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RÄDSLA  FÖR VÅLD OCH HOT OM VÅLD, SPELAR SOCIALT STÖD 
NÅGON ROLL? – EN STUDIE OM VÅLD MOT 

SERVERINGSPERSONAL 
 

Douglas Guström 
 
The present study examined the effect of perceived informative, emotional and 
instrumental social support on fear of future physical violence, fear of future 
psychological violence and fear of future threats of physical violence in serving 
staff. Additionally this study also investigated the occurrence of violence within the 
restaurant industry. Based on collected data from 999 respondents, the results from 
several multiple regressions showed a negative effect of instrumental support on 
fear of the various categories of violence, while emotional support showed negative 
effects on fear of future physical violence and threats to physical violence. 
Informative social support showed a positive effect on fear in all of the three 
categories of violence. The study also found significant differences between men 
and women's fear of future violence. 
 
Keywords: physical violence, psychological violence, threats of physical violence, 
fear, informative support, emotional support, instrumental support. 

 
Arbetsplatsrelaterat hot och våld är ett ökande problem både inom Sverige såväl som i övriga 
delar av världen. Konsekvenser för utsatta personer handlar ofta om fysisk skada eller mentala 
problem och resulterar ofta i långvarig påfrestning. Våld och dess konsekvenser kan komma att 
påverka arbetsförhållanden samtidigt som arbetsförhållanden påverkar riskerna med utsatthet 
för våld (Menckel & Viitasara, 2002). Utsattheten för våld redovisas olika mellan rapporter och 
varierar beroende på synen på hot och våld. Cirka 14 procent uppger att de har utsatts för hot 
eller våld när hot och våld på arbetet ses som ett arbetsmiljöproblem. När hot och våld ses som 
brottsliga handlingar uppger i kontrast cirka 3 procent att de har utsatts, vilket visar på 
komplexiteten kring hot och våld samt definitionen av det (Brottsförebyggande rådet, 2015). I 
jämförande statistik visade en rapport från arbetsmiljöverket på att en av tio män under 2017 
blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet minst en gång under det senaste året. Två av tio 
kvinnor hade under samma period blivit utsatta för våld eller hot om våld minst en gång i 
arbetet. I åldersgruppen 16 till 29 visades det att fyra av tio kvinnor utsatts för våld eller hot om 
våld i arbetslivet under det senaste året (Arbetsmiljöverket, 2018). 
 
År 2017 uppgav 25 procent av befolkningen i åldern 16 till 84 år att de hade utsatts för brott 
mot enskild person vilket var en ökning från 2016 där siffran var 23 procent. Bland dessa brott 
är hot det vanligaste brottet där drygt 8 procent av befolkningen i åldern mellan 16 och 84 under 
året 2017 uppgav att de utsattes för hot. Det motsvarar cirka 659 000 personer och är en ökning 
från föregående år. Av befolkningen har nästan 9 procent av män och 8 procent av kvinnor 
uppgett att de har utsatts för hot under 2017. Under samma år angav drygt 3 procent av 
befolkningen att de har utsatts för misshandel. Utsattheten för hot mot både män och kvinnor 
var en ökning från tidigare år vilket även utsattheten för misshandel var. Tidigare period mellan 
2006 och 2015 har antal misshandel minskat något men nyligen ses en ökning bland dessa brott. 
Historiskt har hot som brottstyp inneburit skillnader mellan mäns och kvinnors utsatthet där 
andelen män som utsätts är större (Brottsförebyggande rådet, 2018).  
 
Enligt brottsförebyggande rådet är många fall av misshandel och hot alkoholrelaterade. Bland 
misshandel som utförs av män är 72 procent av gärningsmännen alkoholpåverkade. Av 
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kvinnliga gärningsmän är 45 procent alkoholpåverkade. 61 procent av män som utför hot är 
alkoholpåverkade medan siffran ligger på 45 procent bland kvinnliga gärningsmän. 54 procent 
av alla misshandelsbrott på allmän plats och 11 procent av när gärningsmannen varit påverkad 
sker på en arbetsplats (Brottsförebyggande rådet, 2015). Att det finns en koppling mellan 
alkoholkonsumtion och våld visar flera studier på (Rossow & Norström, 2012; Graham, 
Leonard, Room, Wild, Pihl, Bois & Single, 1998) där platser med alkoholserveringstillstånd 
spelar en betydande roll detta samband. Inom restaurangbranschen tillämpas ofta en utbildning 
inom ansvarsfull alkoholservering vars syfte är att minska och förhindra våld och andra skador 
relaterade till alkoholkonsumtion (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
 
År 2011 arbetade cirka 140 000 personer inom hotell- och restaurangbranschen 
Arbetsmiljöverket (2013). Enligt SCB har fyra procent av de som arbetar inom 
restaurangbranschen under åren 2016 och 2017 utsatts för våld på arbetsplatsen (SCB, 2018). 
Brottsförebyggande rådets rapport (Brottsförebyggande rådet, 2015) visar siffror på att sex 
procent av kvinnor har utsatts för våld på arbetsplatsen det senaste året. För män saknas siffror. 
Arbetsmiljöverket har inlett inspektioner kring hot och våld och arbetsmiljön inom 
restaurangbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). I nuläget är restaurangbranschen en del av 
arbetslivet som verkar vara till stor del outforskad och saknar verklig kartläggning. Trots det 
listas hot och våld som några av de vanligaste problemen inom restaurangbranschen 
(Arbetsmiljöverket, 2013).  
 
Upplevd oro över möjligheten att kunna bli utsatt för våld eller hot på arbetsplatsen kan kopplas 
till en ökad psykisk påfrestning. Som tidigare nämnt leder hot och våld inom arbetsplatsen till 
kontinuerlig mental påfrestning (Menckel & Viitasara, 2002). Exempel på dessa konsekvenser 
är depression, låg arbetstillfredsställelse och sämre prestationsförmåga. Dessutom kan dessa 
konsekvenser komma att bli kostsamma för organisationer i form av till exempel 
arbetsförändringar eller komplikationer bland de anställda. Våld inom arbetsplatsen kan också 
påverka social stabilitet. Samtidigt har forskning visat på hur socialt stöd relateras negativt med 
flera olika aspekter hos medarbetare såsom arbetsstress eller missnöje med arbetet (Zhao et al., 
2015). Eftersom att våld inom restaurangbranschen är relativt outforskad kommer denna studie 
att titta på om det finns en effekt mellan socialt stöd och rädslan för framtida utsatthet för våld. 
 
