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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka förekomsten av våld och hot om våld på 
arbetsplatser, för kommunalt anställda personliga assistenter. Forskningsfrågor var: förekommer 
våld eller hot om våld på arbetsplatsen? Vilken typ av våld och hot utsätts personal för? Hur 
påverkas den psykosociala hälsan vid våld- och hotsituationer? Vilka åtgärder tillhandahålls från 
cheferna? Intervjuer genomfördes med sex chefer och en enkätundersökning gjordes med 113 
personliga assistenter. De teoretiska utgångspunkterna utgörs av Karasek och Theorells teori 
om arbetsrelaterad stress förknippad med för lite arbetskontroll och socialt stöd, tidigare 
forskning av olika författare samt föreskrifter som Arbetsmiljöverket utformat. Resultaten är 
tematiskt analyserade, enkäten genom deskriptiv statistik och intervjuerna under olika rubriker. 
I resultaten framkommer att våld och hot förekommer på personliga assistenters arbetsplatser i 
varierande utsträckning. Den typ av våld som personal utsätts för mest är av fysik karaktär 
genom sparkar och slag. Många utsatta känner, i jämförelse med icke utsatta ett bristande stöd 
från chefen. 

Nyckelord: Personliga assistenter, Piteå Kommun, förstalinjechef, våld och hot, hälsa-ohälsa, 
arbetsmiljö, stöd, Karaseks krav-kontroll-modell, kunskap 

 

  



 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate the existence of violence and threats of violence in 
the workplace of municipal employed personal assistants. Research questions were: does 
violence or threats of violence occur at the workplace? What type of violence and threats are 
the employees subject to? What are the psychosocial health effects of violent and threatening 
situations? Which preventive measures are provided by the managers? Both a qualitative and 
quantitative approach have been used as data collection methods. The qualitative part consist of 
Interviews were conducted with six managers and a survey was administered to 113 personal 
assistants. The frame of reference includes Karasek and Theorell´s theory of work stress 
associated with insufficient job control and social support, previous research by various authors 
and regulations from Arbetsmiljöverket. The results were thematically analyzed, the survey by 
descriptive statistics and the interviews under relevant headings. The result reveals that violence 
and threats do occur on personal assistants workplaces, but to varying extent. The kind of 
violence the personnel is most exposed to are physical, such as kicks and punches. Those who 
are exposed feel, in comparison to unexposed a lack of support from the manager. 
 

Keywords: Personal assistant, Piteå Kommun, First line manager, violence and threats, 
health-unhealth, work environment management, support, Karasek’s demand-control 
model, knowledge 
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 Inledning  
Arbetslivet är en betydelsefull del av en människas vardag och där många timmar spenderas. 
Det är av stor vikt att organisationer arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö och att inte 
personalens välbefinnande påverkas av negativa upplevelser. Tyvärr finns många studier som 
vittnar om en dramatisk ökning av våld och hot på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets 
undersökning, Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet (AFS 2011:7) uppger att 
18% av kvinnorna och 10% av männen i Sverige upplever att de blivit utsatta för våld eller hot 
om våld i arbetet, vilket tyder på en ökning med några procentenheter sedan 1995, då 
fenomenet första gången uppmärksammades. Enligt undersökningen är det personal som 
arbetar inom omsorgssektorn och säkerhetsarbeten som löper störst risk att utsättas för 
arbetsrelaterat våld (sid. 15).  
 
Statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att skötare och vårdare utgör 65% av de 
drabbade medan undersköterskor ligger på 53%. Sjuksköterskor förfogar över 45%, 
socialsekreterare och kuratorer över 43%, och omsorgsyrken samt säkerhetspersonal 39% (Brå, 
2015, sid. 31).   
 
Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt (AFS, 2011:7) gällande hot och våld inom vård och 
omsorg instämmer i att fenomenet är ett växande problem inte bara nationellt utan även 
internationellt, men att det även bör tilläggas att de synliga siffrorna bara utgör en liten del av 
problemet, då mörkertalen antas vara mycket höga. Anledning till bristande statistik gällande 
våld och hot riktat mot vård- och omsorgspersonal är att personal av olika anledningar väljer att 
inte rapportera om händelser de utsätts för (AFS, 2011:7, sid. 5, 17). En av förklaringar till att 
många yrken i omsorgssektorn drabbas kan vara att i arbetsuppgifter ingår många nära sociala 
interaktioner mellan människor, som av olika skäl kan uttrycka fysisk eller psykisk aggressivitet. 
Det kan bl.a. handla om våld och hot från patienter eller brukare som uppträder aggressivt och 
hotfullt p.g.a. av missnöje med hur de behandlas (AFS, 2011:7, sid. 8). En annan förklaring till 
det ökade våldet är att vårdtagarna blir allt fler och sjukare, något som innebär mer krävande 
vård- och omsorgsarbete, enligt (AFS, 2011:7). Konsekvenser som ökningen medfört, enligt 
Arbetsmiljöverket, är ett allvarligt arbetsmiljöproblem då det leder till sämre psykosociala 
förutsättningar, något specifikt anställda inom hemtjänst och personlig assistansyrket i dagsläget 
upplever (AFS, 2011:7, sid. 6).  
 
År 2005 uppskattades ca 340 000 personer arbeta inom vård, omsorg och sociala tjänster, 
framförallt kommunalt anställda vårdbiträden, undersköterskor, socialsekreterare och personliga 
assistenter.  Detta är yrken där kraven i arbetsuppgifter ökat och många arbetsskador är ett 
faktum. Sjukdomsfall orsakade av psykosociala och organisatoriska omständigheter eskalerar 
och en tredjedel anmälda arbetsskador beror på hot och våld (Iseskog, 2009, sid. 32-33). I 
Socialstyrelsens (2007) studie Personlig assistans som yrke framkommer att 31% av de 
personliga assistenterna hade upplevt hot under arbetet och att 23% varit utsatta för våld och 
var femte kommunalanställd hade upplevt situationer med hot och våld i arbetet under 2006 
(sid. 42).   
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Personlig assistans har i Piteå kommun haft en rejäl anställningsökning från 2001 fram till 
2011, som sedan dess planat ut. I kommunen finns idag totalt 272 anställda personliga 
assistenter. Yrkesgruppen utgörs av 229 kvinnor och 43 män fördelade på 45 olika brukare, där 
253 av dem är tillsvidareanställda och 20 stycken har en månadsanställning (Ann Wennerkull, 
personlig kommunikation, 8 april 2016). Piteå kommun är alltså en organisation med ett 
betydande antal anställda som kan vara drabbade av hot och våld på arbetsplatsen. 
 

Tidigare forskning 
I Chapman, och Styles (2006) artikel ”An epidemic of abuse and violence: Nurse on the front 
line” visas att i Australien innehåller arbetsfält inom sjukvård mer våldsamma inslag på 
arbetsplats än något annat arbetsfält. Våldet som förekommer mot framförallt sjukhuspersonal 
täcker en stor mängd av beteenden, allt från fysisk misshandel till verbala kränkningar 
(Chapman, & Styles, 2006). I en annan australiensk studie på sjuksköterskor, rapporterar 
Smith-Pittman och McKoy (1999) att incidenter med våld och aggression på arbetet ökar 
p.g.a. för lite kunskap och förståelse för problemet. Forskning om sjuksköterskors 
arbetssituation i Slovenien visar att arbetsrelaterat våld har blivit så vanligt att fenomenet blivit 
en accepterad arbetsrisk (Kvas & Seljak, 2014). Detta är dock ett förhållningssätt som utgör 
starkt hinder för utveckling av lämpliga förebyggande åtgärder mot en trygg och säker 
arbetsmiljö, då våldsincidenter inte rapporteras. Under ett års tid hade totalt 61,6% av de 
sloveniska sjuksköterskorna utsatts för våld, varav 60,1% för psykiskt våld, dock var det endast 
6,5% av dessa händelser som rapporterades. De främsta orsakerna till utebliven rapportering, var 
tron på att det ändå inte skulle förändra någonting på arbetsplatsen samt olika uppfattningar av 
våldets karaktär och omfång (Kvas & Seljak, 2014). 
 
I Isaksson (2008) avhandling, gjord vid 10 sjukhem i två kommuner i norra Sverige med 
sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden rapporterar 68% att de varit utsatta för 
våld, 22% flera gånger i veckan och 51% minst en gång i månaden. Uppfattningar om våldets 
natur visade sig även i denna studie vara olika bland personalen, då vissa ansåg att arbetet bör 
fortskrida trots våldsamma situationer som ger upphov till risk för egen säkerhet. Andra åsikter 
var att aggressivt utagerande beteenden var försvarbara då brukare var gamla och sjuka samt att 
det är en risk som man fick räkna med i sitt vardagliga arbete (Isaksson, 2008). 
 
Enligt Carlssons (2004) rapport ”Det våldsamma mötets fenomenologi – om hot och våld i 
psykiatrisk vård” har 51% av Sveriges anställda inom kommunal vård och omsorg såsom 
vårdare, personliga assistenter etc. upplevt att de utsatts för våld eller hot om våld där många av 
personalen drabbades i stort sett dagligen (Carlsson, 2004). Rippons (2000) forskning gällande 
underrapportering av hot- och våldsincidenter, ger stöd för att det är viktigt att det bland 
anställda finns en exakt definition av vad som räknas som våld på arbetsplats, att rapporteringen 
är enkel och stödjande, dvs.  personal uppfattar dem som användbara och tillgängliga medel för 
att lösa problem (Rippon, 2000). Även Chapmans och Styles (2006) menar på att utebliven 
rapportering över klienters våldsamma och aggressiva beteenden kan bero på att det tar tid att 
slutföra nödvändiga blanketter samt att det råder en allmän uppfattning om att de inte ger 
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någon nytta, då det arbetsrelaterade våldet ändå kvarstår. Dock är det viktigt att problemet 
kommer upp till ytan då personer som faller offer för arbetsrelaterat våld inte bara utsätts för det 
omedelbara hotet utan även efterföljande känslomässiga effekter såsom ilska, ångest, depression, 
stress etc. (Chapman, & Styles, 2006). Även Isaksson (2008) rapporterar att vårdare förklarar att 
känslor såsom ilska, uppgivenhet samt motvilja uppstår, inför att vårda aggressiva och hotfulla 
brukare. Utöver att känna en ständig kamp i vårdandet så fanns även hos denna personal en 
besvikelse över ett otillräckligt stöd från ledningen (Isaksson, 2008).  
 
