
 

 

 

 

Kriminologiska institutionen  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hot och våld inom arbetslivet 

 

 
En kvantitativ studie av arbetsskadeanmälningar från 

vården åren 1987, 1997 och 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp 
 
Kriminologi 
Kriminologi III (30 hp) 
Höstterminen 2010 
Helena Fagrell 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

Att riskera att bli utsatt för hot eller våld på sin egen arbetsplats är det få som reflekterar över 

då många jobbar inom trygga våldsfria arbetsmiljöer. Men för utsatta yrkesgrupper är detta en 

problematik som vissa måste handskas med varje dag. Trots att människor utsätts för mer våld 

i arbetslivet än i något annat sammanhang finns det få svenska studier om detta ämne. På 

senare år har mer uppmärksamhet givits till denna problematik som medför att fler blir 

medvetna om våldets utsträckning inom utsatta yrkesgrupper såsom socialarbetare, 

handelspersonal och lärare. En av de mest utsatta grupperna är vårdpersonal.  Syftet med den 

här studien är att studera hur det arbetsrelaterade våldet ser ut inom vården. Jag ska även 

studera om jag finner någon skillnad på våldet över tid för att se om jag finner förändringar i 

hur det anmälda våldet ser ut. Mitt material består av arbetsskadeanmälningar som analyseras 

med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Förklaringsmodellerna som behandlas i studien är 

vikten av vårdpersonalens bemötande, vidgade våldsdefinitioner och pojkars offeridentiteter. 

 

Tidigare studier om det yrkesrelaterade våldet visar på en ökning av antalet anmälda fall av 

hot eller våldshändelser till arbetsmiljöverket. En förklaring till det ökade våldet kan vara att 

anmälningsbenägenheten har förändrats i och med en ökad känslighet för våld. Med denna 

ökade känslighet följer att fler gränsfall anses som våld och fler lindrigare våldshändelser 

anmäls. En annan förklaringsmodell beskriver våldet som en följd av nedskärningar, 

omplaceringar och en stressig arbetsmiljö som bidrar till en opersonlig vård där våld lättare 

förekommer. Det finns även studier som visar att det är mer än hälften av alla kommunalt 

anställda inom vården som har varit utsatt för hot eller våldshändelse under de senaste tolv 

månaderna. Forskning som haft i syfte att belysa kvinnor och mäns utsatthet har funnit 

resultat som visar att det ofta är männen som utsätts för det värsta våldet. 

 

I mina resultat kan man utläsa att de lindrigare skadorna är de mest förekommande för både 

kvinnor och män. Där det mellan 1987 och 2007 finns en liten ökning av de lindrigare skador 

som kommit in till arbetsmiljöverket. Vidare visar resultatet att det finns en skillnad på 

kvinnor och mäns utsatthet då kvinnornas våld i större utsträckning riktas mot armar och 

händer medan det mot männen riktas mot huvud och ansikte. Männen utsätts även för mer 

grova skador än vad kvinnorna gör. De flest våldsincidenter sker inomhus där den mest utsatta 

gruppen inom vården är personal som jobbar inom psykiatrin.  
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1. Inledning 

Under 1800-talet var olika former av våld lagligt i det svenska samhället så som bland annat 

barnaga och disciplineringsmedel mot hustru och tjänstefolk. Även det icke lagliga våldet 

ansågs som mer eller mindre naturligt då det sågs som ett ordningsproblem och inte ett 

integritetsproblem, som det idag anses vara. I dagens utvecklade och moderniserade samhälle 

har toleransen mot det individuella våldet avtagit vilket medverkar till att vi idag anmäler fler 

våldshändelser än för 200 år sedan (von Hofer 2008 s. 45-46). Det bidrar i sin tur till att fler 

situationer definieras som våld, vilket resulterar i att fler handlingar anmäls (Ibid s. 57).  