Definitionen av våld 
Våld på arbetsplatsen kan delas in i två olika kategorier enligt världshälsoorganisationen. Dessa 
två kategorier är fysiskt våld såsom sparkar och slag medan den andra handlar om psykologiskt 
våld som kan handla om bland annat hot om fysiskt våld som kan resultera i fysisk eller mental 
skada. Våld på arbetsplatsen kan bland annat innebära att personal blir hotade eller överfallna i 
arbetsplatsrelaterade situationer. Fysiskt och psykiskt våld vilket, även innefattar hot om våld, 
kan ha en stor effekt på personalens välmående med effekter såsom fysiska skador och symtom 
på stress (Boafo, 2018). En tvetydighet inom området med hot och våld är att definitionen av 
vad som är hot och vad som är våld kan variera. Det finns inte en självklar definition och olika 
studier använder sig av olika former av definitioner för att undersöka våld och hot på 
arbetsplatsen. Enligt Rasmussen, Hogh och Andersen (2013) finns det till exempel två olika 
sätt att komma fram till en definition av hot och våld på arbetsplatsen. Den ena inkluderar olika 
konsekvenser av våldsrelaterade händelser såsom sjukskrivningar eller fysiska skador. Det 
andra sättet att definiera våld och hot kan handla om att i undersökningar av våld be 
respondenterna beskriva de våldsamma och hotfulla beteendena (Rasmussen et al., 2013). 
Definitionen mellan fysiskt våld, psykiskt våld och hot om fysiskt våld görs inte alltid klar i 
den befintliga litteraturen. Ofta undersöks fysiskt våld och hot om fysiskt våld som samma sak 
(Schat & Kelloway, 2003). Den definitionen, att fysiskt våld och hot om fysiskt våld består av 
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samma natur, leder till vissa komplexiteter då det kan antas att det finns en viss skillnad i 
benägenhet till att utföra fysiskt våld och att utföra hot om fysiskt våld (Rasmussen et al., 2013).  
 
Vidare kan våld på arbetsplatsen delas in i tre olika kategorier som handlar om relationen mellan 
förövare och arbetsplatsen. Den ena kategorin handlar om förövare som inte har någon vida 
känd tidigare relation med arbetsplatsen i fråga. Det kan till exempel handla om någon som går 
in på arbetsplatsen för att utföra ett rån. En annan kategori handlar om förövare som har en 
tidigare relation med arbetsplatsen i form av att förövaren har erhållit någon form av tjänst från 
arbetsplatsen, som till exempel en gäst på en restaurang. Den sista kategorin handlar om att 
förövaren är anställd eller tidigare har varit anställd på arbetsplatsen och utövar våld på 
arbetsplatsen i fråga (LeBlanc & Kelloway 2002).   
 
Rädsla för framtida våld 
Rädsla för framtida våld är en vanlig reaktion för människor som fallit offer för tidigare våld 
och är även vanlig både ifall den tidigare utsattheten för våld är direkt eller indirekt. Rädsla för 
framtida våld kan leda till flera olika negativa konsekvenser såsom psykisk stress, benägenhet 
att säga upp sig men också lägre produktivitet inom arbetet samt en högre frånvaro. Ytterligare 
problem med rädsla för framtida våld ligger i att människor som på grund av tidigare utsatthet 
är rädda för att utsättas igen är ännu mer sårbara för de negativa konsekvenserna av våld (Rogers 
& Kelloway, 1997). Vid tidigare studier där våld har undersökts har ofta klassiska 
arbetsstressmodeller använts där det görs skillnader mellan olika delar av stress såsom 
stressorer, stress och påfrestningar (Schat & Kelloway, 2003).  Våld som sker på en arbetsplats 
kan vara en stressor som relateras negativt med människors välmående likt andra 
arbetsplatsrelaterade stressorer (Bowling & Beehr, 2006). Konsekvenserna av stressorer är det 
som kallas påfrestningar. Påfrestningar är alltså människors psykologiska och fysiologiska 
reaktioner på stressen (LeBlanc & Kelloway, 2002). Forskning tyder på att inte bara direkt 
utsatthet för fysiskt våld leder till negativa psykiska konsekvenser utan att rädslan för att 
utsättas för våld eller hot om våld även leder till negativa konsekvenser (Rogers & Kelloway, 
1997).  
 
Socialt stöd 
Socialt stöd är en bred term men kan i stora drag förklaras som stöd och skydd som ges till en 
individ (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Likt definitionen av våld så är socialt 
stöd ett begrepp som kan definieras och undersökas på många olika sätt. En modell för socialt 
stöd och dess funktioner är buffertmodellen som menar att socialt stöd kopplas negativt till 
stressorer som tacklas bäst genom socialt stöd när stödet matchar de negativa kraven som 
uppstår vid stressfulla situationer (Mitchell, Evans, Rees & Hardy, 2014). Buffertmodellen kan 
delas in i två olika typer. Den ena där källan för det sociala stödet bör relatera högt till källan 
för stressorena. Till exempel kan detta handla om att stress inom familjen påverkas i hög grad 
av socialt stöd från närstående. Den andra delen menar att typen för det sociala stödet, till 
exempel emotionellt stöd eller informativt stöd, behöver matcha individens behov såsom behov 
av information. Den senare typen av socialt stöd menar att stressorer leder till påfrestningar 
som bestämmer vilken dimension av socialt stöd som krävs för att minska effekterna av 
stressorena (Jackson, 1992).  
 
