man. Efter varje citat som jag har

valt att kursivera gör jag min tolkning av vad deltagaren menar. Boendestödjarnas namn är

fiktiva utifrån det grekiska alfabetet. Här kommer jag göra en kort presentation av deltagarna:

 Alfa är en man som är född 1968 och som har en gymnasieutbildning och har gått

kurser inom kommunen. Alfa har varit verksam som boendestödjare sedan år 2000 och

inom kommunen sedan år 1990/1991.

 Beta är en kvinna som är född 1961 och som har en påbyggnadsutbildning i psykiatri.

Beta har varit verksam inom boende sedan år 1995 och har arbetat som boendestödjare

i cirka tre år.

 Gamma är en man som är född 1959 och som är utbildad specialistsjuksköterska i

psykiatri. Gamma har varit verksam som sjuksköterska i drygt 20 år och har arbetat

som boendestödjare i tre år.

 Delta är en kvinna som är född 1963 och som har en gymnasieutbildning och har gått

en högskoleutbildning som var en kurs om 30 högskolepoäng. Delta har varit verksam

som boendestödjare i 15 år.

5.1 Risker för hot om våld
De allra vanligaste riskerna när en boendestödjare kan utsättas för hot om våld är förändring i

klienternas psykiatriska sjukdomar, symtom och missbruk. Andra risker som kan ha betydelse

är vid situationer när det kommer personer som inte bor på serviceenheten och det förklarar

Alfa genom att:

Sedan har det ju här på boendet florerat flera personer som inte har tillhört boendet eller

klientgruppen så sett, utan har varit inom ”parentes” vänner med dem som bor här.

Alfa menar att personer som kommer utifrån och som inte tillhör boendet, utan påstås sig vara

vänner med de boende utgör en risk för hotfulla situationer, både för personal och boende.
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Andra riskmoment är som Alfa förklarade det:

Ja alltså det är ju när någon går in i ett skov personen har psykossjukdom och

går in i ett skov och på grund av hur verkligheten ser ut på den personen så kan

det ju lite grann som en blixt från klar himmel komma fram en hotsituation.

Samma sak konstaterar Beta med att berätta:

När personerna kan må sämre gå ner i skov känna sig trängda, eller på något

sätt påverkade av sin sjukdom. Så kan det uppstå situationer som kan leda till

hot om våld.

Beta menar att det är sannolikt när en person med psykossjukdom som går in i ett skov ökar

detta risken för en hotfull situation.

Enligt Alfa grundar sig alltså de allra flesta tillfällena i ett skov och det kommer vid olika

tillfällen. Alfa menar att oftast är det inte direkt riktat mot boendestödjaren, utan situationen

kommer oftast av att personen har ett skov, att han eller hon mår så pass dåligt och har en för-

vriden verklighetsupplevelse som kan medföra rädsla och aggressioner och som är i en mer

generell riktning. Enligt Gamma kan det vara när en person är uppenbart psykotisk som det

alltid finns en risk att en situation kan uppstå. Gamma fortsätter, eller när en person är upp-

varvad då en boendestödjare kan komma för nära eller när en person upplever sig kränkt utav

en boendestödjare. Vidare menar Gamma att boendestödjaren t.ex. tjatar om mediciner eller

det kan vara någon föreställning att personen känner sig hotad av boendestödjaren och det kan

vara både på boendet, eller när ett hembesök sker.

Detta förklarar Beta genom att:

Det är alltså om någon börjar insjukna till exempel eller får vanföreställningar

eller paranoida handlingar och ser saker som inte vi ser så kan det ju uppfattas

hos dem som att vi är ett hot.

Beta menar att det är i sjukdomsfasen som det är störst risk att utsätta sig för hot om våld.

Gamma har ytterligare en förklaring till vad som kan orsaka situationer med hot om våld:

När dem mår sämre och antingen kan dem oprovocerat vara aggressiva, att dem till exempel

går upp i mani eller ja utav vilken anledning som helst egentligen.
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Gamma menar att oberoende vad orsaken är till aggressionen så grundar den sig i klienternas

mående.

Enligt Delta är de allra flesta riskerna för situationer med hot om våld när klienterna har ett

sämre mående.

Detta kan Delta förklara genom att:

Ofta är ju riskerna så större när folk, eller när dem boende bruka må sämre. Ja

alltså när dem mår sämre så ökar riskerna för hot om våld så kan man säga.

Delta menar att ju sämre klienterna mår desto större risk för situationer med hot om våld.

5.2 Konsekvenser efter hot om våld
Det mest förekommande hotet om våld är det verbala. Det svarade samtliga fyra informanter.

Detta förklarar Alfa på följande sätt:

Både verbalt som man vet redan från början att det stannar vid verbalt men

sedan har det ju varit verbalt hot om faktiskt våld. Men som det inte har blivit

något ting av.

Alfa menar att det förekommer både verbalt hot och verbalt hot om faktiskt våld, men som det

inte blir något av. Det intressanta är varför det stannar vid verbalt hot om våld och inte något

fysiskt våld.

Andra upplevelser som boendestödjarna har fått vid en hotfull situation är: adrenalinpåslag,

att hjärtat slår, obehag, rädsla, olust och att tankeverksamheten går på högvarv. I de samman-

hang som dessa begrepp har förekommit är i situationer där boendestödjaren kanske inte har

tolkat situationen på rätt sätt. Boendestödjaren har kommit för nära klientens privata sfär och

personen känner sig hotad, då kan det uppstå aggressivitet.