Magnavita (2014) menar att socialt stöd från chefer i form av förebyggande insatser är mycket 
viktigt för att öka anställdas medvetenhet om problemet. Detta för att de ska bli bättre på att 
hantera våldsamma situationer. Magnavita menar att ifall de anställda ges utbildning i hot och 
våld så ska det hjälpa en arbetstagare att omtolka en farlig eller påfrestande situation så att den 
känns mindre hotfull och på så sätt kan även en god psykiska hälsa hos personal behållas 
(Magnavita, 2014). I Carlssons (2004) studie rapporteras att 40% av svenska vårdare inom olika 
omsorgsyrken tycker sig ha fått hjälp och stöd efter en våldshändelse, dock var det oftast från 
arbetskamrater.  Av personalen hade 25% erbjudits information eller utbildning om hot och 
våld och ytterligare en fjärdedel hade inte fått någon stöttning alls. Det konstateras också att 
våld och hot om våld i vårdandet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem då de som utsätts riskerar 
att drabbas av både fysisk skada och psykiska besvär (Carlsson, 2004). 
 
I Statens offentliga utredning (SOU 2014:9) ”En förändrad assistansersättning” påtalas brister i 
det systematiska miljöarbetet främst inom hemtjänst och personlig assistans, gällande risker 
förknippade med hot och våld. Detta är något som ger upphov till krav på förbättringar 
gällande att undersöka, riskbedöma, åtgärda samt planera åtgärder och följa upp vidtagna 
åtgärder. Vidare att kommunens arbetsledning hade brister i att den som ansvarar för 
verksamheten inte alltid fanns tillgänglig som stöd för assistenterna i det dagliga arbetet. En god 
utformning av arbetsmiljön, skriver Hugemark (2006) i ”Åter i stöpsleven”, är viktig för att 
assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av arbetsrelaterat våld och hot om våld 
inom personlig assistans.  
 

Delfrågor. 
Förekommer våld eller hot om våld på arbetsplatsen? 

Vilken typ av våld och hot utsätts i så fall personalen av? 

Hur påverkas den psykosociala hälsan vid våld- och hotsituationer? 

Vilket stöd tillhandahålls från cheferna? 
 

Avgränsning 
Detta arbete avgränsar sig till kommunalt anställda personliga assistenter i Piteå. Fokus är lagd 
på den psykosociala arbetsmiljön med inriktning på våld eller hot om våld. Personliga 
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assistenter benämns i uppsatsen personal. Cheferna över personlig assistans benämns 
arbetsledare.  
 
Hot och våld 
Våld och hot på arbetsplats är ett komplext problem som omfattar en rad olika oacceptabla 
beteenden. Med utgångspunkt från traditionell uppfattning anses våld utgöras av fysiska 
handlingar (Smith-Pittman, & McKoy, 1999). I rapporten Unreported workplace violence in 
nursing, definierar de fysiskt våld som användandet av våld eller allvarligt hot med potential att 
skada eller hota en annan persons liv, bland annat genom aggressiva gester, putta, sparka eller 
orsaka skada med ett föremål. Med psykiskt våld menas gärningar som hotar eller skadar en 
persons psyke, exempelvis mobbning, manipulation, hot, kränkande gester, förtal, samt 
emotionell utpressning. Andra faktorer som ingår är även verbala övergrepp, exempelvis hån, 
respektlöshet, förolämpningar, skrik samt utskällningar. Sexuellt våld innefattas av oönskade 
sexuella närmanden i form av verbala, icke-verbala eller fysiska uttryck, som skadar en persons 
värdighet. Det kan röra sig om onödig beröring, smekningar, sexuella anspelningar, sexuella 
kommentarer, gester eller skämt, eller försök till våldtäkt (Kvas & Seljak, 2014). Det finns 
givetvis skillnader på våldets uttryckssätt samt utsträckning, beroende på vilket yrke det 
förekommer i. Rapporten Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet (AFS 2011:7) 
menar på att man måste ta hänsyn till både relationen till förövaren samt i vilket sammanhang 
det förekommer i för att verkligen kunna förstå varför det uppstår. Våld från brukare, patienter 
och klienter är en annan typ av våld som också har andra förklaringar. Menckel, Carter och 
Viitasara (2000) visade att våld i arbetet ökade då personal var tvungna att säga nej till saker 
brukarna önskade, när de försökte få brukarna att göra något som de inte ville eller när de var 
understimulerade och inte hade något att göra. Detta gällde arbete med personer som hade 
mentala funktionsnedsättningar. Här kan alltså förklaringsfaktorerna hänföras delvis till 
brukarnas problematik, men troligen också till personalens sätt att bemöta dem (AFS 2011:7). 
 
Personlig assistans 
I och med den nya assistansreformen har en ny yrkeskategori vuxit fram. Personliga assistenter 
beräknades under år 2004 vara ungefär 50 000 personer, en siffra som bedöms öka i framtiden. 
 
Socialstyrelsen (SOSFS, 2007) talar om att kärnan i yrkespraktiken, är att bistå personer som 
har funktionshinder på sådant sätt som främjar dennes levnadsförhållanden och delaktighet i 
samhället. De personer som omfattas av rätten till personlig assistans, är brukare med varierande 
funktionshinder, ålder, familjesituation, boende, arbete, fritidsintressen o.s.v. därför kan 
yrkesutövandet skilja sig väsentligt. Arbetsuppgifter kan vara att assistera i hem, skola eller på 
arbetsplatser likaså under fritidsaktiviteter (SOSFS, 2007, sid. 12). Här ges personligt utformat 
stöd till brukaren som på grund av sitt funktionshinder behöver hjälp att tillgodose sina 
vardagliga grundläggande behov. Med grundläggande behov menas bland annat av- och 
påklädning, personlig hygien, måltider samt att kommunicera med andra, men även i andra 
situationer kan kvalificerad assistans behövas, som kräver mer ingående kunskaper om brukaren 
med sina hjälpbehov (SOSFS, 2007, sid. 10). 
 
Granskning har gjorts gällande bland annat lön, tjänstgöringsgrad, anställningsförhållanden och 
anställningstrygghet som visas ha brister och innebär därigenom en osäker anställningssituation. 
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Detta medför oro bland de personliga assistenterna. De uppfattar även ibland en oklar 
ansvarsuppdelning mellan arbetsgivare och arbetsledning, något som kan innebära ett svagt stöd 
samt utsatthet i arbetssituationen. 
 
Hos många assistansanordnare finns anledning till organisatoriska förbättringar då studier av 
arbetslednings- och chefsuppgifter såsom introduktion, arbetsbeskrivning, handledning, möten, 
fortbildning, kvalitetsarbete m.m. visar att det finns markanta skillnader i de personliga 
assistenternas arbetsförhållanden (SOSFS, 2007, sid. 17). Många personliga assistenter beskriver 
sitt arbete som innefattar variationsrika arbetsdagar, upplevelser av ett viktigt och meningsfullt 
arbete, om arbetsglädje, givande samvaro med brukaren. Men den särskilda arbetssituationen i 
personlig-assistentyrket innebär även att yrkesrollen innehåller en rad potentiella svårigheter. 
Särskilt framstår de personliga assistenternas ensamarbete som ett stort arbetsmiljöproblem, samt 
att assistenter upplever hot och våld i sitt arbete. En stor del av de arbetsmiljörisker personliga 
assistenter utsätts för kan hänföras till den psykosociala arbetsmiljön (Socialstyrelsen, 2007, 
sid.42). 

 
Psykosocial arbetsmiljö 
Det finns ingen exakt definition av psykosocial arbetsmiljö mer än att det är en vidgad syn på 
arbetsmiljön. I synsättet tas hänsyn till arbetets betydelse för personal, hur chefsroller är 
utformade samt hur samarbete mellan personal, arbetsgrupper och chefer fungerar. Det läggs 
även fokus på psykologiska och sociala konsekvenser som kan uppstå av den fysiska 
arbetsmiljön och som ofta drabbar personal via upplevelser som skapar psykiska och fysiska 
reaktioner som exempelvis stress, ångest och magsår (Eppler & Nelander, 1981, sid. 7-9).  
 
I Socialstyrelsens (SOSFS, 2007) studie Personlig assistans som yrke är det de psykosociala 
arbetsriskerna som arbetsgivare har svårast att hitta lösningar på. Då det ofta handlar om 
komplexa problem så är det svårt att hitta bra arbetsmetoder för att minska påfrestningar på 
personal.  För anställda inom personlig assistans består den psykiska påfrestningen i första hand 
av hot och våld, känslor av utsatthet, kunskapsbrist m.m. (SOSFS, 2007, sid. 42).  
 
I Rapporten Vårdpersonalens syn på hälsofrämjande ledarskap (Grönlund & Stenbock-Hult, 
2014), förklaras att i kommunal regi beror stor del av vårdpersonalens välbefinnande samt god 
arbetshälsa på hur ledarskap utövas. Chefer med bra ledaregenskaper ger högre arbetsnärvaro 
och mindre sjukfrånvaro bland personal (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). 
Arbetsmiljöansvaret inom yrkesgruppen personlig assistans ligger på de s.k. förstalinjens chefer 
och utgör en viktig del i deras arbetsuppgifter. Det är därför av stor vikt att de innehar 
tillräckliga kunskaper, kompetens och tid till att bedriva ett systematiskt miljöarbete för att 
kunna förebygga ohälsa (Nitzelius & Söderlöf, 2005, sid. 27, 33). 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
På många arbetsplatser inom personlig assistans kan det ofta finnas oklarheter angående ansvar 
och arbetsformer. Detta kan hänvisas till att arbetsplatsen i de flesta fall är förlagd till brukarens 
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hem, något som kan ge upphov till avsaknaden av rutiner till ett fungerande arbetsmiljöarbete 
(SOSFS, 2007, sid. 8). 
 
SAM är en förkortning av systematiskt arbetsmiljöarbete och innefattar system av regler för att 
kvalitetssäkra arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete (Iseskog, 2009, sid. 12). Dessa ska hjälpa till 
att få verksamheter att fungera på ett säkert och effektivt sätt, så att skador och ohälsa, p.g.a. 
av risker i arbete, i bästa mån kan undvikas. På första linjens chef ligger ansvar att ha en bra 
helhetsbild av hur arbetsmiljön ser ut på personalens arbetsplats för att kunna genomföra rätt 
slags förbättrande åtgärder, och att de verkställs innan påfrestningar uppstår (Nitzelius & 
Söderlöf, 2005, sid. 19, 27). För att underlätta det systematiska arbetet har Arbetsmiljöverket 
utformat en del föreskrifter som enligt lag ska finnas och följas i verksamheter där de bör 
tillämpas (AFS 2001:1). 

Våld och hot i arbetsmiljön 
Nedanstående föreskrifter (AFS 1993:2) vänder sig till verksamheter där det i arbetet kan finnas 
risk för våld eller hot om våld. Med hjälp av dessa skall risker bättre kunna utredas för att 
tillhandahålla rätt uppföljande åtgärder. 

2 § Arbetsgivaren skall undersöka vilka risker för våld eller hot som kan uppstå på arbetsplatsen. 
Skyldighet finns sedan att vidta relevanta åtgärder. 