 

Var dessa anmälda våldssituationer sker varierar från gatans mörka vrå till hemmets slutna 

dörrar. Trots den ständiga uppståndelsen kring gatuvåldet, drabbas människor i arbetet oftare 

av hot och våld än i något annat sammanhang, där fyra av tio hot eller våldshändelser drabbar 

människor under deras arbete, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning av 

levnadsförhållanden (ULF) (Nordin 1998 s. 5). Trots den befintliga utsattheten finns det få 

svenska studier om yrkesrelaterat våld. Utsattheten är ett stort problem inom utsatta 

yrkesgrupper, så som personal inom detaljhandel, kriminalvårdare och övriga vårdarbetare 

(Geijer & Menckel 2003; Gustavsson & Svedberg 2002; Åkerström 1991 & 1993). En av de 

mest utsatta yrkesgrupperna är personer som jobbar inom vård och omsorg, som t.ex. läkare, 

vårdare, sjuksköterskor och undersköterskor, där sex av tio anmälningar till arbetsmiljöverket 

kommer från just dessa yrken (Nordin 1998 s. 8). Anmälningsbenägenheten antas vara låg och 

mörkertalet stort då många hot eller våldshändelser inte anmäls p.g.a. att våldet från 

patienterna anses som en del av arbetet (Carlsson 2003 s. 19, 21). Att 

anmälningsbenägenheten antas vara låg inom vårdyrket beror även på att relationen mellan 

”brottsoffer” och ”gärningsperson” skiljer sig mellan anställda inom vården och andra 

yrkesgrupper då förövaren är känd för brottsoffret. Inom vården finner man det mindre troligt 

att den utsatte uppfattar situationen som en våldshändelse, därför kommer denna händelse 

varken polisanmälas eller registreras i offerundersökningar (Estrada m.fl. 2007 s. 12). 

 

Trots få medierapporteringar om detta problem är hot och våld inom vårdyrket inte ett nytt 

fenomen utan rapporterades redan 1889 i en tysk studie. Men det var inte förrän på 1970-talet 

som problemet verkligen uppmärksammades när Ekblom (Ekblom 1970) var den första i 

Sverige att studera problemet med hot och våld inom psykiatrisk vård (Carlsson 2003 s. 20). 

Att studier görs om hot och våld i arbetslivet är viktigt eftersom detta är ett 

arbetsmiljöproblem där personalen inte bara utsätts för fysisk skada utan också för psykiska 
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besvär då arbetsplatsen inte ger en trygg arbetsmiljö. Våldshändelser på arbetsplatsen är även 

ett problem då det finns studier som visar på att en kontinuerlig utsatthet bidrar till att 

personalen ser problemet och våldet som en del av jobbet, och låter bli att anmäla händelsen 

(Ibid s. 21).  

 

Förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen har enligt både svenska och internationella 

offerundersökningar visat på en stadig ökning under 1990-talet. Anledningen till att det 

arbetsrelaterade våldet tidigare fått så lite uppmärksamhet beror på att det skiljer sig från 

annat våld eftersom det inte utspelar sig på gatan eller i hemmet. I och med medias ökade 

rapportering och bevakning bidrar det till att problemet uppmärksammas och studeras 

(Estrada m .fl. 2007 s. 2). Vad kan då förklara den iakttagna ökningen av det arbetsrelaterade 

våldet? En förklaringsmodell är att anmälningsbenägenheten har ökat, vilket bidrar till att fler 

händelser anmäls. Dessa förändringar kan även bero på förändringar i arbetsmiljön då många 

nedskärningar och omorganisationer bidrar till en stressigare arbetsmiljö för de inblandade där 

risken för att utsättas för hot eller våld är större (Ibid s. 6). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur det arbetsrelaterade våldet ser ut inom vården. Vilka 

händelser är det som anmäls till arbetsmiljöverket? Hur allvarliga är skadorna, och inom vilka 

verksamheter inom vården är risken för utsatthet störst? Skiljer sig kvinnornas utsatthet 

gentemot männens? Jag ska även studera om jag finner några skillnader på våldet över tid för 

att se om jag finner förändringar i hur våldet ser ut. Är det andra händelser som anmäls idag 

än för 20 år sedan? Studien kommer att baseras på våldshändelser som inträffat inom vården, 

då vårdpersonal är en mycket utsatt yrkesgrupp där många utsätts dagligen för hot och våld 

(Menckel & Viitasara 2000 s. 8). Studien kommer att fokusera på våldshändelser som skett 

under en 20-års period med nedslag 1987, 1997 och 2007 för att undersöka hur det anmälda 

våldet till arbetsmiljöverket ser ut. Studien kommer även diskutera olika förklaringar till 

varför resultaten ser ut som det gör. Denna studie är kriminologiskt relevant då hot och våld är 

en oacceptabel och straffbar handling som ingen ska behöva uppleva på sin arbetsplats. Med 

en ökad medvetenhet om det arbetsrelaterade våldet kan åtgärder fastställas och fler får en 

ökad trygghet. Mina frågeställningar lyder: 

 Hur ser det arbetsrelaterade våldet ut mot vårdpersonal enligt 

arbetsskadeanmälningarna? 