När det handlar om känslan efter att en hotfull situation har inträffat kan Gamma berätta att:

Den där känslan av obehag tycker inte jag kommer för ögonblicket den kommer efter en stund

kanske efter några timmar eller dagen efter när den har sjunkit in.

Gamma menar att konsekvensen av en hotfull situation inte kommer direkt, utan dröjer

antingen några timmar eller tills dagen efter när den har sjunkit in. Detta tyder på att ett
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verbalt hot visar sig vara värre när det handlar om att vara psykiskt utsatt än tvärtom fysiskt.

Visserligen innebär ett fysiskt våld att personen får båda upplevelserna.

När det handlar om ovälkommet besök till serviceenheten kan Delta berätta att:

Ja att man ska göra att brukaren eller den här andra då ska göra en massa saker så att man

alltså det handlar mer om skrämsel tänker jag.

Delta menar att när det kommer främmande personer till serviceenheten och de inte får sin

vilja igenom att besöka de boende, så försöker personerna skrämma boendestödjarna.

5.3 Upplevelser efter en hotfull situation
Enligt empirin har det framkommit när det handlar om direkta upplevelser efter en hotfull

situation att det triggar igång många bitar hos boendestödjaren. Beskrivningen av en hotfull

situation är svår och det är väldigt individuellt hur en boendestödjare reagerar. Vid ett tillfälle

när Alfa blev mordhotad hade han svårt att ta detta på allvar.

Alfa menar att grejen med detta jobb är att boendestödjaren höjer ribban hela tiden om vad

som är okej. Men trots detta berättar Alfa att:

Direkt våld har jag aldrig varit med om kanske för att jag är snabb, det hade

kunnat bli direkt våld, det är ju några situationer men det har inte blivit det så

jag får ju se det som hot då och det har mer än vad jag kan räkna upp, det är

många tillfällen.

Alfa menar att det är återigen hot om våld som är den dominerande variabeln. Direkt fysiskt

våld har inte funnits utifrån detta exempel, men det kunde ha hänt. Utan det har istället varit

flertalet gånger som hot om våld har inträffat.

Vad detta kan bero på ger Alfa sitt svar på:

Ja alltså jag är förhållandevis lugn i sådana situationer, kan inte riktigt svara

på varför. Men i sådana situationer där helvetet brakar lös så är jag relativt

lugn. Jag vet inte varför egentligen jag har ett lugn liksom och väldigt stort

fokus liksom på vad som händer, svårt att säga.

Alfa menar att det finns inget entydigt svar på varför han är lugn i hotfulla situationer. Men en

förklaring verkar vara att Alfa är väldigt lugn och har ett stort fokus på vad som händer.
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En liknande sak kan Delta konstatera att hon inte brukar bli stressad vid en hotfull situation,

utan hon blir oftast mer fokuserad när det händer. Delta menar att hon brukar vara ganska

skärpt när det händer och sedan efteråt kan hon få en tankeställare om vad som har hänt, eller

vad som kunde ha hänt.

Ett annat fenomen menar Beta är när en boendestödjare har upplevt en hotfull situation och

hur detta kan visa sig. Genom att när personen blir sämre och upplever saker och tror saker

och när boendestödjaren inte kan nå personen utan att denne upplevs då som något annat eller

vet något annat eller på något sätt är ett hot mot klienten. Då kan det bli situationer som kan

upplevas hotfulla.

Enligt empirin har det framkommit att deltagarna har upplevt våld och hot om våld på olika

nivåer och grader. Bl.a. har det visat sig när Gamma var verksam sjuksköterska att en person

har uttryckt att den vill ta livet av honom verbalt. Gamma har tillika upplevt att han inte har

läst av situationerna ordentligt, utan har kommit för nära en patient och då har han fått slag.

Dock de gånger som Gamma har fått ta emot dödshot eller hot om att bli slagen känts betyd-

ligt värre. Orsaken till det enligt Gamma är att det sitter kvar längre och det blir ett hot mot

ens liv eller ens tillvaro, integritet. Gamma menar att de hotfulla situationerna med verbala

aggressioner känns jobbigare.

När det gäller hotfulla situationer menar Delta enligt följande:

Jag känner inte att jag har varit utsatt för just våld. Däremot har jag väl någon

gång varit utsatt för hot om våld. Att det skulle kunna skett någonting eller så

men inte direkt våld.

Delta menar att det inte är vanligt att en boendestödjare blir utsatt för något direkt fysiskt

våld, utan det är mera vanligt att hot om våld förekommer, där det ofta är verbalt hot eller

verbalt hot om direkt våld.

Delta menar att oftast är det hot om våld som hon har upplevt och att detta har skett att någon

har bjudit in folk utifrån och då har också hotet om våld trappats upp. Detta visar sig för Delta

genom att hon oftast känner ett slags obehag. Hon menar att det väcks olika känslor beroende

på i vilken situation som hon hamnar i och kanske ibland också vem klienten ifråga är.
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5.4 Ensamarbete på arbetsplatsen
Enligt empirin har det framkommit när det handlar om ensamarbete på serviceboendena att

både Alfa och Delta upplever en tristess av att vara ensamma på boendet. Gamma uppger att

ensamarbete är inget som denne understödjer. Det har framgått av Alfa att periodvis har det

varit personer som har kommit till ett av boendena där personerna inte tillhört klientgruppen,

utan istället framställt sig själva som besökare till de boende. Detta har enligt Alfa inneburit

en viss oro då det ryktades om att personerna var farliga. Enligt Delta menar hon att jobba bas

är ensamarbete när hon jobbar på kvällen och likadant dem långa passen på helgerna och det

tycker hon är trist.