Generellt visar litteraturen på fyra olika delar som socialt stöd kan bestå av; emotionellt, 
instrumentellt, informativt stöd och värderande stöd. Emotionellt stöd handlar om det stöd som 
kategoriseras av bland annat omhändertagande och tillit (Langford et al., 1997). Kollegor kan 
vara källor till det emotionella stödet genom att till exempel tillåta individer att få ventilera sin 
frustration, att blir tröstad sig eller avreagera sig för att hantera situationerna som kan uppstå 
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på en arbetsplats (Van Emmerik, Euwema & Bakker, 2007). Instrumentellt stöd handlar om 
mer direkt och aktiv hjälp såsom att förse någon med material men kan även innebära att hjälpa 
någon med en tjänst eller hjälpa till vid en situation. Informativt stöd karaktäriseras av den 
informationen som kan ges till en individ för att kunna hantera stressorerna eller de stressade 
situationerna. Värderande stöd handlar om att kunna kommunicera information som till skillnad 
från informativt stöd, som handlar om att ge stöd i relation till problemlösning, handlar om 
självutvärdering (Langford et al., 1997). Skillnaden mellan de olika kategorierna är inte alltid 
självklar och ibland används de gemensamt för att beskriva socialt stöd generellt. Att beskriva 
de olika kategorierna av socialt stöd som en och samma kategori kan ses naturligt då de olika 
delarna ofta korrelerar högt med varandra. Dock kan detta leda till en ytterligare 
problematisering då de olika typerna av socialt stöd kan leda till olika konsekvenser.  Forskning 
visar på att det kan finnas ett behov av att differentiera mellan de olika delarna av socialt stöd. 
Schaefer, Coyne och Lazarus (1981) fann i deras studie att emotionellt, informativt och 
instrumentellt socialt stöd är tre olika funktioner av socialt stöd. Värderande stöd kan även ses 
som en del av emotionellt stöd då det handlar om att förse någon med emotionellt stöd då den 
värderande dimensionen syftar till att förse någon med självinsikt, självförtroende eller 
liknande emotionella drag (Semmer, Elfering, Jacobshagen, Perrot, Beehr & Boos, 2008).  
 
Socialt stöd och stressorer 
Matchningen mellan socialt stöd och stressorer har också visats vara av vikt när det kommer 
till att minska konsekvenser som stressorer kan leda till (Mitchell et al., (2014). Belägg för 
effekten av matchning mellan stressor och socialt stöd visades även i studier av Schat och 
Kelloway (2003). Likväl visar forskning att de påverkande effekterna socialt stöd har visas 
främst när upplevt socialt stöd har undersökts (Cohen & Wills, 1985). Detta attribueras till att 
upplevelsen av en stressor är självupplevd och den buffrande effekten av socialt stöd söker att 
påverka upplevelsen av en stressor. Således verkar effekten finnas i att upplevelsen av en 
stressor påverkas av upplevelsen av befintligt socialt stöd. Belägg för detta finns även i studier 
av Mitchell et al. (2014) som visade på att det upplevda sociala stödet är mer konsekvent 
kopplat till positiva utfall vid stressorer, snarare än hur mycket socialt stöd som faktiskt finns. 
Därför är en individs upplevelse av att det finns socialt stöd mer central för sambandet mellan 
stressor, socialt stöd och utfall.  Det ger en bakgrund till att det finns en vikt vid uppfattningen 
om de sociala stöden en person får. I studien visades även att det upplevda social stödet ger 
negativa effekter på stressorer när det upplevda sociala stödet var högt. Samtidigt visade det sig 
att effekten på stressorer var av mindre vikt när nivån på stressorer var låga (Mitchell et al., 
2014). I en studie av Schat och Kelloway (2003) undersöktes effekten av två typer av socialt 
stöd; instrumentellt och informativt socialt stöd, på tre olika dimensioner av våld på 
arbetsplatsen. Studiens resultat visade på hur båda delarna av socialt stöd påverkade dessa 
dimensioner av våld och dess konsekvenser på olika arbetsplatsrelaterade utfall. Dimensionerna 
som undersöktes var fysiskt våld, psykiskt våld och ställföreträdande våld (de som bevittnar 
våld). Den starkaste effekten de fann var mellan instrumentellt socialt stöd och de tre olika 
vålddimensionerna. Informativt socialt stöd visade också en effekt som var svagare mellan alla 
tre dimensioner av våld och emotionellt välmående.  
 
Givet att socialt stöd har en påverkande effekt på stressorer (Mitchell, Evans, Rees & Hardy, 
2014) kan det ses som ett möjligt verktyg för att minska de negativa konsekvenserna som kan 
komma med att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen. Eftersom en majoritet av alla hot- 
och våldsbrott sker av personer som är berusade (Brottsförebyggande rådet, 2015) är det en 
möjlighet till att hot och våld även är ett förekommande problem i restaurangbranschen 
(Arbetsmiljöverket, 2013). Det finns idag ingen ordentlig kartläggning kring denna problematik 
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och de möjliga effekter som utsatthet för hot och våld har på välbefinnandet hos personal som 
arbetar i nära kundkontakt i restaurangmiljö. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om tidigare utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld 
och hot om fysiskt våld påverkar rädslan för framtida fysiskt-, psykiskt- och hot om fysiskt 
våld, samt att undersöka om de tre olika delarna av upplevt socialt stöd (informativt, emotionellt 
och instrumentellt) har en inverkan på rädsla för framtida fysiskt våld, rädsla för framtida 
psykiskt våld och rädsla för framtida hot om fysiskt våld bland serveringspersonal. I denna 
studie begränsas våld mot serveringspersonal till att förövaren har en relation med arbetsplatsen 
i form av att förövaren har erhållit en service eller tjänst från arbetsplatsen.  
 

Metod 
 

Urval och procedur 
Studien genomfördes på personer inom restaurangbranschen, mer specifikt människor som 
arbetar med servering eller liknande befattning. Kraven för att få delta i undersökningen var att 
nuvarande eller nyligen, senaste året, har arbetat som servitör/servitris. Därav undersöker inte 
denna studie alla positioner som en kan inneha på en restaurang, till exempel tillfrågades inte 
människor som har som yrke kock, eller personal som arbetar med diskning. Detta då våld på 
arbetsplatsen kan skilja sig mellan de olika arbetsgrupperna trots att man befinner sig på samma 
arbetsplats, där man får anta att serveringspersonal är i närmast kontakt med gästerna. Studien 
använde sig av ett bekvämlighetsurval där datainsamlingen skedde via sociala medier där 
enkäten delades i en grupp med personal som arbetar med servering inom restaurangbranschen. 
I enkäten som skickades ut fanns det information om deltagande. Alla respondenter blev 
informerade om att deltagande var helt frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst under 
svarandet. De blev även informerade om att all data och analysering hanteras konfidentiellt och 
att inget i uppsatsen kan användas för att kunna spåra personerna. Respondenterna blev även 
informerade om att all data kommer att raderas när uppsatsen är klar. Insamlat data har endast 
hanterats av författaren av uppsatsen. Vissa delar i enkäten handlar om ämnen som kan vara 
känsliga, då det är en enkät kring våld, detta har varit i åtanke under hela skrivandet av enkäten. 
Inga frågor har ställts gällande frågor som kan vara brottsliga eller omoraliska i relation med 
respondenternas agerande eller kollegor i relation med respondenterna. 
 