 Skiljer sig männen och kvinnornas utsatthet för våld i arbetsskadeanmälningarna? 
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 Hur ser våldets utveckling ut från 1987-2007 i arbetsskadeanmälningarna? 

 Vilka förklaringsmodeller kan tillämpas på resultatet? 

 

1.2 Definitioner 

Våld kan definieras på många olika sätt och är starkt kontextualiserat. Då mitt material består 

av arbetsskadeanmälningar kommer definitionen av våld variera beroende på vem det är som 

har anmält händelsen då definitionen av våld bestäms av den utsatte, där både lindriga och 

allvarliga situationer är inkluderade. Även hot kommer i min studie att definieras av den 

utsatte.  

 

I studien finns kodningsenheten psykisk ohälsa som de drabbade kan uppleva efter en 

våldshändelse. Med psykisk ohälsa menas i denna studie, psykiska störningar som stör 

välbefinnandet och kan ta sig uttryck i obehag, sömnsvårigheter och stress. Våldshändelserna 

som min studie behandlar inom vård och omsorg sker mot personal som jobbar med psykiskt 

handikappade, äldreomsorg, sjukvård eller handikappomsorg, där alla behöver någon typ av 

vård oavsett om det är på sjukhus, gruppboenden eller i sitt eget hem. Våldsanmälningarna 

som materialet består av är situationer där våldet kommer från vårdtagaren riktat mot 

personalen. Det finns även några enstaka fall då våldet kommer från vårdtagarens anhöriga 

riktat mot personalen. 

 

2. Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning om hot och våld i arbetslivet som berör utsattheten inom vård och 

omsorg. Internationellt finns det ett antal större studier om våld i arbetslivet medan de svenska 

studierna inom detta ämne länge varit få (Viitasara 2004 s. 47). Jag kommer beskriva några av 

de studierna som jag finner relevanta eftersom jag tycker alla dessa studier belyser olika 

ämnen, då vissa studerar fenomenet generellt medan andra studerar specifika yrkesgrupper. 

Styrkan i min studie är att jag kan studera utvecklingen över tid (20 år) vilket kan bidra till att 

se om våldet har förändrats, bytt karaktär eller blivit grövre. Många av dessa studier talar om 

en ökning i det arbetsrelaterade våldet men endast en studie (Estrada m.fl. 2007) belyser det 

arbetsrelaterade våldets utveckling. 

 

2.1  Hot och våld inom vården 

Eva Menckel och Eija Viitasara, har båda två forskat mycket om hot och våld inom vård och 

omsorg. Tillsammans genomförde de en studie om våldsutsatt personal inom vården bland 
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kommunalt anställda. Deras studie är en del av ett större projekt som under flera år ska 

studera och belysa denna problematik då det ansågs finnas begränsat med kunskap inom detta 

område (Menckel & Viitasara 2000 s. 9). Studien har studerat det arbetsrelaterade våldets på 

olika metodologiska sätt så som analyser av texter och kvalitativa intervjuer. Resultatet av 

enkäten visade att nattarbete och hög arbetsbelastning ökar risken för att drabbas av en 

våldshändelse under arbetstid. Även åldern vara en riskfaktor då yngre anställda var mer 

utsatta än de äldre vilket då kan bero på personalens olika erfarenhet av yrket. Vidare visar 

resultatet att mer än hälften (51 procent) av alla anställda har utsatts för hot eller våld under 

det senaste året där verbalt hot visar sig vara det vanligaste följt av slag och klös. Enkäten 

visar även att kvinnor inte är mer utsatta än män i förhållande till antalet arbetande (Ibid s. 28-

29). 

 

Andra studier som belyser könens olika utsatthet är Nordin (1998) och Estrada m.fl. (2007). 

Nordin har skrivit en rapport för arbetarskyddsstyrelsen, där uppgifterna om arbetsskadorna 

kommer från informationssystemet om arbetsskador (ISA) (Nordin 1998 s. 20). Enligt 

rapporten kan man utläsa att arbetsskador frambringade av våld eller hot är dubbelt så vanligt 

bland kvinnor som bland män inom vården (Ibid s. 6). Detta resultat kan sedan förklaras med 

den skeva fördelningen av antalet sysselsatta kvinnor respektive män som arbetar inom 

vården, då det är 35 procent av alla sysselsatta kvinnorna och endast fem procent av alla 

sysselsatta män som jobbar inom yrket. Studeras de enskilda yrkesgrupperna för sig är 

skillnad mellan kvinnor och mäns utsatthet betydligt mindre, där t.o.m. män i de flesta fall är 

mer utsatta än kvinnor (Ibid s. 8). ”Det ökade våldet i arbetslivet” är en analys av Estrada, 