Det framgår av samtliga boendestödjare att på boendena är det flest hot om våld än ute hos

klienter i det ordinära boendet. När det handlar om hot om våld på basen och i klienternas

lägenheter uppger Gamma att:

Det är både och jag har varit med om båda situationerna, dels när jag har varit

inne hos klienten och det har blivit en hotfull situation och dels när klienter har

kommit in till basen och har varit hotfulla. Det är nog svårt att svara entydigt

på det. För båda situationerna förekommer.

Gamma menar att när det handlar om serviceenheten där klienterna bor i sina egna lägenheter

och har tillträde till basen, spelar det ingen större roll när en hotfull situation kan uppstå då det

många gånger handlar om klienternas mående som på något sätt styr när en hotfull situation

kommer.

När det handlar om tryggheten på arbetsplatsen uppger Beta att hon känner sig trygg vid

boendestöd hos uteklienter och att hon inte har upplevt någon form av hot om våld. På boen-

det är hon trygg men försöker alltid ha med säkerhetstänket. Medan Gamma uppger att han är

trygg över lag. Men han är ingen anhängare av ensamarbete i ren fysisk mening om det inte

räknas larm och telefoner. Delta uppger att hon oftast faktiskt känner sig trygg och säker.

Orsaken till att Gamma inte är en anhängare av ensamarbete grundar sig i att:

Just därför att vi jobbar med den typen av personer som vi gör. Dem som bor

på dem här boendeenheterna bor här av en viss orsak. Dem personerna vi

arbetar med i boendestöd har boendestöd av en viss orsak.
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Gamma menar att det finns en orsak till varför dessa personer bor på boendeenheterna och att

dem har boendestöd av en viss orsak. Vissa personer har tidigare varit institutionaliserade på

mentalsjukhus och har nu fått ett eget hem där de behöver stöd i vardagen med olika saker.

Samtidigt menar Delta att:

Ja människor utifrån som inte bor här som vill kanske av någon anledning

besöka någon i trappuppgången då. Som egentligen inte har någonting här att

göra. Dem gångerna har väl inte varit så där jätteroliga att jobba på kvällarna.

Delta menar att personer som kommer till serviceenheten utsätter personalen för stress och

oro när de vill besöka boenden. Konsekvensen av detta kan bli olust att jobba ensam på kväll-

arna.

Enligt Delta var det lättare när det var två personal på serviceenheterna. För då kunde person-

alen ägna sig lite mer åt klienterna som bor här på boendet. Att är det någon klient som kräver

väldigt mycket uppmärksamhet då kunde man ta den åt sidan. Då kunde den ena personalen

göra det och den andra kunde ägna sig åt dem andra klienterna. Idag ligger det på en person

egentligen. Delta kan tänkta sig att det har blivit tuffare för hon menar att de boende inte har

minskat, de är lika många. Hon vill tro att det var lite lättare när de var två i personal.

Detta märker Delta också när hon jobbar någon helg att när det finns två i personal så blir

jobbet enklare, än när man är ensam i 13 timmar på arbetsplatsen. Delta beskriver detta så här:

Jag tycker inte man ska få lov att jobba själv i 13 timmar och veta att ja

ensamarbete eller inte, men att det finns kollegor, men dem är liksom någon

kilometer bort och så.

Delta menar att jobba ensam i 13 timmar är inte hållbart då den sociala isoleringen från om-

världen är ett faktum. Kollegorna är långt borta om en hotfull eller skarp situation skulle upp-

stå på boendet.

Delta förklarar när hon har känt sig rädd eller otrygg på arbetsplatsen i samband med ensam-

arbete har varit när det uppstår situationer i boendet och inte för att hon är ensam.

5.5 Förebyggande vid hotfulla situationer
Utifrån empirin har det framgått att råder delade meningar om personalen på boendena ska

vara två eller en i personal. Bl.a. anser Alfa att ensamarbete innebär ett ansvar för personerna
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som bor på serviceenheterna. På ett av boendet har det förekommit inbrott i medicinskåpet

och det i sig kan orsaka oro, vilket inte fanns innan när de var två på boendet. Beta menar att

innan jobbade de alltid två och då hade hon sin kollega hela dagarna. Idag ser det lite annor-

lunda ut då det är flest i personal inne på dagarna. Dock är det fortfarande bara en i basen.

Gamma anser att han inte kan gå omkring och vara rädd, men han måste ha respekt för att

deras mående kan svänga. Gamma tycker i princip inte om tanken att de ska arbeta ensamma

egentligen.

Han menar att de har telefoner och larm och detta är förvisso bra, men det kan vara för sent

när hjälpen väl kommer. Gamma förtydligar detta genom att:

Man måste alltid tänka på att man är ensam man måste alltid veta var man har

larm och telefoner, flyktvägar. Man måste alltid veta vem det är som bor och

som kommer in och man måste känna till lite bakgrund.

Gamma menar att personalen måste förstå att de är ensamma på arbetsplatsen. Att de måste

veta var larm, telefoner och flyktvägar finns. Det är en fördel att personalen vet vilka som bor

på serviceenheten och som kommer in. Samt att de har en kännedom om de boende.

Delta anser inte att det alltid behövs vara två i personal. Det kan vara i perioder när det är

mycket, när det händer mycket så skulle det vara tacksamt om det kunde vara två i personal.