Totalt deltog 1478 personer i studien. Antal män var totalt 477 medan antal kvinnor var totalt 
844. Totalt låg bortfallet på 11 procent som inte har svarat på frågan om kön. 38 procent av 
männen uppgav att de tidigare har blivit utsatta för tidigare fysiskt våld medan 22 procent av 
kvinnorna uppgav att de tidigare har blivit utsatta för tidigare fysiskt våld. Av både männen och 
kvinnorna uppgav 78 procent att de har utsatts för tidigare psykiskt våld. Antal män var totalt 
477 medan antal kvinnor var totalt 843. Totalt låg bortfallet för variabeln på 11 procent. 53 
procent av männen uppgav att de har blivit utsatta för tidigare hot om fysiskt våld medan 33 
procent av kvinnorna uppgav att de har blivit utsatta för tidigare hot om fysiskt våld. Alla 
respondenter lämnade inte fullständiga svar och ofullständiga plockades bort vilket resulterade 
i att det slutgiltiga samplet var 999 personer. Antal vid fullständiga analyser visas beskrivande 
statistik i tabell 1. Korrelationer för samtliga variabler visas i tabell 2. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik 
   

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 
Kön 1.64 .48 

Ålder 28.56 8.43 
Anställningsform 1.70 1.14 

Erfarenhet 9.37 7.84 
Utbildning 1.46 .696 

Alkoholserveringskurs .75 .43 
Tidigare fysiskt våld .22 .41 

Tidigare psykiskt våld .78 .41 
Tidigare hot om fysiskt våld .41 .49 

Informativt socialt stöd 3.53 .98 

Emotionellt socialt stöd 3.89 .94 

Instrumentellt socialt stöd 3.98 1.06 

Rädsla för framtida fysiskt 
våld 

2.32 1.03 

Rädsla för framtida psykiskt 
våld 

2.67 1.21 

Rädsla för framtida hot om 
fysiskt våld 

2.20 1.04 

N=999   
 
 
Tabell 2. Korrelationsmatris 

 
 

                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 

1.Kön 1                    

2.Ålder .00 1                   

3.Anställnings
form 25% 

.02 -.7
2** 

1                  

4.Anställnings
form 50% 

-.0
4 

-.1
0** 

-.0
9** 

1                 

5.Anställnings
form 75% 

-.1
0** 

-.0
6** 

-.1
2** 

-.13
*’ 

1                

6.Anställnings
form 100% 

.09
** 

.14
* 

-.4
1** 

-.47
** 

-.6
2** 

1               

7.Erfarenhet .00 .84
** 

-.1
0** 

-.10
3** 

-.0
8** 

.18
** 

1              

8.Ingen 
gymnasial 
utbildning 

-.1
0** 

-.1
6** 

.09 .07* .07
** 

-.1
5** 

-.26
** 

1             

9.Gymnasial 
utbildning 

.05 .01 -.5
4* 

-.01 -.0
5 

.08
** 

.11*
* 

-.7
5** 

1            

10.Eftergymna
sial utbildning 

.08
** 

.23
** 

-.5
8* 

-.08
* 

-.0
5 

.12
** 

.23*
* 

-.5
1** 

-.2
0** 

1           

11.Alkoholser
veringskurs 

.08
** 

.15
** 

-.1
1** 

-.11
** 

-.0
6* 

.17
** 

.21*
*.4 

-.3
0** 

.22
** 

.16
** 

1          

12.Tidigare 
fysiskt våld 

.11
** 

-01 -.0
4 

-.04 -.0
5 

.09
** 

.04 -.0
1 

-.0
0 

.02 .09
** 

1         

13.Tidigare 
psykiskt våld 

-.0
1 

-.1
6** 

-.0
5 

.02 -.0
0 

.01 -.10
** 

.06
* 

-.0
3 

-.0
5 

.07
** 

.23
** 

1        

14.Tidigare 
hot om fysiskt 

våld 

.20
** 

-.0
1 

-.0
7* 

-.06
* 

-.0
6* 

.12
** 

.03 .02 -.0
2 

-.0
0 

.16
** 

.39
** 

.37
** 

1       

15.Informativt 
socialt stöd 

.05 -.1
4** 

-.0
0 

-.03 -.0
5 

.06 -.08
* 

-.0
4 

.06 -.0
2 

.03 -.0
5 

.03 .00 1      

16.Emotionellt 
socialt stöd 

-.0
2 

-.0
2 

-.0
3 

-.08
* 

-.0
4 

.09
** 

.03 -.0
1 

.01 .00 .06
* 

-
0.8

* 

.01 .01 .71
** 

1     
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17.Instrument
ellt socialt stöd 

.04 -.0
1 

-.0
1 

-.07
* 

-.0
4 

.08
* 

.03 -.0
1 

.03 -.0
2 

.09
** 

-.0
8* 

-.0
7* 

-.0
4 

.62
** 

.71
** 

1    

18.Rädsla för 
framtida 

fysiskt våld 

-.1
7** 

-.1
0** 

.01 .01 .03 -.0
3 

-.07
* 

.05 .00 -.0
8* 

.04 .18
** 

.23
** 

.21
** 

-.0
3 

-.1
3** 

-.1
8** 

1   

19.Rädsla för 
framtida 

psykiskt våld 

-.3
2** 

-.1
4** 

-.0
0 

.04 .05 -.0
6* 

-.11
** 

-
08*

* 

-.0
3 

-.0
8** 

-.0
4 

.06 .26
** 

.07
* 

-.0
5 

-.1
0** 

-.1
9** 

.69
** 

1  

20.Rädsla för 
framtida hot 

om fysiskt 
våld. 