Nilsson och Wikman (2007). Resultaten av deras studie där de använder sig av 

offerundersökningar från 1984-85, 1992-93 och 2000-01 (Estrada m.fl. 2007 s. 7) visar att 

män och kvinnors utsatthet för yrkesrelaterat hot eller våld inträffar i ungefär samma 

utsträckning ända fram till 1980-talet. Efter denna period har kvinnors utsatthet ökat medan 

männen legat på en stabil nivå. Slutsatser som dras är att kvinnornas ökade utsatthet beror på 

utvidgning av våldsdefinitioner som bidrar till att det idag anmäls fler lindriga våldshändelser 

(Ibid s. 8-9), där den största ökningen av anmälningar kommer från de kvinnodominerade 

yrkena (Jerre 2009 s. 81).  

 

Det finns även studier som belyser specifika vårdverksamheters utsatthet för hot och våld för 

att studera om de skiljer sig från andra verksamheter inom vården. Viitasara (2004) har gjort 

en studie vars syfte var att undersöka huruvida våld är ett arbetsmiljöproblem inom vård och 
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omsorgsarbeten. Under sex veckor fick personal från en institution för psykiskt handikappade 

rapportera alla incidenter som inträffade. Under dessa sex veckor inträffade det 3000 

incidenter, där de flesta av dessa incidenter var mindre allvarliga och inte krävde någon 

sjukfrånvaro (Viitasara 2004 s. 48). Mats Lundström har skrivit en avhandling vars syfte är att 

studera förekomsten av hot och våld mot vårdare i gruppbostäder för personer med 

utvecklingsstörning. Tidigare forskning visar att denna grupp vårdare anmäler fler 

arbetsskador orsakade av hot och våld än andra yrkesgrupper (Nordin 1998 s. 9). Han 

studerade även om vårdarens personlighet har någon betydelse för risken att utsättas för hot 

eller våld (Lundström 2006 s. 9). Resultatet av studien visar att många vårdare är utsatta för 

våld i sitt arbete, där 31 procent av de medverkande hade varit utsatta för hot eller våld under 

de senaste tolv månaderna. Studien visar även att vårdarens personlighet inte är en faktor som 

kan förutsäga risken för att bli utsatt för hot eller våld, men personligheten kan ha betydelse 

för personens upplevelse av våldshändelsen (Ibid s. 42). 

 

2.2 Anmälningsbenägenhet 

En viktig aspekt inom min studie är anmälningsbenägenhetens utveckling. Den påverkar vilka 

händelser som anmäls och vilka händelser som förblir i det dolda. Det finns ett samband 

mellan hur anmälningsbenägenheten ser ut och vilka händelser det är som anmäls. Har 

anmälningsbenägenheten ökat eller minskat kommer detta att påverka mina resultat över det 

anmälda våldets utveckling. Att studera anmälningarna ger en inblick i hur 

anmälningsbenägenheten ser ut och kan därmed ge information om vad det är som gör att 

vissa brott anmäls och andra inte.  

 

 I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning (NTU) studeras vilka brott 

som kommer till polisens kännedom och vilka faktorer som förhöjer sannolikheten att ett brott 

anmäls. I resultatet kan man finna att det yrkesrelaterade våldet verkar anmälas oftare än 

annat våld. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning om det yrkesrelaterade våldet och 

kan innebära en faktisk förändring som innebär att de drabbade har en lägre toleransnivå mot 

våld i arbetslivet. NTU studerar även utvecklingen av anmälningsbenägenheten, hur den ser ut 

och hur den har sett ut de senaste åren (Brå 2008 s. 8-9). Resultatet visar att 

anmälningsbenägenheten varierar från olika län (Ibid s. 25) och att det är speciellt fem 

egenskaper hos brottet som påverkar sannolikheten för att brottet ska anmälas. Det som 

minskar sannolikheten för att brottet ska anmälas är om förövaren är under 18 år eller om 

offer och gärningspersonen är bekanta med varandra. Det som ökar sannolikheten att brottet 
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ska anmälas är allvarlighetsgraden på brottet, om brottet är rasistiskt förankrat, eller om 

brottet var yrkesrelaterat. Enligt studien ökar sannolikheten för att yrkesrelaterade brott 

anmäls med 50 procent (Ibid s. 48).  