Delta menar att de har larm och telefon men det tar lite tid innan någon kommer ut och det

som sker den första stunden efter en incident är det jätteviktigt vad som görs. Samtliga in-

formanter har delgivit att de viktigaste betingelserna för att förebygga hotfulla situationer är

egen säkerhet, säkerhets tänk att använda larmet, telefoner och har klart för sig var flyktvägar

finns i ett skarpt läge. Både Alfa och Gamma menar att en god kännedom av de boende kan

underlätta vad det är som triggar igång eller inte triggar igång en klient. Andra betingelser

som kan vara av nytta är vad både Alfa, Beta och Gamma bekräftar att alltid backa, hålla di-

stans, att inte upplevas som ett nära hot, avväpna sig och att inte vända ryggen till. Samtliga

informanter känner till hur personalen ska förhålla sig till hot om våld enligt handlingsplanen.

Ytterligare en annan viktig aspekt utifrån säkerhet och trygghet är enligt Alfa:

En viktig bit det är ju att man känner att man kan lita på den kollegan som är i

närheten att man känner att man får uppbackning i sådan situation så att det

inte visar sig att om det blir vilda västen i salongen och den andra kollegan
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sticker iväg och man står själv kvar liksom. Utan det måste man vara trygg i

det.

Alfa menar att utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv är det viktigt att kunna känna till-

it till den andra kollegan vid en hotfull situation. Det skulle försvåra situationen om den andra

kollegan avlägsnar sig från platsen och förvärra konsekvensen för kollegan som är kvar med

klienten.

Samma sak menar Delta att det gäller att kollegorna vågar stötta varandra i hotfulla situationer

så att inte den andra kollegan står ensam. Delta menar vidare att rädslan inte får ta över, sam-

tidigt ska personalen ha respekt för situationen och inte ge sig in i något dumdristigt. Både

Beta och Delta menar att ju längre kollegorna har känt varandra desto bättre vet kollegorna

var de har varandra i hotfulla situationer.

Att boendestödjarna uppvisar ett intryck av lugn kan vara en avgörande faktor för att före-

bygga hotfulla situationer anser samtliga informanter. Gamma uttrycker sig om detta genom

att:

Naturligtvis försöka behålla lugnet vilket ju är lättare sagt än gjort om det blir

hotfullt. Men det måste man ju ändå försöka att göra på något vis. För att jag

tror att man vinner på att försöka hålla sig lugn och inte visa allt för tydligt att

man är rädd. Men om det eskalera och att man känner en påtaglig rädsla då

ska man ju sätta sig i säkerhet naturligtvis och larma.

Gamma menar att personalen ska försöka visa ett lugn i en hotfull situation. Även om en räds-

la kan finnas under tiden när situationen existerar. Det underlättar att uppvisa ett lugn för

klienten. Men om situationen skulle försämras ska personalen uppsöka säkerhet och larma.

Efter att en hotfull situation har varit är det viktigt att personalgruppen diskuterar om vad som

har inträffat. Delta förklarar detta genom att:

Dem gångerna det har hänt så har man ju lyft det i arbetsgruppen och liksom

förklarat först och främst vem det är som har varit med om situationen vad det

är som har hänt och för jag tänker lite för det handlar ju mer om att dem som

har varit med om få delge arbetsgruppen det som har hänt men samtidigt så

behöver man liksom någon att prata med kanske få en feedback.
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Delta menar att vid hotfulla situationer är det viktigt att personerna som har varit med om

situationen förklarar för personalgruppen vad som har hänt och att de drabbade får någon

form av återkoppling på det som har inträffat.

En annan väsentlig del kan Gamma förklara:

Men det är viktigt med alltså både fysisk och mental stöttning och närvaro att

man visar att man finns. Speciellt om det har varit ett riktigt hotfull och skarpt

läge då är det ju jätteviktigt att kollegorna finns där. Också för att visa att det

här är en trygg arbetsplats.

Gamma menar att vara lojala mot varandra efter en hotfull situation är viktigt av flera olika

skäl. Det handlar om tryggheten på arbetsplatsen, att visa varandra lojalitet när trauman in-

träffat och att visa respekt för både den kollegan som har blivit utsatt och för klienterna på

boendet när de har ett sämre mående.
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6. Analys
I detta avsnitt görs själva analysen av undersökningen. Till en början med kommer jag att ta

min utgångspunkt från frågeställningarna som består av en diskussion där teoretiska resone-

mang används för att förstå de resultat som undersökningen har genererat. Jag kommer att

diskutera den sociologiska innebörden av resultaten och reflektera över hur mina frågeställ-

ningar kan besvaras samt på vilket sätt mina resultat och analys skiljer sig och/eller liknar

tidigare forskning. Syftet är att undersöka boendestödjarnas upplevelse av våld- och hot om

våld i samband med ensamarbete på serviceboendet för individer med psykisk funktions-

nedsättning och vilka förebyggande åtgärder som finns.

För att tala med Goffman (2014) tolkar jag begreppet framträdande att detta händer när en

boendestödjare och en klient interagerar antingen i basen, i hemmet på serviceenheten eller i

det ordinära boendet. När det handlar om begreppet roll tolkar jag detta att det kan antingen

vara boendestödjaren eller klienten. Samma sak är det när det gäller team att å ena sedan finns

boendestödsteamet och å andra sidan finns det ett klientteam. När det sedan handlar om be-

greppet inramning tolkar jag att det handlar om var situationen utspelar sig och hur den kan se

ut vad gäller olika tillbehör som finns i den. Goffman (2014) menar att en inramning är lokal

och där menar jag att det kan vara antingen på basen, hemma hos klienten eller i det ordinära

boendet och kan inte påbörjas eller avslutas innan samtliga roller har kommit till platsen där

framträdandet äger rum. Ytterligare ett annat begrepp är främre regionen där det handlar om

ett framträdande som kan vara t.ex. hemma hos klienten eller på basen. När det handlar om

begreppet fasad tolkar jag Goffman (2014) att det är vilka egenskaper en boendestödjare och

en klient har när det handlar om sättet att uttrycka sig på både verbalt och icke verbalt och

detta sätt överför ett intryck på vad en boendestödjare och en klient sänder ut i interaktionen

(Goffman, 2014, ss. 28-35).