-.0
8** 

-.0
4 

-.0
2 

.02 .03 -.0
2 

-.00 .00 .05 -.0
6* 

.06 .19
** 

.26
** 

.31
** 

-.0
4 

-.1
4** 

-.1
6** 

.83
** 

.57
** 

1 

N=999  
*p<.05 **p<.01 
 
Mätinstrument 
En enkät utformades för att samla in data för studien. Första delen av enkäten bestod av frågor 
om kontrollvariabler. Kontrollvariabler som användes i studien var kön, ålder, 
anställningsform, erfarenhet, utbildning, alkoholserveringsutbildning, utsatthet av tidigare 
fysiskt våld, utsatthet av tidigare psykiskt våld och utsatthet av tidigare hot om fysiskt våld.  
 
Den andra delen av enkäten berörde upplevelsen av rädsla för fysiskt våld, psykiskt våld och 
hot om fysiskt våld. På grund av komplexiteten i synen på hot och våld som beskrivs av 
Rasmussen et al. (2013) separeras våld in i tre olika begrepp, fysiskt våld, psykiskt våld och hot 
om fysiskt våld. Denna del av enkäten utformas baserat på Rasmussen et al. (2013) och Schat 
& Kelloway, (2003) forskning kring våld tillsammans med Workplace Violence in the Health 
Sector Country Case Study – Questionnaire som mall för hot och våld (ILO, ICN, WHO, & 
PSI, 2003). Frågorna mättes på en femgradig skala av likerttyp, där 1 indikerade jag håller inte 
med alls och 5 indikerade jag håller med starkt. Rädsla för framtida fysiskt våld mättes med 
fyra frågor. Exempel på frågorna är: ‘’Jag är rädd för att bli till exempel slagen, sparkad eller 
knuffad på av en gäst på min arbetsplats’’. Rädsla för framtida psykiskt våld mättes med fem 
frågor. Exempel på frågorna är: ‘’Jag är rädd för att vara ett offer för psykiskt våld på min 
arbetsplats’’. Rädsla för framtida hot om fysiskt våld mättes med tre frågor. Exempel på 
frågorna är: ‘’Jag är rädd för att bli hotad om fysiskt våld av några av de ovanstående exemplen 
på min arbetsplats’’.  
 
Den sista delen i enkäten handlade om tre olika typer av upplevt socialt stöd, emotionellt, 
instrumentellt och informativt. Denna del utformades baserat på Langford et al. (1997) 
definition kring socialt stöd. Frågorna mättes på en femgradig skala av likerttyp, där 1 
indikerade jag håller inte med alls och 5 indikerade jag håller med starkt. Emotionellt socialt 
stöd mättes med fem frågor. Exempel på frågorna är: ‘’När jag är ledsen på min arbetsplats 
tröstas jag av personerna jag arbetar med’’. Instrumentellt socialt stöd mättes med tre frågor. 
Exempel på frågorna är: ‘’Jag känner mig trygg i att mina kollegor hjälper mig om något skulle 
hända’’. Informativt stöd mättes med fyra frågor. Exempel på frågorna är: ‘’Personerna jag 
arbetar mer föreslår ofta någon form av åtgärd jag borde ta för att lösa ett problem jag har stött 
på’’.  
 
Reliabilitet 
För reliabilitet utfördes reliabilitetstest på variablerna rädsla för framtida fysiskt våld, rädsla för 
framtida psykiskt våld, rädsla för framtida hot om fysiskt våld, informativt stöd, emotionellt 
stöd och instrumentellt stöd. Testerna visade en Chronbachs alfa på .85 för variabeln rädsla för 
framtida fysiskt våld. Testerna visade en Cronbachs alfa på .89 för variabeln rädsla för framtida 
psykiskt våld. För variabeln rädsla för framtida hot om fysiskt våld visade testerna en 
Cronbachs alfa på .78. Om ett item togs bort visade det på en högre alfa på .83. På grund av 
konsekvenserna att ta bort ett item valdes itemet att vara kvar då variabeln visade på en 
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tillfredsställande reliabilitet. För informativt stöd visade Cronbachs alfa ett värde på .79. För 
variabel emotionellt stöd visade Cronbachs alfa på .81. Variabeln instrumentellt stöd visade på 
en Cronbachs alfa på .81.  
 
Analysmetod 
Rädsla för framtida fysiskt våld, Rädsla för framtida psykiskt våld och Rädsla för framtida hot 
om fysiskt våld behandlades som beroendevariabler där variablerna Kön, ålder, 
anställningsform, erfarenhet, utbildning, alkoholserveringskurs, tidigare fysiskt våld, tidigare 
psykiskt våld, tidigare hot om fysiskt våld, informativt stöd, emotionellt stöd och instrumentellt 
stöd  behandlades som oberoende variabler. Tre multivariata regressioner utfördes i Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) på respektive beroendevariabel. Variabeln kön mättes 
med svarsalternativ man, kvinna eller annat. För få svarade annat för att kunna användas i 
undersökningen vilket gjorde att den data togs bort i syfte att inte kunna spåra någon data 
tillbaka på individnivå. Resterande data programmerades till 1 = man och 0 = kvinna. 
Anställningsform mättes med svarsalternativ 25% 50% 75% och 100% vilket blev de nya 
indelningarna i regressionerna. Erfarenhet syftade till antal år som individen har arbetat inom 
branschen. Utbildning mättes med svarsalternativ ingen gymnasieutbildning, 
gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning vilket blev de nya indelningarna 
(variablerna) i regressionerna. Alkoholutbildning frågade om respondenten har gått någon form 
av alkoholserveringsutbildning med svarsalternativ ja eller nej. De tre variablerna rörande 
utsatthet för tidigare våld (fysiskt, psykiskt och hot om fysiskt) frågade om respondenten under 
det senaste året har blivit utsatt för respektive variabel med svarsalternativ ja och nej. 
 

Resultat 
 

Resultatet för de tre regressionerna för respektive beroendevariabel presenteras i tabell 3.  
 