3 § Arbetet skall struktureras så att risk för våld eller hot så mycket som möjligt kan förhindras. 
Speciella säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan vålla risk för våld eller hot om våld. 
Dessa rutiner skall alltid vara aktuella och kontinuerligt följas upp. All berörd personal skall ha 
vetskap om eventuella risker. 

4 § Arbetstagarna skall ha tillfredsställande skolning, vägledning samt tillförlitliga instruktioner, 
för att kunna utföra arbetet säkert och nog tryggt. 

5 § I arbeten där det finns risk för upprepat våld eller hot om våld skall arbetstagarna ges 
stöttning och vägledning som fordras. 

6 § Arbetsplatser skall utrustas med hjälpande verktyg och utarbetas på så sätt att risk för våld 
eller hot om våld så långt som möjligt kan förhindras. 

7 § Personalen skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. 
Arbetsgivaren skall se till att det finns larmutrustning, som krävs för säkerheten. 

8 § Innebär en arbetsuppgift märkbar risk för våld eller hot om våld så får den inte utföras 
ensam. 

10 § Hotande händelser skall intygas och utredning skall ske. 

11 § Anställda som varit med om våld eller hot om våld skall snabbt bli erbjudna hjälp och 
stöd. Arbetsgivare skall ha utarbetade rutiner för att förebygga eller lindra såväl fysisk som 
psykisk skada. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Sedan 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4). Syfte är att verka för en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden. 



7 

 

6 § Chefer ska besitta kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning 
samt hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. 

7 § Medarbetare ska ges möjlighet till att medverka i att ta fram målen för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. 

9 § Resurser och arbetsbelastning ska anpassas efter hur kravfyllt arbetet är. Ojämn 
arbetsbelastning som ger upphov till ohälsa får inte förekomma, då måste chef tillämpa andra 
arbetssätt, öka bemanning eller tillföra kunskaper. 

10 § Arbetstagaren ska få god kännedom om vilka arbetsuppgifter som ska utföras, resultat 
som ska uppnås med arbetet, hur arbetet ska utföras och prioriteras samt vem de kan vända sig 
till för hjälp och stöd till att utföra arbetet. 

11 § Åtgärder ska vidtas för att motverka arbetsuppgifter och situationer som är starkt psykiskt 
påfrestande innan de leder till ohälsa hos arbetstagare. Chefer kan erbjuda särskilda 
informations- och utbildningsinsatser för att hantera mer krävande situationer som sker 
i kontakt med klienter etc. 

12 § Arbetsgivaren ska motverka att arbetstidens utformning leder till ohälsa hos arbetstagarna 

13 § Det ska i verksamheten klarläggas att kränkande särbehandling inte accepteras. 

14 § Rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras skall finnas (AFS 2015:4). 

Teoretisk referensram 
Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. 

Att befinna sig på den egna arbetsplatsen, kan i mångas fall vara en stressfylld upplevelse, 
beroende på hur man anser sig kunna hantera och påverka sin arbetssituation, något som är 
starkt förknippat med vilken stöttning som existerar.  I debattartikeln ”brännpunkt arbetsliv” 
av Robert Karasek och Töres Theorell (2013) hävdas att arbetsutvecklingen gått mot ökade 
krav samtidigt som möjligheten att påverka arbetet har minskat. Värst drabbade av denna 
utveckling är kvinnor anställda i vård- och skolverksamhet, något som konstateras då dessa 
yrkesgrupper visats ha stora problem med långtidssjukskrivning och stressrelaterade psykiska 
besvär (Karasek & Theorell, 2013). 
 
År 1979 införde Karasek och Theorell (citerade i Arnold, 2011) den så kallade krav-kontroll- 
jobb-modellen i syfte för att kunna mäta vilka arbets- situationer och -faktorer som ger upphov 
till negativa upplevelser, som i längden kan skada personalens välbefinnande (Arnold, 2011, sid. 
436). De var av den meningen att medarbetares välmående påverkades i allra högsta grad av 
faktorer såsom arbetskrav och arbetskontroll (Hausser, Mojzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 
2010). Enligt Karasek och Theorell handlar ökade arbetskrav om bl.a. effektivisering av 
verksamheten, minskad bemanning samt högre arbetstempo. ”Maximal effektivitet” antas 
uppstå när man i organisationen skär ned och gör omorganisationer. Personal uppmanas också 
att alltmer protokollföra utfört arbete, så arbetsledare kan kontrollera att de gör ”rätt”. Detta 
leder till ett minskat inflytande över arbetet då personalen hela tiden ska känna sig 
kontrollerade och dessutom inkräktar all rapportering på den totala arbetstiden. Detta 
perspektiv på effektivisering ger större mängd ”onödiga” och ”orimliga” arbetsuppgifter, vilket 
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ger dåliga resultat och dålig arbetsmiljö. Dessa två faktorer visar starka samband med psykiska 
besvär för personalen. För att få en förbättrad effektivisering medan hänsyn tas gällande 
personalens bästa, så att kravökningen är rimlig och att personalen själva känner att de får vara 
med och påverka (Karasek & Theorell 2013).  

 

Figur 1. Karasek och Theorells krav-kontroll-jobb-modell.  

Denna modell vidareutvecklades sedan 1989 av Johansson och Hall, vilka menade på att ett bra 
stöd av både chef och arbetskollegor var en viktig faktor för att kunna reducera negativ 
upplevd stress, varav modellen fortsättningsvis kom att kallas för krav-kontroll-stöd-modellen. 
Denna teori visar att en bra arbetsplats förser personal med hanterbar kravnivå, goda 
möjligheter till att påverka sin arbetssituation samt har bra socialt stöd från organisationen. 
Arbete som utsätter personal för stor mental ansträngning i kombination med små 
påverkansmöjligheter och dåligt stöd är betydande orsaker till stress. Ett bra stöd från 
arbetsledare samt kollegor kan fungera som ett skydd mot stress. Detta kan tillhandahållas i 
form av vägledning, samspel, trygghet och pålitlighet. Johansson och Hall (1989) ansåg att 
personal med en lyhörd och engagerad ledning hade störst chans att behålla god hälsa. Andra 
former av stöd är tekniskt och administrativt stöd i arbetet.  
 
Är arbetskraven höga kan detta, enligt modellen, balanseras med att personal ges stora 
påverkansmöjligheter som leder till inlärning och personlig utveckling. Vid överbelastning 
uppstår ofta mental och fysisk trötthet som kräver att man måste få ta en paus eller hoppa över 
vissa arbetskrav etc. för att undvika ohälsa (Arnold, 2011, sid. 437). Personalens kreativitet och 
entusiasm bör uppmuntras då det i längden leder till bättre hälsa och utveckling samt ökad 
arbetsprestation (Karasek & Theorell, 2013). 
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Metod 
Denna uppsats har en empirisk utformning där både kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats 
för att kunna ge en utförligare och mer omfattande överblick över det som ska studeras, vilket 
ger större förtroende för dragna slutsatser. Genom kvalitativa studier finner man svaret på 
frågor gällande bl.a. människors subjektiva upplevelser eller deras perspektiv på verkligheten 
(Howitt, 2013, s. 61). Detta har skett med hjälp av intervjuer. I en kvantitativ ansats ges 
kvantifierbara och mätbara data, där mätning används till att beskriva eller förklara ett visst 
fenomen (Lundahl, & Skärvad, 1999, sid. 94). Kvantitativa studier involverar även fler 
respondenter och resultaten är mer generaliserbara, där siffror används för att klarlägga 
omfattningen av frågeställningen (Howitt, 2013, s. 508). Till denna metod användes en egen 
utformad enkät. 

Urval  
Urvalsgruppen för intervjuerna bestod av förstalinjens chefer över personliga assistenter, medan 
yrkesverksamma personliga assistenter deltog i enkätundersökningen. Ett kriterium för båda 
urvalsgrupperna var anställning inom den kommunala verksamheten, stöd och omsorg i Piteå 
kommun. Val av både intervjupersoner och respondenter till enkäten har skett med hjälp av ett 
s.k. snöbollsurval. Denna metod innebär att forskaren skapar kontakt med personer som är 
relevanta för undersökningen och sedan använder dessa för att få kontakt med ytterligare 
deltagare (Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 177).  

Datainsamlingsmetod 
För att få tillräckligt med data har både besöksintervjuer samt en webbaserad 
enkätundersökning genomförts. Genom intervjuerna var syftet att fånga en nyanserad och djup 
förståelse för hur chefer bedriver ett stöttande och förebyggande arbete gentemot sin personal. 
En enkät ansågs lämplig för syftet att få en överblick över respondenternas åsikter och kunna 
beskriva eventuella samband mellan arbetsrelaterat våld och personalens psykosociala ohälsa. 

Material 
Intervjuguiden var semistrukturerad för att kunna täcka relevanta områden utifrån studiens 
frågeställningar, och för att kunna frångås vid eventuellt behov att ställa följdfrågor. Cheferna 
skulle då kunna känna sig fria att utforma svaren på sitt sätt, och därigenom alstra mer 
informationsrik data. Intervjuguiden bestod av tio frågor gällande förebyggande arbete och 
stöd, samt tre bakgrundsfrågor om deras profession (Bilaga 1).  
 
Enkäterna har utformats med hjälp av EvaSys som är ett webbaserat system för utvärderingar 
och undersökningar (Bilaga 2). Totalt bestod enkäten av 14 frågor där fem var bakgrundsfrågor. 
Frågorna täckte två områden: personliga assistenternas subjektiva upplevelser gällande våld och 
hot, d.v.s. på vilket sätt de anser att dessa situationer påverkar välbefinnandet, och deras åsikter 
om chefens tillhandahållande av stöd. Detta kan vara bl.a. utbildning, samtal, rutiner etc. Med 
enkäten medföljde även ett följebrev med information om bl.a. oss och studiens syfte, 
kontaktuppgifter vid eventuella frågor samt upplysning om total anonymitet (Bilaga 3).   
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Etiska överväganden 
Innan arbetet påbörjades inhämtades ett muntligt godkännande av Piteå kommuns 
socialtjänstchef för att få genomföra denna studie. Samtliga intervjupersoner samt respondenter 
i enkätstudien har informerats enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 
Intervjupersonerna fick denna upplysning muntligt på plats medan respondenterna kunde läsa 
om dem via ett följebrev.  Etiska aspekter är viktigt framför allt i kvalitativa undersökningar då 
de innefattar ett mindre antal intervjupersoner som ger mycket av sig själva. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) ska etik baseras på fem integrerade principer: 

Individskyddet: Alla medverkande ska skyddas mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning. 

Informationskravet: Uppgiftslämnare och undersöknings deltagare ska informeras om deras 
uppgift i projektet, vilka villkor som gäller för deras deltagande, tillvägagångssätt samt studiens 
syfte. De ska tillgång till en grundlig information som omfattar alla inslag som kan tänkas 
påverka deras villighet att delta. Deltagarna ska upplysas om att all medverkan är frivillig och att 
de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan, men personer under 15 år ska föräldrar/förmyndare tillfrågas. I ett beslut att delta 
eller avbryta sin medverkan får inte undersöknings deltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning 
eller påverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om medverkande personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Alla handlingar är sekretessbelagda. 