6.1 Verbalt hot om våld är dominerande
I empirin konstaterade samtliga boendestödjare att det var endast verbalt hot om våld som de

upplevt och att det var i samband med när klienterna hade ett sämre mående eller om det kom

besökare till boendet som risken ökade för hot om våld. För att tala med Goffman (2014) är

det när inramningen är hemma hos ett klientteam där framträdandet av den ena rollen är en

boendestödjare och den andra är en klient, var sannolikheten stor att en hotfull situation kunde
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uppstå om klientens fasad visade på ett sämre mående. Inramningen kunde vara när ett klient-

team framträder i basen och klientens fasad hade ett sämre mående som sannolikheten för

verbalt hot om våld var störst. Det kunde tillika vara i en annan inramning när ett klientteam

kom på besök till serviceenheten för att framträda som besökare till de boende i samma klient-

team. Detta betyder att ett mindre antal, ofrivilliga handlingar i framträdandet kan innebära att

boendestödsteamets fasad överför intryck till klientteamets fasad som inte är lämpliga i in-

ramningen där den hotfulla situationen äger rum, detta kallar Goffman (2014) för oavsiktliga

gester. I empirin handlar det om att boendestödjarna inte bör visa någon rädsla i hotfulla

situationer, utan istället försöka uppvisa ett lugn för att avdramatisera situationen och för att

inte trigga igång klienten. I inramningarna är det väsentligt hur boendestödsteamets fasad

visar sig i framträdandet för att behålla lugnet, för att avdramatisera situationen och att inte

sätta igång det andra klientteamets fasad. Genom att boendestödsteamet var fokuserade på vad

det är som händer på boendet kunde de bemästra framträdandet i situationerna på ett adekvat

sätt. För att tala med Hochschild (1983) är känsloregler de normer som styr vilka känslor som

ska upplevas och visas i olika situationer. Detta kan t.ex. vara då boendestödjarna försöker att

inte visa någon rädsla i samband när klienterna har ett sämre mående då hotfulla situationer

kan uppstå. Detta för minimera riskerna för att en hotfull situation ska uppkomma i inter-

aktionen. Att jämföra med tidigare forskning kan liknande resultat konstateras av Magnavita

(2013) att vårdpersonalen varit utsatta för verbalt hot om våld än fysiskt våld och att patienter-

na var de som framför allt stod för våldshandlingarna. Detta konstateras även av Kang-Pan

Chen, Yan-Chiou Ku and Hsiu-Fan Yang (2012) att verbalt våld var den vanligaste formen av

våld som upplevs av vårdpersonal och att de vanligaste källorna till arbetsplatsvåld mot vård-

personal är patienter, anhöriga till patienter, kollegor och besökare.

I empirin framgick det att när Gamma var verksam sjuksköterska inom psykiatrin var det en

person som uttryckte verbalt att denne vill ta livet av honom. Gamma har upplevt att han inte

har läst av situationerna ordentligt utan har kommit för nära en patient och då har han fått

slag. De gånger som Gamma har fått ta emot dödshot eller hot om att bli slagen har känts be-

tydligt värre. För att tala med Goffman (2014) anses det ofta att kontroll över inramningen är

en fördel under interaktionen. Fördelen med en kontroll över inramningen i framträdandet

med klientteamet får boendestödsteamet en känsla av säkerhet för att minska riskerna för hot

om våld. Att jämföra med tidigare forskning har liknande resultat konstateras av Child och

Mentes (2010) att manlig vårdpersonal är mer benägna att bli misshandlade än kvinnlig vård-
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personal men att detta händer dock enbart inom psykiatrin. En skillnad kan Magnavita (2013)

konstatera att störst risk att utsättas för våld är bl.a. inom psykiatrisk vård och Child och

Mentes (2010) kom fram till att i en jämförelse mellan avdelningar var våld vanligare på

psykiatriska avdelningar.

I empirin framgick det att i samband med när en person är uppenbart psykotisk, finns det

alltid en risk att en situation kan uppstå. Eller när en person är uppvarvad då en boende-

stödjare kan komma för nära eller när en person upplever sig kränkt. Att boendestödjaren t.ex.

tjatar om mediciner eller det kan vara någon föreställning att personen känner sig hotad. För

att tala med Goffman (2014) är det när ett teamframträdande pågår har klientteamet en

möjlighet att förstöra sättet att uttrycka sig på eller fördärva det genom olämpligt upp-

trädande. Detta händer i samband med att klientteamets fasad har försämrats p.g.a. ett sämre

mående eller att boendestödsteamet har gett behandling eller kommit för nära klientteamets

fasad. Att jämföra med tidigare forskning har liknande resultat konstaterats av Magnavita

(2013) att våldssituationen oftast inträffade när vårdpersonalen skulle ge patienten behandling

eller när de diskuterade eller svarade på önskemål från patienten. Wikman (2007) menar att

det förekommer hot och våld ofta i samband med tillrättavisningar och framförande av nega-

tiva beslut.