 

Ytterligare studier som har gjorts som berör anmälningsbenägenheten är Estrada, Nilsson och 

Wikmans (2007) studie utifrån offerundersökningar (ULF). I denna studie finner de resultat 

som pekar på en minskad benägenhet att kontakta polisen om våldet är yrkesrelaterat. På 

1970-talet ledde omkring var tredje våldshändelse till kontakt med polisen medan det på 

1990- och 2000-talet var omkring var femte våldshändelse på arbetsplatsen som ledde till 

poliskontakt. Resultatet visar på att den ökade utsattheten av yrkesrelaterat våld sker samtidigt 

som anmälningsbenägenheten att anmäla dessa våldshändelser minskar (Estrada m.fl. 2007 s. 

13). En möjlig förklaring till detta resultat ligger i de enskilda yrkesgruppernas utveckling då 

vissa yrkesgrupper har lägre anmälningsbenägenhet än andra och där utsatthetens ökning 

varierar. Ett av dessa yrken där utsattheten tydligast har ökat är inom vård och omsorg. 

Resultatet visar på en betydligt lägre anmälningsbenägenhet hos vårdpersonal än hos andra 

yrkesgrupper. Denna minskade anmälningsbenägenhet kan således förklaras med 

omsorgsyrkenas ökade andel av alla yrkesrelaterade våldshändelser och deras låga 

anmälningsbenägenhet. Detta bidrar till att den totala anmälningsbenägenheten för alla yrken 

ser ut att minska (Ibid s. 14,16).   

 

3. Förklaringsmodeller 

 

3.1 Varför utsätts vårdpersonalen för hot och våld? 

Det finns olika förklaringsmodeller som försöker förklara bakgrunden till varför människor 

blir utsatta för hot och våld.  

 

Den förklaringsmodell som bidrar till att förstå patienternas situation är den förklaringsmodell 

som behandlar bemötandets betydelse vid hot och våldssituationer. Bakom varje fall av hot 

eller våld finns en kedja av faktorer, genom att förstå dessa kan hot och våld förebyggas och 

bemötas (Sandström 2000 s. 73). Det finns en myt om att gamla människors våld beror på 

deras ålderdom, slår man hål på myten och ser till att våldet beror på deras psykologiska hälsa 

eller demens kan personalen genom att förstå patientens värld lära sig att hantera 

konfliktsituationer (Ibid s. 76). Empati och kontakt med patienterna kan förebygga våld mot 

personalen, genom kontakten lär personalen känna vårdtagaren och kan då genom dennes 



12 
 

beteende förstå när det finns risk för att vårdtagaren ska bete sig våldsamt. God kontakt 

minskar även vårdtagarens benägenhet att ta till våld mot någon hon eller han känner då 

kontakten är våldsförebyggande i sig. En viktig faktor i detta förebyggande arbete är att stress 

och utbrändhet försvårare empatin hos personalen. Genom nedskärningar, underbemanning 

och stress blir den mänskliga kontakten direkt lidande då den personliga kontakten med 

vårdtagaren inte hinns med (Ibid s. 77). Utbrändhet hos personalen sänker kvaliteten på 

relationen till vårdtagaren som i sin tur bidrar till ökad risk för våld då personalens utmattning 

leder till att patienterna behandlas opersonligt. Tas den levande relationen bort från vårdare 

och patient, där patienten enbart blir behandlat som ett ting, blir detta kränkande för 

vårdtagaren och den trygga relationen försämras, vilket ökar risken för våld (Ibid s. 78). För 

att kunna förebygga hot och våld krävs att den mänskliga kontakten kvarstår trots stress och 

utbrändhet. En god kontakt och hög kvalitet på omsorgen kan förhindra att hot och 

våldssituationer uppstår. 

 

En förklaringsmodell till den rapporterade ökningen av våldet kan vara ökade nedskärningar 

och omplaceringar av personal som bidrar till den opersonliga omsorgen. Kristina Jerre har 

gjort en studie där hon frågar sig om ökat våld är en följd av förändrade arbetsförhållanden. 

Enligt Arbetsmiljöundersökningarna (AMU) där både postenkäter och telefonintervjuer 

används (Jerre 2009 s. 71) har det visat sig att inom de yrken där utsattheten av hot och våld 

är som störst sker även de tydligaste arbetsmiljöförsämringarna. Detta samband är dock oklart 

då personalen kan uppfatta deras arbetsmiljö som dålig just för att de ofta utsätts för hot eller 

våld (Ibid s. 80).  