I regressionen för beroendevariabeln rädsla för framtida fysiskt våld fanns signifikanta resultat 
för variablerna kön, tidigare fysiskt våld, tidigare psykiskt våld, tidigare hot om fysiskt våld, 
informativt socialt stöd, emotionellt socialt stöd och instrumentellt socialt stöd. Variabeln kön 
hade en negativ effekt och var signifikant. Resultatet visar på att det finns skillnader mellan hur 
män och kvinnor reagerar på rädsla för framtida våld (β= -.22, p= <.001). Tidigare fysiskt våld 
hade en positiv effekt på rädsla för framtida fysiskt våld (β= .11, p= <.001) medan tidigare 
psykiskt våld hade en positiv effekt (β= .12, p= <.001). Detta indikerade att utsatthet för tidigare 
psykiskt våld tenderar att leda en ökad rädsla för framtida fysiskt våld. Tidigare hot om fysiskt 
våld hade en positiv effekt (β= .18, p= <.001) vilket tyder på att rädsla för att utsättas för fysiskt 
våld påverkas mest av att utsättas för hot. Resultatet för de tre variablerna som antogs mäta 
socialt stöd gav signifikanta effekter, men det skilde sig i hur effekternas påverkan. Informativt 
stöd verkade ge en positiv effekt på rädsla för framtida fysiskt våld, (β= .19, p= <.001), medan 
emotionellt och instrumentellt socialt stöd hade en negativ, (β= -.14, p= <.01) respektive (β= 
-.17, p= <.001) effekt. De ickesignifikanta värdena i regressionen förhåller sig lika till deras 
effekter på beroende variabel då dessa var låga. Prediktorerna förklarade 17 procent av den 
förklarade variansen.  
 
Rädsla för framtida psykiskt våld hade signifikanta resultat för variablerna kön, ålder, tidigare 
psykiskt våld, tidigare hot om fysiskt våld, informativt stöd och instrumentellt stöd. Övriga 
variabler gav inga signifikanta resultat. Variabeln kön visade på en negativ effekt på rädsla 
för framtida psykiskt våld (β= -.31, p= <.001) som indikerade att män tenderar till att vara 
mindre rädda för att utsättas för framtida psykiskt våld. Även ålder visade på en negativ effekt 
(β= -.13, p= <.05) som indikerar att äldre individer upplevde mindre rädsla för framtida 
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utsatthet. Tidigare psykiskt våld hade en positiv effekt (β= .21, p= <.001) Vilket tyder på att 
personer som tidigare har utsatts för psykiskt våld är mer rädda för att utsättas igen. Tidigare 
hot om fysiskt våld hade en liten effekt på rädsla för framtida psykiskt våld (β=.07, p= <.05). 
Informativt socialt stöd hade en positiv effekt (β= .11, p= <.05) som indikerade att individer 
som upplever ett högre informativt socialt stöd är mer rädda för att utsättas för psykiskt våld i 
framtiden. Instrumentellt stöd visade på en negativ effekt på rädsla för framtida psykiskt våld 
(β= -.18, p= <.001), en effekt som indikerade att upplevt instrumentellt socialt stöd påverkas 
av rädsla att utsättas för framtida psykiskt våld negativt. Förklarad varians var 20 procent för 
rädsla för framtida psykiskt våld. 
 
I regressionen för beroendevariabeln rädsla för framtida hot om fysiskt våld fanns signifikanta 
resultat för variablerna kön, tidigare fysiskt våld, tidigare psykiskt våld, tidigare hot om fysiskt 
våld, informativt stöd, emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Övriga variabler gav inga 
signifikanta resultat. Likt de andra regressionerna visade kön ha en negativ effekt (β= -.14, p= 
<.001). Tidigare fysiskt våld hade en liten positiv effekt på rädsla för framtida hot om fysiskt 
våld (β= .07, p= <.05) medan tidigare psykiskt våld hade en positiv effekt (β= .13, p= <.001). 
Detta indikerade att utsatthet för tidigare psykiskt våld tenderar att leda en ökad rädsla för 
framtida hot. Tidigare hot om fysiskt våld hade en positiv effekt (β= .28, p= <.001). En positiv 
effekt på Rädsla för framtida hot om fysiskt våld fanns i informativt stöd (β= .16, p= <.001) 
vilket i linje med tidigare regressioner tenderar att individer som upplever ett högre informativt 
socialt stöd är mer rädda för att utsättas för hot om fysiskt våld i framtiden. Resultaten visade 
vidare på att emotionellt stöd hade en negativ effekt (β= -.18, p= <.001) och även instrumentellt 
stöd hade en negativa effekter (β= -.11, p= <.05). Den förklarade variansen var 18 procent för 
rädsla för framtida hot om fysiskt våld.  
 
Tabell 3.  
Regressioner på rädsla för framtida fysiskt våld, rädsla för framtida psykiskt våld och rädsla 
för framtida hot om våld. Standardiserade beta-koefficienter.  
 
Prediktorer Rädsla för framtida 

fysiskt våld 
Rädsla för framtida 
psykiskt våld 

Rädsla för framtida 
hot om fysiskt våld 

Kön -.22*** -.31*** -.14*** 
Ålder -.12 -.13* -.06 
Anställningsform 25% .03 .00 .02 
Anställningsform 50% -.00 .01 .02 
Anställningsform 75% .04 .00 .05 
Erfarenhet .06 .04 .09 
Gymnasial utbildning -.02 -.01 .03 
Eftergymnasial 
utbildning 

-.04 -.01 -.04 

Alkoholserveringskurs .03 -.04 .02 
Tidigare fysiskt våld .11*** .02 .07* 
Tidigare psykiskt våld .12*** .21*** .13*** 
Tidigare hot om 
fysiskt våld 

.18*** .07* .28*** 

Informativt stöd .19*** .11* .16*** 
Emotionellt stöd -.14** -.06 -.18*** 
Instrumentellt stöd -.17*** -.18*** -.11* 
    
N 999 999 999 
Justerat R2 .17 .20 .18 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om tidigare utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld 
och hot om fysiskt våld påverkar rädslan för framtida fysiskt-, psykiskt- och hot om fysiskt 
våld, samt att undersöka om de tre olika delarna av upplevt socialt stöd (informativt, emotionellt 
och instrumentellt) har en inverkan på rädsla för framtida fysiskt våld, rädsla för framtida 
psykiskt våld och rädsla för framtida hot om fysiskt våld bland serveringspersonal.  
 