I empirin framgick det att de allra vanligaste riskerna när en boendestödjare kan utsättas för

hot om våld var i samband med förändring i klienternas psykiatriska sjukdomar, symtom och

missbruk. För att tala med Goffman (2014) är det beroende på hur boendestödsteamets fasad

agerar i sitt beteende mot klientteamets fasad för att reducera riskerna för hot om våld i in-

ramningen där framträdandet gestaltar sig. Att jämföra med tidigare forskning har liknande

resultat konstaterats av Child och Mentes (2010) att situationer med våld att patient och

familjefaktorer leder till en ökad sannolikhet till våld mot vårdpersonal vilket händer i ett akut

sjukdomstillstånd (t.ex. alkohol eller drogförgiftning), ett självskadebeteende och i ett försäm-

rat mående i en psykisk sjukdom.
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6.2 Upplevelser av ensamarbete
I empirin framgick det att boendestödjarna upplever att det är flest hot om våld på boendena

än ute hos klienter i det ordinära boendet. Men även när det kom besökare utifrån till boendet.

När det handlar om hot om våld på basen och i klienternas lägenheter är det både inne hos

klienten där det har blivit en hotfull situation och dels när klienter har kommit in till basen och

har varit hotfulla. De gångerna som det har känts rädsla eller otryggt på arbetsplatsen vid en-

samarbete har det handlat om att det uppstår situationer i boendet och inte för ensamarbete i

sig. För att tala med Goffman (2014) upplever boendestödsteamet att flertalet hot om våld

händer i ett framträdande i inramningen hemma hos klientteamet eller när det kommer till

främre regionen på basen. Det händer tillika när ett klientteam framträder i en inramning med

boendestödsteamet att de kommer på besök till klientteamet som bor på serviceenheten. De

tillfällena som boendestödsteamet har känt att fasaden övergått till en rädsla eller en otrygg

främre region vid ensamarbete har det handlat om att i samband med framträdandet med

klientteamet har det uppstått situationer i inramningen och inte för ensamarbete på den främre

regionen i sig.

6.3 Konsekvenser av upplevelser
I empirin framgick att det har periodvis varit personer som har kommit till ett av boendena

vilka inte tillhört klientgruppen, utan istället framställt sig själva som besökare till de boende.

I samband med besöket har det framgått att personen ska göra en massa saker mot boende-

stödjaren vilket anses handla om skrämsel. Detta har inneburit en viss oro då det ryktades om

att personerna var farliga. Oftast är det hot om våld som har upplevts och att detta har skett

när någon har bjudit in folk utifrån och då har hotet om våld trappats upp. För att tala med

Goffman (2014) har det varit ett externt klientteam som har framträtt i en inramning i den

främre regionen och hotat boendestödsteamet för att sätta fasaden ur spel. Boendestöds-

teamets fasad har till viss del krackelerats då det externa klientteamet ansågs vara farliga och

en viss oro har upplevts. Fasaden hos boendestödsteamet har upplevt hot om våld i samband

med att det externa klientteamet har blivit inviterade förmodligen av någon från det interna

klientteamet och boendestödsteamets fasad har upplevt att hotet om våld ökat. Detta visar sig

genom att det oftast känns ett slags obehag och att det väcks olika känslor beroende på vilken

situationen är och kanske ibland också vem klienten ifråga är. När det handlar om verbalt hot

om våld framgick att det sitter kvar längre för det blir ett hot mot ens liv, tillvaro och integri-

tet. De hotfulla situationerna med verbala aggressioner känns jobbigare. För att tala med
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Hochschild (1983) beror detta på att individer som jobbar med serviceyrken använder sig av

två olika sätt att visa känslor på. Det första uttrycket är det ytliga emotionella agerandet som

Hochschild kallar för (surface acting) vilket innebär att aktören uttrycker en känsla som hon

eller han inte upplever. Det andra uttrycket som individer visar känslor genom är som

Hochschild kallar för djupt emotionellt agerande (deep acting). Enligt Hochschild innebär

detta att arbeta med att skapa en emotionell upplevelse så att känslouttrycket stämmer överens

med vad upplevelserna antyder. I empirin fick boendestödjarna konsekvenser av deras upp-

levelser som var: adrenalinpåslag, att hjärtat slår, obehag, rädsla, olust och att tankeverksam-

heten går på högvarv. Begreppen har förekommit i samband med situationer där boende-

stödjaren kanske inte har tolkat situationen på rätt sätt och har kommit för nära klientens priv-

ata sfär och personen känner sig hotad då det kan uppstå aggressivitet. Att jämföra med tidig-

are forskning har liknande resultat konstaterats av Chen, Ku och Yang (2012) att det fysiska

och psykiska välbefinnandet för vårdpersonalen äventyras när de arbetar i miljöer där de ut-

sätts för fysiskt och verbalt våld och enligt Child och Mentes (2010) visar forskningen alltmer

att verbal misshandel har ännu mer negativ och långvariga konsekvenser till skillnad från det

fysiska våldet. Child och Mentes (2010) menar att som en konsekvens av verbal misshandel

fick vårdpersonalen känslotillstånd i form av frustration, ilska, stress, rädsla och ångest.

6.4 Förebyggande åtgärder
Utifrån empirin framgick delade meningar om personalen på boendena ska vara två eller en i

basen. Ensamarbete innebär ett ansvar för personerna som bor på serviceenheterna. Det var

lättare när det var två personal på serviceenheterna för då kunde personalen ägna sig lite mer

åt klienterna som bor på boendet. Om en klient kräver väldigt mycket uppmärksamhet så

kunde den ena boendestödjaren ta den åt sidan och den andra kunde ägna sig åt klienterna.