Nyttjandekravet: Insamlade personuppgifter får endast använda för forskningsändamål och 
inte för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning,) eller 
lånas ut för kommersiellt bruk (Howitt, 2013, s. 460-466). 
 

Tillvägagångssätt 
Intervjuer 
Innan planering för detta examensarbete, tog vi kontakt med en av de sju befintliga cheferna på 
dennes arbetsplats, för att ta reda på om det fanns några hinder för att genomföra arbetet. 
Denna person hjälpte även till med att kontakta socialtjänstchefen för medgivande till studien. 
När klartecken givits utformade vi en frågeguide. Därefter presenterade vi oss och studiens 
syfte för cheferna vid ett besök i kommunhuset. Vid besöket bokades även tider för intervju. 
Av samtliga sju chefer intervjuades sex. Bortfallet på en person berodde på en längre 
utlandsvistelse. Då chefer ofta kan ha fulla dagsscheman bokades intervjuerna in som ett möte 
på respektive chefs kontor. Detta innebar att intervjuerna kunde genomföras utan stress eller 
distraherande moment. Att cheferna fick utföra intervjuerna i sin egen välbekanta miljö kan ha 
gjort dem mer avslappnade. 

Vid intervjuerna deltog vi båda två, men en av oss var “huvudintervjuare”. Eftersom båda var 
närvarande ökade möjligheterna att ställa viktiga följdfrågor. Dessa ställdes när intervjupersonen 
inte riktigt förstått frågan eller svarat på något helt annat. Samtliga intervjuer spelades in, dels 
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för att underlätta transkriberingen, men även för att inte glömma bort viktig information. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 25 minuter att genomföra.  
 
Vi transkriberade ortografiskt och skrev bara ner de sagda orden. Detta innebar att symboler för 
ansiktsuttryck, gester, pauser mm inte noterades. Vi ansåg att den stilen var bäst lämpad då 
vidare analys inte var beroende av hur orden i sig sagts utan bara på vad som sades (Howitt, 
2013, s. 145-146).  
 

Enkät 
För att kunna nå ut med enkäterna till alla personliga assistenter frågade vi alla chefer om de 
kunde skicka ut dem på respektive jobbmail. Då människor kan vara dåliga på att kontrollera 
mail och svara på undersökningar bad vi cheferna att skicka ut ett grupp-sms till alla 
arbetsgrupper för att få en ökad svarsfrekvens. Sociala medier, såsom Facebook nyttjades också 
för att snabbt få ut information om enkäten till kommunalt anställda personlig assistenter. Detta 
gjordes via en egen “annons” med en upplysning om att alla kommunalt anställda personliga 
assistenter skall ha fått en länk till en enkät på sin jobbmail, och att vi vore oerhört tacksamma 
om de ville ta sig tid att fylla i den. “Annonsen” delades vidare via vänner och bekanta, samt 
relevanta offentliga sidor på Facebook. Respondenterna fick två veckor på sig att svara och 
efter halva tiden bad vi cheferna skicka ut en påminnelse via sms igen, vilket de sa att de skulle 
göra. Själva såg vi till att vår annons hela tiden låg synligt, högt uppe i flödet på Facebook.  

Av totalt 272 anställda personliga assistenter svarade 113 personer vilket gav en svarsfrekvens på 
41,6%. Detta lämnade oss med ett bortfall på 159 personer som utgjorde en procentsats på 
59,4% som kan bero på sjukskrivningar, föräldraledighet, tjänstledighet eller brist på 
engagemang att läsa sina jobbmail eller för att besvara enkäten.  
 

Dataanalys 
Enkätdata fördes över från EvaSys via Excel-format till statistikprogrammet SPSS. I SPSS togs 
deskriptiva resultat fram, som frekvenstabeller och figurer.  Då data kan visa stora skillnader i 
absoluta frekvenser, kan jämförelser ändå ibland göras mellan kategorier genom beräkning av 
procent-andelar (Trost, 2001, sid. 125).  
 
Tematisk analys är en form av kvalitativ analys vars syfte är att identifiera och bearbeta 
huvudteman i text (McQueen, & Knussen, 2006, sid. 511).  
 
Datamaterialet från intervjuer och enkäter har organiserats efter olika teman/huvudrubriker, 
totalt återfanns fyra teman i vardera metod. Ur dessa teman vidareutvecklades fyra rubriker i en 
gemensam analys: arbetssituation, arbetskontroll, förebyggande arbete samt socialt stöd. Dessa 
slutrubriker innefattar det mest väsentliga resultatet. 
 

Reliabilitet och validitet 
Vi har en förförståelse för ämnet genom att vi arbetar kommunalt som personliga assistenter 
hos en brukare med ett aggressivt och utagerande beteende. Vi vet av egen erfarenhet att våld 
och hot förekommer inom yrket, men trots att fenomenet räknas som ett allvarligt 
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arbetsmiljöproblem tycker vi att det uppmärksammas för lite inom denna yrkesgrupp. Trots vår 
erfarenhet inom området har vi under arbetets gång strävat efter att vara så objektiva som 
möjligt och försökt att inte lägga våra egna värderingar i tolkningar i analysen av dataresultaten. 
Detta går inte säga att vi till fullo lyckats med p.g.a. våra egna erfarenheter och uppfattningar 
inom området. Det gäller att vara medveten så att inte våra egna perspektiv styr tolkningen och 
vinklar resultaten på ett felaktigt sätt (Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 102). 
 
Vi anser att vi ställt rätt frågor till rätt personer. Däremot om mer tid funnits skulle området 
kunna utvidgas till att innefatta även privatverksamhet inom personlig assistans, för att få ett 
mer jämförande perspektiv.  
 
Tyvärr gjordes inte någon pilotstudie med intervjufrågorna p.g.a. av både tidsbrist samt att 
frågornas innehåll inte är anpassade för personer som saknar kunskap om verksamheten, vilket i 
så fall hade varit det enda alternativet. Vi märkte efter två chefsintervjuer att kunskap kring 
ämnet varierade beroende på om de ansvarade över medarbetare som jobbar med aggressiva 
brukare, eller inte. Därför omformulerades vissa frågor, då vi märkte att det bara gick att svara 
hypotetiskt på en del av dem. Detta gjordes för att få en bättre inre validitet som erhålls när 
mätinstrumentet verkligen mäter vad det är avsedd att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 
151). Genom vår långa arbetslivserfarenhet i yrket samt breda kunskap ansåg vi att vi kunde 
utforma relevanta frågor, utan pilotstudie. Detta bekräftades i analysen då svaren var 
tolkningsbara och gav svar på syftet.  
 
Det är troligt att en replikering av studien delvis skulle ge ett annat resultat, då två av 
intervjupersonerna har slutat. Eftersom ärenden både avslutas samt nya påbörjas skulle detta 
innebära ny personal, nya arbetsplatser och nya brukare. Ett annat försök kanske också skulle ge 
en annan svarsfrekvens på enkäten gällande utsatt personal. Validitet skulle ha blivit högre om 
fler personliga assistenter hade svarat på enkäten. Resultatet skulle mycket väl kunna 
generaliseras till andra personliga assistansverksamheter i Sverige, och vi anser att det är 
representativt för de kommunalanställda personliga assistenterna i Piteå då svarsfrekvensen var 
mycket god. 

Resultat 
Resultat från intervjuerna presenteras under fyra rubriker: ledarskapserfarenhet, kunskap och 
kompetens, medarbetarstöd samt förebyggande arbete. Dessa teman är mer sociologiska än 
psykologiska, då de avser funktioner hos organisationen. Intervjupersonerna benämns 
arbetsledare 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  

Intervjuresultat 
Ledarskapserfarenhet.  

Två av arbetsledarna saknar erfarenhet kring arbete med aggressiva brukare. De berättar dock 
att det kan ha funnits något enstaka olyckstillfälle där någon kastat en sko på en personal som 
råkat stå i vägen, men det är ingen som medvetet aggressivt, varken verbalt eller fysiskt 
medvetet skadat personalen. Resterande arbetsledare ansvarar för personalgrupper som arbetar i 
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aggressiva brukares hem. Det handlar om personer som nyps, klöser, sparkas, bits och slåss, men 
personalen utsätts inte bara för fysiskt våld, det förekommer även skrik och hot om våld. För 
vissa brukare har personalen hittat lösningar och strategier att jobba efter så att arbetssituationen 
kunnat förbättras, men tyvärr är det långt ifrån alla som haft den turen, i många fall utsätts 
personalen konstant för aggressiva utbrott. Arbetsledare 1 säger att: ”De mest intressanta är 
fallen som vi har kunnat förändra, där vi kunnat se vad det beror på och hur vi arbetat fram rätt 
arbetsmetoder kring brukaren o.s.v. ”.  
 
Då majoriteten av personliga assistenterna i Piteå kommun består av kvinnor, faller det sig 
naturligt att anta att de också utsätts för mer våld- och hotsituationer. En arbetsledare menar att 
från sin egen erfarenhet inom personlig assistansyrket, är så också fallet. Skillnader i utsatthet för 
män och kvinnor inom personalgrupperna beror framför allt på situationen. Handlar det om 
fysiska angrepp där en större manlig brukare ger sig på en mindre kvinnlig personal, så anser en 
arbetsledare att personalen kan uppleva det jobbigare än om de har ungefär samma fysik, för att 
kunna försvara sig. Hos en annan brukare, berättar en arbetsledare, visades det väldigt tydligt att 
endast kvinnor var utsatta. Arbetsledare 3 menar att: ”När vi hittade en modell och när vi 
kände att det är så vi måste tänka, så har det fungerat jättebra”. På det arbetsstället har man löst 
situationen genom att bara ha manlig personal. När vi talar om hur kvinnor och män hanterar 
våld- eller hotincidenter så anser en arbetsledare att det beror på vilka egna erfarenheter 
personalen har, vilka påverkar hur en situation upplevs och hanteras.  
 

Kunskap och kompetens. 
Vid frågan om arbetsledarna anser att deras personalgrupper har tillräckligt med resurser och 
nog kompetens till att hantera aggressiva brukare, anser majoriteten att det i många fall beror på 
hur länge de arbetat hos brukaren. Många av personalen har lärt sig läsa av och känna igen 
aggressiva tecken, vilket underlättar i de fall där brukaren har svårigheter med att uttrycka sig. 
Arbetsledarna är eniga om att det inom denna verksamhet är viktigt att veta hur brukarna 
fungerar då vissa funktionsnedsättningar kan skapa utmanande situationer, därför är utbildning, 
rutiner, dubbelbemanning, bemötande, och kommunikation viktigt. Arbetsledare 5 tycker att: 
”Det är personalen själva som är verktygen, det handlar mycket om struktur och 
kommunikation”. Att personalen har erfarenhet och trygghet i sig själv, samt någon att bolla 
med, ger även det trygghet för både brukare och personal. En arbetsledare menar att mycket 
handlar om egna resurser; hur man är som person, hur man bemöter, vad man har för 
värderingar, om man upplevt våld- och hotsituationer förut och hur man agerar då, allt man 
har med sig i sin ryggsäck. 
 