Resultatet i den här studien ger ett visst stöd till att upplevt socialt stöd påverkar rädsla för 
framtida våld. Effekten av de tre olika delarna av det upplevda sociala stödet var ganska 
konsekvent i de tre olika regressionerna som utfördes. Vissa skillnader uppmättes dock. Den 
mest övergripande effekten visade sig vara det upplevda instrumentella sociala stödet som hade 
en negativ effekt på alla de tre olika rädslorna för våld. Överlag visar det på att när det finns ett 
upplevt direkt stöd från kollegor på arbetsplatsen verkar personer vara mindre rädda för att 
utsättas för olika typer av våld. Det går i linje med tidigare forskning kring socialt stöd och våld 
(Schat & Kelloway, 2003). För framtida fysiskt våld och framtida hot om fysiskt våld visade 
resultaten i regressionerna på att personer tenderar att vara mindre rädda om ett emotionellt 
socialt stöd upplevdes finnas. Skillnaderna i effekterna av det sociala stödet kan tolkas likt 
tidigare forskning, (Schaefer, Coyne och Lazarus, 1981), att det tenderar till att finnas olika 
delar av socialt stöd. Kategorierna har olika effekter beroende på vilken typ av rädsla som 
upplevs.  
 
Den förklarade variansen i de tre regressionerna var relativt låg (17, 20 respektive 18 procent). 
Det vill säga att de oberoende variablerna har en ganska låg förklaringskraft på de beroende 
variablerna. Det tyder på att det finns andra variabler som påverkar rädsla för framtida våld.  
 
Det upplevda informativa sociala stödet visade överraskande nog en positiv effekt på rädsla, 
det vill säga att när personer upplever från kollegor att det finns ett informativt stöd på 
arbetsplatsen tenderar de att vara mer rädda. Detta resultat är konsekvent för alla kategorier av 
rädslor. Anledningen till att ett informativt stöd leder till positiva effekter på rädsla kan 
spekuleras ligga i naturen av stödet i relation med stressoren. Informativt stöd handlar om att 
förse en annan person med information kring en situation eller ett tillvägagångssätt, i och med 
att en person upplever det informativa stödet kan det tänka sig att personen blir mer 
uppmärksam om farorna med våld på arbetsplatsen. Att personen blir mer uppmärksam på 
riskerna skulle även kunna leda till att personen således blir mer rädd för riskerna och därför 
har informativt socialt stöd en positiv effekt på rädsla.  
 
Då regressionerna visar på effekt av socialt stöd på olika rädslor ger även resultatet upphov till 
behovet av matchning mellan stressorer och det upplevda sociala stödet (Mitchell, Evans, Rees 
& Hardy, 2014). Det informativa stödet matchar inte konsekvenserna av rädslan för framtida 
våld. Emotionellt stöd verkar fungera som en motvikt mot rädsla för framtida fysiskt våld och 
framtida hot om fysiskt våld, men emotionellt stöd matchar inte rädsla för framtida psykiskt 
våld. För rädsla för framtida psykiskt våld är det bara instrumentellt stöd som har en negativ 
effekt. Att emotionellt stöd inte visar sig ha någon effekt på rädsla för framtida psykiskt våld 
var förvånande, eftersom att emotionellt stöd handlar om emotionella reaktioner och tillåtelse 
för en person att få ventilera och avreagera med mera. En möjlighet kan vara att emotionellt 
stöd är en typ av socialt stöd personer söker först efter att något har hänt, således har emotionellt 
inte någon effekt på rädsla för framtida utsatthet.  
 



	 12	

Resultatet i studien visar överlag på att tidigare utsatthet för våld påverkar respondenternas 
rädsla för framtida våld och hot. Tidigare psykiskt våld påverkar generellt alla de tre olika 
rädslorna med den starkaste effekten på rädsla för framtida psykiskt våld. Dessa resultat visar 
dels på att det kan finnas ett behov av preventiva insatser mot rädsla för våld och dels ett behov 
av att kunna ge stöd för tidigare utsatta medarbetare. Att inte behöva utsättas för våld på arbetet 
är en självklar förutsättning men regressionerna visar även på att det är inte bara de direkta 
effekterna av våld som påverkar utan, i linje med tidigare forskning (Bowling & Beehr, 2006), 
att tidigare utsatthet leder till långvariga psykiska konsekvenser och en mental påfrestning. Att 
rädsla för våld ökar på grund av tidigare utsatthet kan ge negativa konsekvenser för individen 
och organisationer, därför behövs både ett preventivt arbete samt ett identifierande av behov av 
upplevt socialt stöd. Intressanta resultat verkar vara att tidigare hot om fysiskt våld har en större 
effekt på rädsla för framtid fysiskt våld än vad tidigare fysiskt våld har. Anledningar till de 
resultaten kan handla om att genom utsatthet för hot om framtida fysiskt våld så blir en mer 
uppmärksammad för vad som eventuellt skulle kunna hända.  
 
Det bör även noteras som beskrivs i teoribildningen att fysiskt våld och hot om fysiskt korrelerar 
något med varandra. Detta då hot om fysiskt våld är hot som syftar till det egentliga fysiska 
våldet. Till exempel kan det verka rimligt att för en person som har utsatts för fysiskt våld, har 
den personen erhållit verktyg för hur eventuella framtida situationer kan hanteras. Tidigare 
erfarenhet i utsatthet kring våld kan inte uteslutas ha en påverkande effekt. Dessa fynd ger även 
stöd för behovet att dela upp våld som begrepp. Att tidigare fysiskt, psykiskt och hot om fysiskt 
våld gav olika resultat i de olika regressionerna som visar på olika effekt, ger stöd för att våld 
som begrepp är mer komplext än vad viss tidigare forskning utgått ifrån och att våld består av 
tre olika delar. Samtidigt ger de effekt på respektive variabel så korrelationerna mellan de olika 
variablerna går inte att förbise, men effekten ur respektive variabel skiljer sig. Som i tidigare 
forskning (Rasmussen et al., 2013) visar resultatet i den här studien att det finns en vikt i synen 
på skillnader mellan fysiskt våld, psykiskt våld och hot om fysiskt våld.  
 
Gemensamt visar dessa olika regressioner på att de olika kategorierna av rädsla för framtida 
våld generellt inte påverkas av de olika kontrollvariablerna. De icke signifikanta fynden bland 
kontrollvariablerna i regressionerna ger stöd till att det inte verkar som att anställningsform, 
erfarenhet, utbildning och alkoholserveringsutbildning påverkar den upplevda rädslan för 
fysiskt, psykiskt eller hot om våld. Det kan tänka sig ge en bild på att rädsla för framtida våld 
är relativt konstant genom faktorer som tid och erfarenhet inom restaurangbranschen. 
 