Idag är ansvaret på en person och det har blivit tuffare för de boende är lika många. Det var

lite lättare när de var två i personal. På ett av boendet förekom inbrott i medicinskåpet och det

orsakade oro vilket inte fanns innan när de var två på boendet. Innan jobbade boendestödjarna

alltid två och då hade de sin kollega hela dagarna. Idag ser det lite annorlunda ut då det är

flest personal inne på dagarna dock är det fortfarande bara en i basen. Boendestödjarna kan

inte vara rädda men måste ha respekt för att klienternas mående kan svänga.
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När det handlar om säkerhet och trygghet på boendena vet samtliga boendestödjare om att det

finns en handlingsplan att följa vid hotfulla situationer. När det handlar om säkerheten vid en-

samarbete var de mest framträdande delarna att: alltid backa, hålla distans, inte upplevas som

ett nära hot, avväpna sig, inte vända ryggen till och uppvisa ett intryck av lugn kan vara av-

görande faktorer för att förebygga hotfulla situationer. För att tala med Goffman (2014) när

det handlar om förebyggande arbete i verksamheten är det en fördel att den agerande (en i

arbetsgruppen) i form av den roll (boendestödjare) som denne spelar (inklusive: inramningen

som råder och den andra rollgestalten i form av klienten) måste boendestödjaren ha en känslo-

mässig distans (d.v.s. om situationen verkar hotfull) i sitt framträdande i själva inramningen

med klienten. Detta för att om situationen skulle övergå till ett s.k. ”skarpt läge” under inter-

aktionen. Boendestödjaren måste visa prov på både ett förnuftigt (formellt) och ett emotionellt

(informellt) beteende i situationen som aktiviteten gestaltar sig i. Dock är det en fördel att

boendestödjaren stoppa sig själv från att s.a.s. ryckas med av sin framställning (d.v.s. vilka

uttryck och därmed påverkan som sänds ut) för att minimera risken att mista kontrollen över

det som är syftet med boendestödjarens verksamhet som de facto är att prestera ett lyckosamt

framträdande. Goffman (2014) konstaterar att konsten finns i hur vi individer klarar av att

kontrollera röst och ansiktsuttryck när vi framträder i en interaktion med andra individer.

De viktigaste betingelserna för att förebygga hotfulla situationer är egen säkerhet, säkerhets-

tänk att använda larmet, telefoner och har klart för sig var flyktvägar finns i ett skarpt läge. En

god kännedom av de boende kan underlätta vad det är som triggar igång eller inte triggar

igång en klient. En viktig del är att det finns en tillit mellan kollegorna och att det finns en

uppbackning i den hotfulla situationen. Att det inte visar sig om det blir ”vilda västen i

salongen” och den ena kollegan sticker iväg och den andra står ensam kvar. Det måste vara

trygghet. Det gäller att kollegorna vågar stötta varandra i hotfulla situationer. Att inte den

andra kollegan står ensam och att rädslan inte får ta över, samtidigt ska personalen ha respekt

för situationen och inte ge sig in i något dumdristigt. Personalen menar att ju längre kollegor-

na har känt varandra desto bättre vet de var de har varandra i hotfulla situationer. För att tala

med Hochschild (1983) kan risken finnas att servicepersonal blir utbrända om de inte kan

skilja på upplevelser av emotioner på arbetsplatsen och privat. Tre förhållningssätt tas upp:

det första förhållningssättet innebär att ”[…] the worker identifies too wholeheartedly with the

job, and therefore risks burnout.”. Det innebär att den anställda inte separerar sin privata roll

från sin arbetsroll utan är samma person hemma som på jobbet. Personen ger service i före-
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tagets namn och all kritik och påhopp från klienter uppfattas som personliga angrepp. Detta

förhållningssätt kan i slutändan leda till utbrändhet, eftersom bristen på distans gör att person-

en upplever mer stress vilket lättare kan leda till utbrändhet. Det andra förhållningssättet inne-

bär att personen kan distansera sig från servicerollen och har mindre risk att utsätta sig själv

för utbrändhet. Dock känner aktören dåligt samvete över skådespelet och anklagar sig själv

över att aktören agerar och ibland inte bra nog. Det sista förhållningssättet utgår från att

individen distanserar sig helt från rollen men inte känner dåligt samvete över agerandet utan

är medveten om att allt är ett skådespel som utspelar sig på en scen. Stressrelaterade situation-

er på arbetsplatsen i samband med ensamarbete kan påverka personalen på serviceboendet då

det handlar om hot om våld. Efter en hotfull situation är det viktigt att personalgruppen disku-

terar om vad som har inträffat. De gånger det har hänt har det lyfts i arbetsgruppen och de

eller den drabbade har förklarat vad de har varit med om. Det handlar om att de som har varit

med om något får delge arbetsgruppen vad som har hänt men samtidigt behöver personalen

någon att prata med för att få en feedback. Efter en hotfull situation är det viktigt med både

fysisk och mental stöttning och att personalen visar att de finns. Speciellt om det har varit ett

riktigt hotfull och skarpt läge då är det viktigt att kollegorna finns där för att visa att det är en

trygg arbetsplats. Att jämföra med tidigare forskning har i resultatet konstaterats av Leander

& m.fl. (2012) att våld och hot om våld blivit vanligare bland både kvinnor och män. Enligt

Wikman (2014) är det tydligt att arbetsskadeanmälningar i form av våld är ofta beroende på

stress som i sin tur är orsakad av ångest. Wikman (2014) anser att de risksituationer som

beskrivs i anmälningarna arbetar med psykisk sjukdom, demens eller neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar, till detta tillkommer enligt Wikman (2014) en annan risksituation som

är stress till följd av hög arbetsbelastning.
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7. Sammanfattande reflektioner
I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta resultatet och ge en personlig reflektion på under-

sökningen där jag diskuterar brister i verksamheten, men även vilka förutsättningar som finns

för handen när det handlar om att försöka förebygga situationer innehållande hot och våld. Jag

kommer också komma in på utveckling av alternativa framtida undersökningar.