I de flesta arbetsgrupper, där våld och hot förekommer finns dubbelbemanning, eftersom det 
inte lämpar sig att arbeta ensam i utsatta situationer. Arbetsledare 3 säger att: ”De måste vara 
två, för att kanske hålla lite lätt så att inte armarna eller benen kommer i ansiktet på någon. 
Brukaren är lång, jättelång och väldigt vig”. 
 
Om personalen blir utsatta för hot eller våld är det viktigt som arbetsledare att vara lyhörd, 
detta är något som alla arbetsledarna uttrycker tydligt. Det finns både negativa och positiva 
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aspekter i att uppleva våldsamma eller hotfulla händelser. Positivt i den bemärkelsen då 
personalen berättat att de upplevt situationen som en sporrande utmaning till att hitta rätt sätt 
att jobba, för att det ska bli bra. Till viss del, kan en arbetsledare se att arbetsgrupperna 
utvecklas när de får möta brukaren i dessa situationer, men personal har också tagit på sig 
skulden samt trott att de själva frammanat beteende hos brukaren. De har då känt uppgivenhet 
och mått dåligt så de tillslut blivit omplacerade eller till och med slutat, dock har detta inte 
skett p.g.a. någon fysisk skada Arbetsledare 2 uttrycker: ”Man önskar ju att det fanns en 
quickfix att -jaha du är utsatt för hot och våld, gå den här utbildningen”. Information från en 
arbetsledare säger att det är flest nya vikarier som går vidare till andra jobb i stället för att stanna 
kvar på arbetsplatsen. 
 
Innan ny personal börjar jobba på en arbetsplats, får de en viss information angående 
ärendet.  De som arbetar som vikariesamordnare, strävar efter att på ett bra sätt lägga fram att 
det kan förekomma hot och våld och på vilket sätt det kan göra det. Vissa arbetsgrupper vill att 
vikarier ska informeras mer angående brukarens utagerande beteende, och vissa mindre. Det 
gäller likaså information om brukarens funktionsnedsättning, där önskemål finns att mer 
ingående information ska ges, om till exempel brukaren har en skada som kan påverka arbetet 
med denne, berättar en arbetsledare. Vikarien måste sedan själv bilda sig en uppfattning om 
brukaren och hitta ett passande arbetssätt. I arbetet med utagerande personer tar det tid innan 
man hittar förhållningssätt att hantera brukarna. Arbetsgrupperna påtalar också vid 
introduktionen vilket förhållningssätt eller beteende man förväntas ha, för att hantera våld- och 
hotsituationer. Tack vare att befintlig personal är så pass trygg i incidenter som kan uppstå, har 
många av de nyanställda lärt sig hantera situationerna väl, menar många av cheferna. 
Arbetsledare 5 menar att: ”I alla bästa världar ska brukaren ha det tryggt, med känd och trygg 
personal så det är viktigt att ha så lång introduktion som möjligt”. 
 
En arbetsledare nämner vikten av att ha ett gott samarbete i gruppen då de arbetar under mer 
ansträngande förhållanden. Kommunikation, tillit och respekt är något som alla arbetsledare 
menar är A och O för att en grupp ska fungera på fullgott sätt. Det blir automatiskt en bättre 
arbetsmiljö och lättare att gå till jobbet om än det är jobbigt ibland, om man är trygg i sin 
arbetsroll och med sina arbetskamrater, samt att det finns en tydlig arbetsbeskrivning. På så sätt 
kan man som personal minska osäkerhet och därigenom må bättre psykiskt. I en personalgrupp, 
berättar en av arbetsledarna, är sammanhållningen dock inte så bra, detta p.g.a. av att en i 
personalen är mer verbalt utsatt än de andra och ombeds av det skälet att inte visa sig så mycket 
för brukaren. En yttre trygg och säker arbetsmiljö är även det av vikt, uttrycker arbetsledarna. 
De anser att arbetsplatsen bör vara organiserad på sådant sätt att varken brukare eller personal 
skadas, genom att exempelvis förvara saxar och knivar eller annat som kan användas till våld 
eller hot om våld på en säker plats, samt att relevanta hjälpmedel ska finnas tillgängliga. För att 
få brukarna lugna är det viktigt att de är rätt medicinerade, vilket även det ger en säkrare 
arbetsmiljö. Det gäller att titta på och använda de metoder som fungerar, menar en 
arbetsledare: 
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Det är ett grottande att hitta lösningen på det och ibland kanske man 
inte hittar så bra lösningar heller, det kan  vara så att det kanske inte 
ens går att ta bort, även om det är det som är målet. (Arbetsledare 4) 

 

Medarbetarstöd. 
De flesta arbetsledarna nämner att det finns olika stödåtgärder att erbjuda om personalen varit 
med om en skrämmande situation som de behöver hjälp med att hantera för att må bra, eller 
om man behöver tillsyn av en fysisk skada. De anställda har tillgång till både jobbhälsan där 
beteendevetare, psykolog eller läkare finns till hands, samt samtal hos en gestaltterapeut på 
personalkontoret. En av arbetsledarna berättar om en situation där en anställd hos en våldsam 
brukare mådde dåligt, varpå samtal sattes in som åtgärd, vilket resulterade i att denne blev 
bättre på att hantera sin oro och valde att stanna kvar hos brukaren. 
 

Jag har en anställd som fortfarande är kvar i ett våldsamt ärende, trots 
att hon tyckte det var jättejobbigt. Hon ringde åt mig jättemycket och 
var jätteupprörd. Så då ordnade vi att hon fick gå på samtal. Hon är 
fortfarande kvar i samma ärende och det är nu över tre år sen. 
(Arbetsledare 3) 
 

Dessa insatser, informerar en arbetsledare är ingenting man kan tvinga på en anställd trots 
signaler om ett dåligt mående, utan ska mer ses som ett erbjudande som man själv väljer att 
genomföra eller inte. En annan arbetsledare menar att alla inte delar samma upplevelser och 
kan därför hittat egna strategier för att känslomässigt hantera våldsamma situationer. Till följd 
av detta är vissa åtgärder inte relevanta för alla. En av arbetsledarna tycker att personalen bör 
veta att det finns olika stödfunktioner att få om de behöver någon att tala med. Arbetsledare 6 
säger: ”Om en arbetssituation skulle skapa en klump i magen, som leder till ett obehag, då 
måste det till en åtgärd”. Denna arbetsledare menar att vetskap, om vem man kan kontakta och 
vart man kan vända sig vid behov, spelar en väldigt stor roll för personalens trygghet. Dock 
informerar en annan arbetsledare att det finns osäkerhet kring att alla anställda faktiskt har 
denna information, men de flesta vet att man åtminstone kan vända sig till sin chef. En tredje 
arbetsledare är av åsikten att dennes arbetsgrupper, där våld och hot förekommer, är väldigt 
luttrade och därför väldigt trygga trots utsatthet. 
 
Flera av arbetsledarna förklarar att det är viktigt att samtala med utsatt personal för att få en 
uppfattning om varför en våldsam situation uppstått, vilka känslomässiga reaktioner den kan ha 
skapat så att rätt åtgärd kan sättas in. Det är viktigt menar en arbetsledare, att lyfta problemet i 
hela arbetsgruppen för att försöka hitta lösningar, vilket kan innebära nya arbetsmetoder och ny 
kunskap i bemötandet med brukare. Dock i vissa fall är det mer lämpligt och behövligt att byta 
arbetsställe.   
 

Det kan handla om tidigare erfarenhet som man bär med sig som 
triggas i våldsamma situationer och därför är det olämpligt att fortsätta 
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utsätta sig för sådant. Vi har ju ganska många brukare, så då får man 
börja i något nytt ärende. (Arbetsledare 1) 

 
En av arbetsledarna upplever dock, att det i vissa våldsamma ärenden kan vara svårt att veta 
exakt vilken handledning man ska ge. Detta p.g.a. att vissa brukares beteenden är väldigt 
osammanhängande och ologiska, något som medför svårighet i att finna mönster bakom 
utbrotten. Denne anser därför att personal bäst blir hjälpta genom att praktiskt skaffa sig en 
relevant erfarenhet med den enskilda brukaren, för att undvika att drabbas. Arbetsledare 2 
tillägger även: ”För egen del skulle jag behöva så kallade ”vardagsstudier” på en del 
arbetsplatser för att kunna ge ett bättre stöd”. 

 
Trots att personal informeras om att våld och hot inte är acceptabelt på arbetsplatsen, ger en 
arbetsledare information om att hos en del våldsamma brukare är det funktionshindret som 
skapar det aggressiva beteendet och kommer av den anledningen alltid att finnas kvar. I dessa 
fall, berättar arbetsledaren, att stödet ligger specifikt i hur personalen handgripligt ska veta hur 
de på säkraste sätt bör hantera brukaren, samtidigt som en bra omvårdnad ska ske. Arbetsledare 
4 avslutar dock meningen med: ”Visst man kan man ta in mer professionell hjälp om jag säger 
så, och det borde vi också kanske göra”. 
 

Förebyggande arbete. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är något som borde tas upp månatligt på arbetsplatsträffar, menar 
arbetsledarna, dock sker detta inte för dem alla. En arbetsledare säger att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bygger på hur man som arbetsledare följer upp verksamheten, samt frågar 
personalen hur de tänker kring metoder och genomförande av arbetsuppgifter, så de själva ska 
kunna vara med och påverka arbetet. Även här är kommunikation och tillit viktigt, menar en 
annan arbetsledare, att varken de eller personal lägger locket på utan kommunicerar och för en 
öppen dialog. Två av arbetsledarna berättar att uppföljning och reflektion om olika förlopp är 
det absolut viktigaste för att personalen ska behålla en god arbetsmiljö, samt att personalen 
verkligen fullföljer de åtgärder/tillvägagångssätt som de bestämt ska göras. Behöver personalen 
hjälp av experter utifrån menar arbetsledarna att de ska få det. Det är av vikt, uttrycker en 
arbetsledare, att se till så att personalen får rätt hjälp utifrån, om de behöver t.ex. 
arbetsterapeuter eller annat stöd. Detta ska göras så fort man märker att det behövs, så man på 
arbetsplatsträffarna kan samtala och hitta strategier till förbättring. 
 