Vidare fynd i studien visade sig vara att kön hade en effekt på rädsla för framtida våld. Den 
starkaste effekten fanns i rädsla för framtida psykiskt våld, men det fanns även signifikanta 
effekter på de andra två beroendevariablerna. Anledningar till att kön påverkar rädsla för 
psykiskt våld kan vara många. Individuella skillnader kan ligga till sak samt olika psykologiska 
faktorer såsom hur män och kvinnor hanterar psykiskt våld. Resultaten visar att kvinnor är mer 
rädda för att utsättas i framtiden än vad män är. Detta är ett intressant resultat då tidigare 
utsatthet för psykiskt våld inte skilde sig procentuellt mellan de två olika könen. Fler män har 
procentuellt angett på att de har blivit utsatta för tidigare fysiskt våld än kvinnor. Trots detta 
verkar det som att män i större utsträckning är mindre rädda för samtliga framtida kategorier av 
våld. Dock kan inte den här studien svara på om skillnaderna mellan män och kvinnor är 
likadana oavsett utsatthet för tidigare våld då det inte görs en jämförelse mellan män som 
tidigare har utsatts för våld och män som inte har det. Det vill säga att den här studien har bara 
undersökt skillnader mellan män och kvinnor, inte skillnader bland män respektive kvinnor. 
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Begränsningar 
Likt alla studier så finns det vissa begränsningar i den här studien. Enkäten för att samla in data 
för studien hade vissa begränsningar som ligger i att forskning kring våld i restaurangbranschen 
är relativt outforskad. Detta ledde till att det inte fanns några tidigare mätinstrument som 
reflekterar våldets kategorier i en större utsträckning. De mätinstrument som finns antingen gör 
ingen skillnad mellan våldet eller mäter bara frekvens. Rädslan för våld är därför svårare att 
undersöka. Enkäten för studien fick därför konstrueras baserat på teori med riktlinjer från ILO, 
ICN, WHO, & PSI. (2003) Workplace Violence in the Health Sector Country Case Study – 
Questionnaire. Geneva som mäter flera olika delar av våld. Detta leder till att det kan finnas 
begränsningar i enkäten. Trots detta visade reliabilitetsanalyserna på hög reliabilitet. Det finns 
även viss problematik med studiens datainsamling. Då datainsamlingen skett via ett 
bekvämlighetsurval genom sociala medier blir det svårare att kontrollera för till vilka som 
studien har nått ut till. Det fanns dessutom vissa krav för att få vara med i studien, att nuvarande 
eller nyligen ha arbetat som servitör/servitris. Dessa är svåra att kontrollera och förlitar sig på 
att respondenterna är ärliga i sin medverkan. Trots detta har det varit en relativt stor urvalsgrupp 
vilket betyder att en större del ur populationen är representerad. Samtidigt har det inte gjorts 
någon kontroll på människornas arbetsplats, vilken typ av våldsförhindrande träning de har. 
Den här uppsatsen kan inte dra några slutsatser om kausalitet då resultatet inte kan entydigt 
säga vad som påverkar vad, till exempel det informativa stödet kan inte predicerar rädsla för de 
olika formerna av våld. Det kan tänka sig att en person som redan är rädd för att utsättas för 
framtida våld söker upp informativt socialt stöd och således behöver inte mer information leda 
till en ökad rädsla utan resultaten kan endast konstatera att personer som upplever att de har ett 
högre informativt socialt stöd tenderar att också vara mer rädda för att utsättas för olika former 
av framtida våld. 
 
Framtida forskning och praktisk relevans 
Vidare forskning bör göras mer på skillnader mellan människor som utsätts för fysiskt våld och 
människor som inte har det. Fynden att de olika kategorierna av socialt stöd har olika effekt på 
rädsla visar på att mer forskning bör göras på matchningen mellan upplevt socialt stöd och 
rädsla för de olika våldsbegreppen. Då denna studie belyser att matchning mellan stressor och 
upplevt socialt stöd kan den inte helt förklara varför informativt stöd verkar påverka positivt. 
Vidare forskning kan därför vara att undersöka mer vad det är i de olika kategorierna av upplevt 
socialt stöd som påverkar rädsla. Studien belyser att rädsla för de olika våldskategorierna är ett 
problem inom restaurangbranschen. Antal utsatta för tidigare våld och hot reflekterar inte den 
officiella statistiken som finns om restaurangbranschen. Flera anledningar till detta kan finnas. 
En anledning kan vara att benägenheten att anmäla händelser med våld är mycket lägre än själva 
frekvensen av händelser, ofta är det svårt att föra statistik på den egentliga siffran utsatta när 
inte alla händelser anmäls. Definitionen kring hot och våld kan också vara en anledning. Som 
rapporten från Brottsförebyggande rådet (2015) visade på så finns det skillnader i hur 
människor upplever att de har blivit utsatta för våld beroende på hur våld definieras. 
Definitionen av våld som används i den här studien kan tänka sig vara mer innehavande än vad 
tidigare rapporteringsmetod har haft. Således blir statistiken högre. Den här undersökningen 
undersökte människors utsatthet på deras arbetsplats. Skillnaden mellan våld som brottslig 
handling och våld som arbetsmiljöfråga blir svagare vilket kan vara varför det finns en högre 
rapportering av utsatthet för våld i den här undersökningen. Oavsett anledning visar studien att 
det finns större problem med våld inom restaurangbranschen, samtidigt som att det finns ett 
behov av att ge rätt stöd till rätt kategori av rädsla.  
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 Slutsatser 
Resultatet i den här studien visar på att det verkar finnas en påverkande effekt av upplevt socialt 
stöd på rädslan för de tre olika kategorierna av våld. Samtidigt visade resultatet på att olika 
delar av det upplevda sociala stödet påverkar på olika sätt och därför krävs en bättre matchning 
mellan de olika delarna av det upplevda sociala stödet och rädsla för framtida fysiskt våld, 
rädsla för framtida psykiskt våld och rädsla för framtida hot om fysiskt våld.  
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