7.1 Brister i undersökningen
Undersökningen tyder på att det vanligaste hotet är verbalt hot eller verbalt hot om våld. Det

kan hända antingen på basen eller hemma hos klienterna på serviceenheten och det är i en

varierande nivå och grad. Det har tillika förekommit hot utifrån då besökare har kommit till

serviceenheten och framställt sig själva som vänner till de boende. När det handlar om besök

hos klienter i det ordinära boendet har det inte framkommit några specifika hot och våld. Den

vanligaste orsaken till hotfulla situationer uppstår är när en klient får ett sämre mående. Ut-

ifrån min ståndpunkt är det relevant att vara två som arbetar på serviceenheterna enligt ovan,

men även när personalen saknar resurser att genomföra aktiviteter för de boende. När det

handlar om ensamarbete på serviceenheterna råder det olika uppfattningar kring boende-

stödjarna om de ska fortsätta att vara en i personal på kvällar och helger. Enligt min stånd-

punkt är det relevant att vara två i personal då de kan vara utsatta för risker när det handlar om

hot och våld. Men även utifrån perspektivet att personalen de facto är socialt isolerade från

omvärlden, då personalen inte kan förvänta sig någon hjälp från de boende om en hotfull eller

våldsam situation skulle visa sig. Upplevelserna som boendestödjarna har efter en hotfull

situation är: adrenalinpåslag, att hjärtat slår, obehag, rädsla, olust och att tankeverksamheten

går på högvarv. Det har även framkommit att de verbala hoten om våld har känts betydligt

värre då de sitter i längre och är ett hot om ens existens och integritet. Förebyggande åtgärder

vid hotfulla situationer är att: alltid backa, hålla distans, inte upplevas som ett nära hot,

avväpna sig, inte vända ryggen till och uppvisa ett intryck av lugn kan vara avgörande

faktorer för att förebygga hotfulla situationer. Men tillika naturligtvis att följa handlings-

planen, använda larm, ringa efter en kollega och att veta var flyktvägarna finns i ett skarpt

läge. Jag menar för att känna att arbetsmiljön ska vara en säker och trygg arbetsplats för

boendestödjarna så måste verksamhetsansvariga införa dubbelbemanning på kvällar- och

helger. Orsaken till detta är att det kan finnas en risk att utsättas för våld- eller hot om våld av

boenden på serviceenheterna. Min ståndpunkt är att det handlar om både trygghet och säker-

het för personalen och då räcker det inte med larm, telefon och flyktvägar utifrån helheten.
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7.2 Utveckling på undersökningar
Förslag på framtida undersökning kan vara att få veta hur socialsekreterare upplever sin

arbetsmiljö och arbetsplats när det handlar om hot om våld från klienter och besökare. Andra

fält att undersöka kan vara hur klienterna upplever sin vardag på boendeenheterna när det

handlar om aktiviteter och sysselsättning, om detta kan utvecklas och i så fall på vilket sätt.

Ytterligare ett alternativ är att genomföra en mera omfattande studie med flera olika service-

enheter. På detta sätt blir undersökningen mera transparant där det går att se tydligare likheter

och skillnader i ett jämförande perspektiv.

I undersökningen går det inte generalisera utan mera specificera utifrån vad ett område be-

stående av två serviceenheter med verksamma boendestödjare och deras upplevelse av hot

och våld i samband med ensamarbete med individer med psykisk funktionsnedsättning.
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Intervjuguide
Bakgrundsfrågor:

1. Vilket kön har du?

2. Vilket år är du född?

3. Vilken är din högsta utbildning?

4. Hur länge har du arbetat som boendestödjare?

Huvudfrågor:

5. Kan du berätta när det finns risk för våld och hot om våld i arbetsmiljön?

6. Var och när anser du att det finns direkta risker för våld och hot om våld?

7. Berätta om du har varit utsatt för våld och hot om våld någon gång?

8. Hur upplevde du personligen att situationen var med inslag av våld och hot om våld?

9. I vilka sammanhang har du varit med om att våld och hot om våld inträffat?

10. Hur uppstod situationen när känslan om våld och hot om våld inträffade?

11. Vilka känslor har du efter en situation med inslag av våld och hot om våld?

12. Kan du berätta vilka känslor du får av ensamarbete?

13. Kan du berätta om du har känt dig rädd eller otrygg någon gång under ett arbetspass?

14. Vilka handlingssätt har du i en situation med våld och hot om våld?

15. Vad diskuterar arbetsgruppen efter en situation med våld och hot om våld?

16. Vilka förebyggande åtgärder finns för att minska riskerna för våld och hot om våld?

17. Kan du berätta om du har känt att våld och hot om våld situationer har påverkat dig i

andra sociala relationer och situationer?

18. Kan du berätta om det har förekommit flera våld eller hot om våld situationer hemma

hos klienter än på serviceenheten, eller tvärtom?

19. Kan du berätta om du känner dig trygg och säker i dina arbetsmiljöer?

20. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta som boendestödjare?
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