Arbetsmiljön följs årligen upp genom att all personal får fylla i en enkät om hur de upplever sin 
arbetsmiljö. En arbetsledare berättar att detta ger ett underlag för vidare arbete om det är 
nödvändigt. Man kan jobba i grupp och individuellt, både med den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön. Arbetsledare 6 tycker: ”Det som är svårast att jobba med, är den psykosociala 
arbetsmiljön, då den handlar ganska mycket om upplevelser. Man kan tycka olika och ändå 
jobbar man på samma ställe”. 
 
När det uppstår våld- eller hothändelser ska personalen skriva en våld- och hotrapport, säger 
arbetsledarna, är det en skada som uppkommit skrivs även en arbetsskadeanmälan. Dessa skickas 
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ner till personalkontoret till den arbetsmiljöansvarige, där de omarbetas till statistik. En 
arbetsledare påpekar, att dessa rapporter, liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet, bör tas upp 
på de månatliga arbetsplatsträffarna. De kan även tas till arbetsplatsen för att utreda hur man ska 
jobba för att komma till kärnan med vad som var den utlösande mekanismen. Dock tillägger 
denne att det inte alltid blir så. En annan arbetsledare erkänner, att om det kommer in en 
rapport från en grupp där det ofta förekommer incidenter, så frågar denne inte varje gång hur 
det ser ut eller om personalen vill ha samtal, men medger att de naturligtvis har rätt till det. De 
våld- och hotrapporter som skrivs räknas som riskbedömning och tas även upp årligen på 
medarbetarsamtal berättar en arbetsledare. Flertalet arbetsledare berättar att våld- och 
hotrapporter även ska skrivas för att incidenterna inte ska inträffa igen. En arbetsledare tror att 
många av personalen inte vet vad våld- och hotrapporteringen leder till, så denne försöker 
informera och berätta att det är viktigt. Arbetsledare 2 uttrycker: ”Det är viktigt att de fylls i så 
att man kan finna eventuella mönster, så att arbetssätt och strategier kan göra både brukare och 
personal trygga i omsorgsarbetet”. 

 

Enkätresultat 
Personlig assistent benämns personal.  
 

Bakgrundsinformation om respondenterna. 
I enkätundersökningen deltog totalt 113 personer av 272 möjliga. Det betyder att 
svarsfrekvensen är 40,6 % vilket ger ett bortfall på 59,4%. 

 

Figur 2. Könsfördelning. 

 

Nästan alla deltagare i enkäten är kvinnor (92%), endast 8% kryssade för ”man” som sitt kön 
(Figur 2). 
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Figur 3. Respondenternas åldersfördelning. 

Till största delen är personalen i åldrarna 51-60 år som tätt följs åt av åldersgruppen 41-50 år då 
det endast skiljer tre personer mellan dem. Skillnaden mellan kategorierna 31-40 år och 18-30 
år är inte heller stor med mellanskillnad på två personer. Sett till samtlig personal råder en 
ganska jämn fördelning förutom i åldersgruppen 60 år som utgör den minsta skaran på sex 
personer (Figur 3). 

 

 

Figur 4. Respondenternas kompetenser inom vårdyrket. 

 



19 

 

Nästan hälften av personalen (55 stycken) är utbildade undersköterskor. Trettiosex personer har 
angivit att de har personlig assistentutbildning, medan resterande 22 har annan utbildning. 
Sammanlagt är 91 personer av 113 vårdutbildade (Figur 4). 
 

Hot och våld på arbetsplats. 
Av de 113 respondenterna arbetar 49 som tillsvidareanställda personliga assistenter på 
arbetsplatser där det förekommer våld och hot p.g.a. aggressiva brukare (figur 5). De nio 
vikarier som besvarade enkäten arbetar inte på arbetsplatser där det förekommer våld eller hot 
om våld, vilket gör att uppgifter om dessas utsatthet saknas.  

Utsattheten bland personalen varierar, 15 personer upplever inte att det förekommer så ofta 
medan majoriteten, 18 respektive 16 assistenter drabbas mer av hot och våld. Sextifyra stycken 
av personalen uppger att de inte arbetar på en våldsbenägen arbetsplats (Figur 6).  

 

 

Figur 5 & 6. Förekomst samt till vilken utsträckning hot och våld förekommer på arbetsplatsen. 

 

Det är av stor betydelse att personal som arbetar med våldsbenägna brukare, känner att de har 
tillräcklig kunskap för att klara av att hantera situationer som är mer ansträngande. Fyrtiosex av 
49 tillsvidareanställda personliga assistenter anser sig kunna handskas med sin brukare vid våld-
och hotsituationer (Figur 7). Nog kunskap anser 45,7% av de utsatta att de har, och de vet hur 
de ska agera i mer våldsamma situationer, medan 39,1% anger att de delvis vet hur de ska 
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handskas med sin brukare under dessa omständigheter. Andelen 15,2% tycker att de inte har 
någon kännedom alls angående detta (Figur 7).  

 

 

Figur 7. Utsatt personals egenupplevda kompetens.  

 

De som svarat på fråga 8, jobbar alla på en arbetsplats där det förkommer våld och hot från 
brukaren. 

 

Figur 8. Medarbetare som fortutbildats inom hot och våld. 
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Bland personalen som arbetar på en våldsbenägen arbetsplats har endast 12 (24,5%) personliga 
assistenter fått fortbildning av sin chef. Det här betyder således att 37 (75,5%) stycken står utan 
fortbildning inom området (Figur 8). 
 
I figur 9 presenteras olika former av incidenter som personalen upplever att de drabbats av. På 
denna fråga kunde de ange flera alternativ som kändes passande som totalt resulterade i 139 
svar. 

 

Figur 9. Frekvenser av typer av incidenter. 
 

Bland personalen råder en ganska jämn fördelning mellan fysisk utsatthet (73/139) och psykisk 
utsatthet (66/139). Det verkar dock som om spridningen bland olika faktorerna i det fysiska 
våldet är större än i de psykiska hoten. De flesta exponeras för slag och sparkar respektive 
svordomar och rop. Mindre vanliga situationer är sexuella trakasserier som man kan utsättas 
både för psykiskt och fysiskt (Figur 9).  
 
Av de 49 personal som arbetar med aggressiva brukare är det 35 stycken som arbetar 
dubbelbemannade medan resterande 14 inte har samma villkor. Att utsättas enbart fysiskt är 
vanligast för ensamarbetande jämfört med dem som arbetar i lag. De anger i stället att de 
drabbas både av fysiska och psykiska incidenter men att fysiskt våld ändå är mer vanligt (Figur 
10 och 11). 
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Figur 10 & 11. Arbetssituation samt utsatthet för personliga assistenter 
 
 

Reaktioner orsakade av våld eller hot om våld. 
Personalen fick möjlighet att ange flera reaktioner som de ansåg sig uppleva. Av samtliga 49 
utsatta svarade 46, det gav ett bortfall på tre personer. Totalt markerades 84 svarsalternativ 
(Figur 12).  

 

Figur 12. Frekvenser av drabbad personals känsloreaktioner.  
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Personalen blir till största del (38,8 %) stressad av att utsättas för hot och våld från sin brukare. 
Av dem känner 30,6% att de blir arga, medan 16,3% inte påverkas trots att de jobbar med 
aggressiva brukare. Oro eller annan känsla rapporterades av 28,9% respektive 26,5%, och 18,4% 
kände rädsla gentemot sin brukare då våldsamma situationer uppstår. Personalen påverkas inte 
till samma grad gällande depression, 10,2% anger detta (Figur 12).  

 

Stöd och förebyggande insatser från chefer. 
 

 

Majoriteten av respondenterna tycker att cheferna bedrivit ett förebyggande arbete (57.4%), 
dock känner endast två personer (4%) i hög grad nöjdhet. Av personalen anser 42,6% att 
cheferna inte bedrivit detta arbete alls (Figur 13).   
 
Av totalt 113 svarade 103 personal på frågan om chefers information, vilket ger ett 
internbortfall på 8,8% (10 personer) (Tabell 1).  
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Av samtliga svarande tycker 41,7% inte att de fått någon information alls om vilka stödinsatser 
som går att få. Resterande 58,3% anser sig blivit underrättade, dock har informationen varierat 
i grad (Tabell 1). 
 
Av totalt 64 assistenter som inte arbetar på en utsatt plats svarade 54 medan 49/49 utsatta gav 
svar på frågan upplevelse av chefens stöd (Tabell 2). 

 

    

 

Hela 44,9% av utsatta personal är inte nöjda med stödet från chefen och 3,7% av dem som inte 
drabbas är inte heller nöjda. Av personalen som inte arbetar på en våld- och hotbenägen 
arbetsplats känner sig 40,7% i hög grad nöjda med chefens stöd, medan av de utsatta är endast 
4,1% i hög grad nöjda (Tabell 2). 

Analys 
Arbetssituation  
Resultat gällande arbetssituationen för personliga assistenter visar att arbetsrelaterat våld 
förekommer i några av arbetsledarnas ärenden i mer eller mindre utsträckning. Trots att fler 
kommunalt anställda personliga assistenter jobbar på arbetsplatser där det inte förekommer våld 
och hot, så är nästan hälften av personalen utsatta. Vilka slags våldsamma eller hotfulla 
situationer personalen kan utsättas för varierar enligt arbetsledarna, beroende på vilken brukare 
personalen arbetar hos och vilken funktionsnedsättning som finns med i bilden. Detta styrks 
genom enkätresultatet där man kan se att personalen på våldsamma arbetsplatser upplever att de 
exponeras för både fysiska och psykiska våld- och hotincidenter. Dock visar det sig att 
personalen utsätts för fler olika former av fysiskt våld än psykiska hot. 
 
Det finns olika upplevelser av hur ofta personalen tycker att de drabbas av aggressivitet från sin 
brukare Mer än hälften av utsatt personal är av den åsikten, att det på deras arbetsplats 
förkommer våld och hot mer regelbundet än vid enstaka tillfällen. Trots att arbetsledarna 
framhåller att personalen inte ska acceptera att utsättas för detta på sin arbetsplats, så måste de 
som arbetar med utagerande brukare med en mer komplex funktionsnedsättning, ändå finna sig 
i det. 
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Att kommunalt anställda kvinnor inom personlig assistans i Piteå skulle vara mer utsatta än 
manliga, är inget som direkt går att konstatera. Resultatet visar på att så är det i endast ett fall, 
men då yrket är överrepresenterat av kvinnor, tror arbetsledarna att det bör vara så.  
 
Arbete på en våldsam arbetsplats, har arbetsledarna lagt märke till, kan för personalen upplevas 
mycket olika. För somliga känns det som en stimulerande utmaning medan andra assistenter 
kan utveckla psykisk ohälsa. Den vanligaste påverkan på personalen efter vad de själva uppgett, 
är att uppleva stress, medan det är mer ovanligt att utveckla depression av att arbeta hos 
utagerande brukare. 
 

Arbetskontroll 
Arbetsledarna kan se att personal som arbetat en längre tid hos en och samma brukare, ofta 
bättre klarar av att hantera våld och hotfulla situationer som kan uppstå, mot för personal med 
mindre yrkesvana. 
 
För att undvika att utsättas, anser arbetsledarna att man som personal bör ha en gedigen 
teoretisk och praktisk kännedom om brukaren, något som kan ta tid att skaffa. Många ur 
personalen anser sig sakna specifik kunskap om hur man får och bör hantera sin brukare i 
våldsamma situationer, då flertalet respondenter angett att de inte erbjudits fortbildning inom 
området. Vidare tycker arbetsledarna att hanterandet av utagerande brukare underlättar för 
medarbetare som ingår i ett arbetslag med god sammanhållning. Detta även för personal som 
har fysiska, psykiska och sociala egenskaper som praktiskt fungerar i arbetet med brukaren. Då 
det kommer till nyanställda och vikariers möjlighet att undvika att drabbas beror det även på 
hur bra information om uppdraget de fått av arbetsledaren, vilken lärdom befintlig personal 
förmedlar genom arbetsplatsförlagd introduktion samt hur de själva utvecklar sina erfarenheter. 
Vikarier är den grupp som har den högsta personalomsättningen hos aggressiva brukare. Då det 
i enkätresultatet inte fanns några utsatta vikarier bland personalen, har ingen analys av detta 
gjorts. Detta innebär att det inte går att kommentera deras upplevelser eller arbetssituation. 
 

Förebyggande arbete 
Ansvaret för att skapa och behålla en säker arbetsmiljö, tycker arbetsledarna, ligger på dem och 
personalen tillsammans. Systematiskt utredande miljöarbete är inget som sker hemma på plats 
hos brukaren, utan förbyggande åtgärder diskuteras fram på arbetsplatsträffar (apt) i samråd med 
varandra och i form av en årlig uppföljande medarbetarenkät. 
 
För att avgöra hur riskfylld en arbetsmiljö är, uppmanas personalen att fylla i våld- och 
hotrapporter, vilka sedan utreds vid arbetsplatsträffar. Dock kan man från arbetsledarnas resultat 
utläsa att utredning på rapporterna inte alltid sker för de arbetsgrupper där våld och hot 
förekommer i stor utsträckning. 
 
Åtgärder som bestäms på apt, eller underlag som visas genom medarbetarenkäten, ligger till 
grund för vad personalen praktiskt och konsekvent bör genomföra på arbetsplatsen, så att 
varken de eller brukaren kommer till skada. För alla medarbetare gäller det att ha tillgång till 
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tydliga arbetsinstruktioner, men vem som har skyldighet att utforma dessa framkommer inte 
från intervjuerna. Trots att det ingår i alla arbetsledares arbetsuppgifter att samtala om 
arbetsmiljön vid varje apt, så framkommer i resultatet att detta inte alltid sker. Från personalens 
sida speglas både belåtenhet och missnöje gällande arbetsledarnas arbete med att minimera och 
förhindra risker, som kan leda till skadliga konsekvenser på arbetsplatsen. Det finns en 
uppfattning om att det som arbetsledare kan vara svårt att arbeta med den psykosociala 
arbetsmiljön i de fall då personalen uttrycker olika synpunkter, trots arbete hos samma brukare. 
I ett uttalande framgår även en uppfattning om att en bra arbetsmiljö skapas genom att man 
som personal känner tillit till sig själv och sina medarbetare. På många arbetsplatser där det finns 
risk att skadas fysiskt av sin brukare, berättade arbetsledarna, att personliga assistenter nästan 
alltid är två som jobbar ihop. Detta stämmer överens med vad personalen har uppgett, då 
resultat från enkäten visar att dubbelbemanning är vanligast. Dock förekommer det trots detta, 
ensamarbete för en mindre skara personliga assistenter där fysiskt våld är mest vanligt 
förekommande.  
 

Socialt stöd 
Vilken slags handledning utsatt personal får, varierar enligt arbetsledarna, beroende på vilken 
brukare personalen arbetar hos. Det framkommer att arbetsledarnas kunskap och insyn, är olika 
kring hur en arbetsdag kan se ut och hur brukarens beteende faktiskt kan te sig. Somliga 
personliga assistenter får förlita sig på sin egen och kollegors erfarenhet och genom varandra 
hitta bra arbetsmetoder, i vilka man kan ge både en bra omvårdnad och bra självskydd. Djupare 
kunskap kring brukarens funktionsnedsättning och vilket beteende som kan uppstå, förmedlas 
från personalen själva via arbetsplatsträffar eller via hot- och våldrapporter som personalen fyllt 
i. Utifrån vad personalen har att påpeka gällande sin arbetssituation, bistår arbetsledarna sedan i 
sin tur med att vara ett bollplank för att hjälpa till med att komma fram till olika relevanta 
förbättringar, som förhoppningsvis leder till bättre arbetsförhållanden. Vi kan se i resultat från 
enkäten att väldigt många av utsatt personal inte alls känner sig nöjd från stödet av sin närmaste 
arbetsledare, medan högre grad av nöjdhet återfinns bland personal som inte har detta problem 
i sitt arbete. 
 
Om personalen har behov av mer experthjälp för att lösa ett arbetsproblem eller personligen 
behöver hjälp känslomässigt, ger den närmsta arbetsledaren stöd i att lotsa vidare berörda och 
skapa kontakt med andra verksamheter. Det råder dock delade meningar ifall alla kommunalt 
anställda personliga assistenter delgivits information om tillgängliga hälsoresurser. Av all 
personal som svarade på enkäten tycker flertalet, till olika grad, att det fått information om vart 
de kan vända sig om de behöver få hjälp och stöd, för att känslomässigt kunna hantera sin 
arbetssituation. Men precis som en arbetsledare trodde, så är det inte alla som delgivits denna 
information.  
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Diskussion 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka förekomsten av arbetsrelaterat våld och hot 
om våld för kommunala personliga assistenter i Piteå. Vi ville lyfta fram hur deras 
arbetssituation ser ut, då det kommer till att jobba under mer ansträngda arbetsförhållanden, 
d.v.s. med risken för att utsättas för våld och hot från sin brukare. Genom att ha undersökt 
vilket/vilka sätt detta fenomen kan påverka personalens hälsa och hur arbetsledarnas stöd ser ut, 
är tanken att arbete ska ha fyllt sitt syfte.  
 
Då det finns ett bortfall på lite mer än hälften av alla anställda personliga assistenter är det svårt 
att uttala sig om detta fenomen förekommer i större utsträckning än vad som visat sig i detta 
arbete. Det som går att konstatera är att hot och våld från brukare förekommer i mer eller 
mindre utsträckning på somliga av personliga assistenternas arbetsplatser. Kvas och Seljak 
(2014) rapporterar att utsättas för detta är något personal i vårdyrket, har kommit att behöva 
finna sig i. Detta är något som vi även ser att personliga assistenterna i denna undersökning 
behöver göra, efter ett uttalande från ledningshållet. Vi antar att när det kommer till att vårda 
människor med olika funktionsnedsättningar, finns en mer sympatisk känsla för brukaren, som 
skapar större acceptans att arbeta under förekomst av våld- och hot. Vi anser, liksom 
arbetsledarna själva, att utsatt personal som har tur att ingå i ett arbetslag med god gemenskap 
även kan hantera brukaren bättre. Om en ömsesidig förståelse inom en arbetsgrupp finns så 
anser vi att personalen också orkar med aggressiva brukare i större utsträckning. Hur 
sammanhållningen ser ut för de drabbade medarbetarna kan vi inte uttala oss om, då vi genom 
enkäten inte tagit reda på detta. Så här i efterhand kan det kanske ha varit relevant, då avsaknad 
av en bra laganda, enligt vår mening, kan skapa ytterligare utsatthet på en våldsam arbetsplats.  
 
Chapman och Styles (2006) påpekade hur viktigt det var att uppmärksamma drabbad personal, 
då det skapas en rad emotionella följder. Det råder inga tvivel om att ett flertal av 
respondenterna på olika sätt påverkas negativt av fenomenet, vilket kan ge upphov till ohälsa. 
Att behöva vara rädd, eller för den delen utveckla depression p.g.a. sitt jobb ska inte behöva 
existera, om än det bara skulle handla om en enda medarbetares upplevelse. Det tål att 
diskuteras vad det är för känslor som respondenterna upplever. I stället för att ge ”annat” som 
svarsalternativ borde vi istället ha inkluderat ett öppet svar till detta svarsalternativ, då det är 
oklart om det handlar om negativ eller positiv påverkan. 
 
Välmående påverkas i allra högsta grad av faktorer såsom arbetskrav och arbetskontroll menar 
Karasek och Theorell (Arnold, 2011 sid. 437). För personalen i detta arbete torde det krävas att 
man ofta måste vara mentalt förberedd och på sin vakt för att inte behöva ta skada av sparkar 
och slag, eller för att inte ta åt sig av alla glåpord. Med tanke på att resultatet i enkäten 
återspeglar en viss kunskapsbrist hos många av medarbetarna, gällande hur man ska hantera 
brukarens aggressiva beteende så kan vi tänka oss att risken för att ta skada är högre för dem, än 
för de som känner att de har bättre arbetskontroll. Respondenter som ansåg att de kunde 
hantera sin brukare hade samtliga skaffat sig kunskapen utan vidareutbildning från chefen. 
Varför det inte erbjuds mer obligatorisk fortbildning då det verkar finnas skäl för det kan man 
undra över. Endast ca 25% av personalen hade fått vidareutbildning inom hot och våld, vilket 
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vi anser är lite med tanke på de svåra villkor som de arbetar under. Det tycks saknas djupare 
insyn i, och kunskap om, medarbetarnas arbetsförhållanden hos cheferna och kanske speciellt 
gällande brukare med komplexa beteendemönster.  
 
Då arbetet för personliga assistenterna är förlagd hemma hos brukarna och att cheferna inte 
finns på plats hos enskild brukare, är det viktigt med en bra dialog. Detta för att medarbetarna 
inte ska känna, att de själva bär ansvar för brist på relevant kunskap som kan underlätta 
arbetsuppgifterna. De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket säger att en ojämn 
arbetsbelastning som kan påverka personalens hälsa inte får förekomma (AFS 2015:4). Om det 
finns behov av ny kunskap är det chefens ansvar att tillföra detta. Det kan tänkas att cheferna 
upplever det som svårt att tillfredsställa detta behov och göra förändringar om medarbetarna 
inte aktivt förmedlar sina behov, eller om något inte känns bra. Det borde ligga i chefernas och 
personalens intresse att etablera en bra kommunikation sinsemellan, men i slutändan är det 
dock chefernas yttersta ansvar att uppmärksamma varningssignaler gällande personals 
välbefinnande.  
 
Även om många utsatta medarbetare anser att det gjorts förebyggande insatser i syfte att få en 
säkrare och tryggare arbetsplats, är det trots allt för många som inte delar den åsikten. 
Anledningen till att en del personliga assistenter upplever missnöje, tänker vi kan bero på 
ensamarbete hos framförallt fysiskt våldsamma brukare. Det kan även bero på för lite inblick 
hos chefen eller att det i vissa grupper är så vanligt att problemet inte tas på allvar. Enligt regler 
från Arbetsmiljöverket får inte en arbetsuppgift, med märkbar risk för våld eller hot om våld 
utföras ensam (AFS 1993:2). 
 
Vårt intryck är att förebyggande arbete i arbetsmiljöer där våld och hot förekommer, inte 
lyckas uppmärksamma påtalade risker till fullo. Vi ställer oss frågan om brister i det 
förebyggande arbetet beror på oklara direktiv för ansvarsfördelning gällande tillsyn över 
arbetsmiljö mellan personalen och den närmaste chefen. Det är dock svårt att tänka sig att all 
personal är insatt i gällande lagar och regler från Arbetsmiljöverket då det inte är ett krav för 
anställning. 
 
Då våld- och hotrapporter och en årlig medarbetarenkät är grunden för hur ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska bedrivas, kunde vi i enkäten ha tagit reda på om respondenterna ansåg sig 
vara noga med att fylla i dessa enkäter. Vi kan därför inte säga hur stort underlag cheferna har 
att utgå ifrån för att kunna utföra tillfredställande förebyggande insatser. Då våld- och 
hotrapporter inte alltid följs upp, leder det oss till att anta att en del personal inte har klart för 
sig hur det utifrån dessa ska ske något utvecklande i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påpekar 
hur viktigt det är att hotande händelser intygas och att utredning därefter alltid ska ske (AFS 
1993:2). 
 
Johansson och Hall (citerad i Arnold, 2011) som vidareutvecklade Karasek och Theorells 
modell, menar på att om en chef kan ge ett bra stöd kan upplevelsen av negativ stress reduceras 
för personal (Arnold, 2011, sid. 437). Det finns en upplevelse av otillräckligt stöd från 
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arbetsledaren bland utsatta medarbetare. Denna upplevelse blir tydligt då det går att se en sådan 
markant skillnad i belåtenhet mellan utsatt och inte utsatt personal gällande socialt stöd från 
chef. Kanske kan detta missnöje bottna i att personal som arbetar under sådana omständigheter 
inte får tillräcklig hjälp att finna lösning på problemet genom konkreta verktyg, utan själva 
måste komma på lämpliga arbetsmetoder under mer stressande arbetsförhållanden.   
 
Med dessa slutord går det att komma fram till att många personliga assistenter som arbetar på 
arbetsplatser där våld eller hot om våld förekommer, behöver mer stöd i sitt arbete, mer 
kunskap för att få en bättre arbetskontroll samt klarare riktlinjer gällande arbetsmiljöansvar. 
Detta skulle kunna bidra till att ohälsa inte uppstår, då enkäten visade att många medarbetare 
påverkas negativt av att drabbas av brukarens utagerande beteende. 
 
Om ordinarie personal känner stress och påverkas negativt samt upplever det svårt att handha 
sin brukare i mer ansträngande situationer, hur kan de då på bästa sätt introducera nya 
kollegor? Vi antar att det innan anställning ges alldeles för lite teoretisk genomgång specifikt 
inriktat på brukarnas funktionsnedsättning innan det görs en praktisk introduktion på plats. En 
större förståelse för funktionsnedsättningen skulle på kortare tid kunna ge ett säkrare 
bemötande gentemot brukaren och därigenom även reducera eventuella utbrott samt ge mer 
trygghet för personalen. Om mer erfaren personal redan känner stor stress för sin egen del över 
att inte behöva komma till skada, innebär detta att de även behöver ha framförhållning och 
kompensera för den lärdom som ännu saknas hos en ny kollega. Medarbetare som arbetat 
längre tid hos brukaren behöver således vara på sin vakt för två, något som kan öka en redan 
befintlig stress. Enligt krav-kontroll-stödmodellen kan för höga arbetskrav leda till mental och 
fysisk överbelastning hos personalen (Arnold, 2011, sid. 437). Förslag på vidare studie kan vara 
att undersöka vem som har mest utbildningsansvar över nya medarbetare som ska introduceras 
på arbetsplatserna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till chefer gällande deras organisatoriska arbetsmiljöarbete gällande 
hot och våld från brukare, i personalgrupper för personliga assistenter. 
 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och befattning? 
 
Kan du beskriva organisationen du arbetar i?  (antal underställda, närmaste chef) 
 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Vad har du för erfarenheter kring arbetet med aggressiva brukare? 
 
Vilka erfarenheter ledarskapserfarenhet kring våld- & hotsituationer? 
 
Skillnad kvinnor och män som utsätts? 
 
Vad är det som avgör att personalen har tillräcklig kompetens/ resurser att hantera aggressiva 
brukare? 
 
Hur upplever du att personalen i grupperna påverkas av att utsättas för hot och våld? 
 
Vilka åtgärder vidtar anser du är viktiga för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö i 
arbete hemma hos brukare? 
 
Upplever du att personalen får tillräckligt med stöd ? 
 
På vilket sätt arbetar du för att förebygga risker för personal som arbetar med aggressiva 
brukare? 
 
Hur utreds tillbud och händelser med våld eller hot om våld? Hur ser det uppföljande arbetet 
ut? 
 
Något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

  

Linda Forsell & Jeanette Jonsson Lifvakt 
Studentenkäter 
Enkätundersökning  
 
1. Bakgrundsfrågor 
Är Du man eller kvinna? 

Man Kvinna 
 

Hur gammal är Du? 

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år över 60 år 
 

Hur länge har Du arbetat på nuvarande arbetsplats? Skriv i den tomma rutan. 
(maximum 8 tecken) 

 
 
Vad har Du för utbildning? 

Personlig assistent Undersköterska  Annat
 

Vad har Du för anställning? Vikarie Tillsvidareanställd   
 

2. Kommande frågor handlar om våld eller hot om våld från brukare, på Din arbetsplats. 

Är ni dubbelbemannade på Din arbetsplats? Ja Nej 

Förekommer det våld eller hot om våld på Din arbetsplats? 
Om du svarar Nej, fortsätt till de två sista frågorna i formuläret. 

Nej Sällan Till viss del  I hög grad   
 

Har Du fått fortbildning om hot och våld av Din arbetsgivare? Ja  Nej  
 

Vilket sorts våld har du blivit utsatt för? Kryssa i de svarsalternativ som är aktuella för 
Dig. 

Verbala hot   Förolämpningar/ kränkningar  Svordomar/ rop         

Klösande, nypande, bitande Slag, sparkar   

Fasthållning  Sexuella trakasserier   Annat   
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3. Dessa frågor handlar om reaktioner/ konsekvenser orsakade av våld eller hot om våld. 
Hur påverkar våld eller hot om våld Dig? Kryssa i de svarsalternativ som är relevanta. 

Jag blir stressad  Jag blir rädd Jag blir arg   

Jag blir deprimerad  Jag blir orolig   

Jag tar det inte på allvar  Annat 
 

Känner Du att Du har nog kunskap att hantera Din brukare i våldsamma situationer 

Ja jag har nog kunskap   

Till viss del  

Nej jag har inte nog kunskap 
 
4. Att arbeta på en plats där det förkommer våld eller hot om våld, kan på många sätt utgöra 
en stark psykisk påfrestning som kan kräva olika stödåtgärder som chefer kan erbjuda. 

 
 I vilken utsträckning har chefen gjort något för att förebygga våld eller hot om våld på 
Din arbetsplats? 

Inte alls Lite Till viss del I hög grad 
 

Hur nöjd är Du med stödet från din närmaste chef? 

Inte alls nöjd  Lite nöjd  Ganska nöjd  I hög grad nöjd 
 

I vilken utsträckning har Din chef informerat Dig vilka stödinsatser som finns att få? 
(Fortbildning om hot och våld, samtal, jobbhälsan) 

Inte alls  Lite  Till viss del  I hög grad 
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Bilaga 3 

 

Vi heter Linda Forsell och Jeanette Jonsson Lifvakt och håller på att skriva vårt examensarbete 
för Psykologi Kandidatexamen (beteendevetare). Vårt ämne handlar om hot och våld som 
personal utsätts för på sin arbetsplats. 

Detta frågeformulär (länk till enkät finns längst ner på sidan) riktar sig till er inom Personlig 
assistans, både tillsvidareanställda och vikarier. 

Er medverkan är självklart frivillig men dina svar är viktiga för oss i vårt arbete. Därför behöver 
vi din hjälp för att slutresultatet ska bli så bra och tillförlitligt som möjligt. Materialet kommer 
endast användas till detta arbete. 

Frågeformuläret består av 14 frågor, varav 5 är bakgrundsfrågor. Enkäten tar endast ca, två 
minuter att genomföra. Alla svar behandlas konfidentiellt och deltagandet är helt anonymt, inte 
ens vi kan se personligen vem som svarat på enkäten. 

Då arbetet är tidsbegränsat vore vi tacksamma om ni svarar senast måndag 18 april. 

Direktlänk till enkäten finns i slutet av detta mail. OBS. Glöm inte trycka på ”submitknappen” 
i slutet av enkäten. 

 

Vid frågor går det att kontakta oss via mail 

 jeajon1@student.ltu.se eller iliofe@student.ltu.se 

  

mailto:eller%20iliofe@student.ltu.se
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Bilaga 4 

Arbetsfördelning 

Linda Forsell: 

Abstract, tidigare forskning, diskussion  

Centrala begrepp: Psykosocial arbetsmiljö, våld och hot i arbetsmiljön, organisatorisk och 
social arbetsmiljö. 

Metod: Metodologi, datainsamlingsmetod, etiska överväganden, dataanalys 

Resultat: Intervjuresultat 

Analys: Arbetssituation, arbetskontroll 

 

Jeanette Jonsson Lifvakt: 

Sammanfattning, inledning, diskussion 

Centralbegrepp: Personlig assistans, hot och våld, systematisk arbetsmiljö arbete 

Metod: Urval, Material, Tillvägagångssätt, Reliabilitet/Validitet 

Resultat: Enkätresultat 

Analys: Förebyggande arbete, socialt stöd  

 

Denna uppdelning ovan gäller nästan all skriven text i arbetet förutom, diskussionsdelen samt 
teoretiska referensramen som är skriven tillsammans.  Vi har även tillsammans genomfört 
intervjuer och utformat enkäten som skickades ut. Likaså korrekturläst och genomfört 
ändringar för att få ett sådant bra slutresultat som möjligt. Lika mycket engagemang samt 
intresse ligger bakom arbetsprestationerna och det har varit väldigt skönt att kunnat ”bolla” 
idéer med varandra under arbetets gång. 