 

3.2 Anmälningsbenägenhetens utveckling 

Trots den dokumenterade historiska minskningen av lagföringar för misshandel mellan 

individer har det officiellt registrerade våldet ökat de sista årtiondena på 1900-talet. Detta 

menar von Hofer kännetecknar utvecklingen av en ökad känslighet för våld som kan höra 

ihop med faktiska förändringar. Denna förklaringsmodell om vidgade våldsdefinitioner 

försöker komplettera de traditionella teorierna så som civiliseringsprocessen (Eisner 2003). 

Minskade störningar i vardagslivet så som hungersnöd och epidemier har gjort det moderna 

livet mer förutsägbart där avvikelser från normaliteten sällan sker. Det moderna samhället har 

även skapat normer och riktvärden där en minskad toleransnivå och en ökad känslighet för 

smärta infinner sig. Denna ökade känslighet för smärta medför en ökad känslighet för våld, då 

just våldshändelser stör vardagslivet och inte är något som inräknas i normaliteten. Samtidigt 
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som fler och fler händelser klassas som våld sker det en dokumenterad minskning av det 

använda våldet mot varandra (von Hofer s. 195-203). I och med denna utveckling vidgas 

definitionen om vad som anses som en våldshändelse där lindrigare och lindrigare händelser 

anmäls. Detta medför att det lindrigare våldets anmälningar borde öka då 

anmälningsbenägenheten för att anmäla dessa händelser har förändrats (Estrada m.fl. 2007 s. 

9). Genom min longitudinella studie kommer jag kunna studera om denna förändring ägt rum 

i mitt material. Denna förklaringsmodell skulle kunna förklara anmälningsbenägenhetens 

utveckling som svarar på vilka händelser som anmäls idag och om de skiljer sig från de 

händelser som anmäldes för två decennier sedan. Jag kommer studera i vilken mån dessa 

förhållanden kännetecknar de våldssituationer jag har i mitt material. 

 

Det finns andra faktorer som kan påverkar anmälningsbenägenheten, där en av dessa möjliga 

faktorer är om den utsatte är man eller kvinna. Burcar diskuterar i sin avhandling den 

officiella offerdiskursen och dennes påverkan på hur män som utsätts för våld ser sig själv 

som brottsoffer. Den forskning som har bedrivits inom det viktimologiska ämnet har i stor 

utsträckning varit inriktad på kvinnor och barn som brottsoffer där det är mannen som är 

gärningspersonen (Burcar 2005 s. 15). Inom den officiella offerdiskursen är inte mannen det 

idealiska offret som lättast får fullständig och legitim brottsofferstatus (Ibid s. 18). Burcar 

analyserar de brottsutsatta pojkarnas egna berättelser för att studera vilken identitet de själva 

ger sig (Ibid s. 31). Studien visar att de utsatta pojkarna talar om att manliga brottsoffer ska 

vara starka och förväntas ta mer än kvinnliga brottsoffer där det gäller att bita ihop (Ibid s. 

111). Mannen och offer blir varandras motsatser där pojkarna ofta tonar ned och 

avdramatiserar deras utsatthet för ett brott där studien även visar pojkarnas ovilja till att ta på 

sig en brottsofferidentitet (Ibid s. 162-163). Denna ovilja att se sig själv som ett brottsoffer 

bidrar till att dessa våldsutsatta pojkar eller män inte kommer att anmäla våldshändelsen. 

Dock måste hänsyn tas till teorins urval av pojkar, då paralleller mellan våldsutsatta pojkar till 

våldsutsatta män i vården är osäker då mycket kan förändras när pojkarna växer upp till män.  

 

4. Metod 

 

4.1 Innehållsanalys 

Jag kommer att använda mig av en kvantitativ metod där jag studerar arbetsskadeanmälningar 

från vården i statistikprogrammet PASW/SPSS. Analysmetoden jag kommer använda mig av 

är en kvantitativ innehållsanalys av skadeanmälningar där jag studerar ord och meningar i en 
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text. Jag gör en innehållsanalys som syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som 

bestämts i förväg. Mina analysenheter har valts utifrån min frågeställning då kvantifieringen 

av mina variabler syftar till att besvara frågeställningen (Bryman 2006 s. 192). Jag har 

konstruerat ett kodschema som beskriver vad som ska kvantifieras, där kodningsenheterna 

noteras med hjälp av en sifferkod (se bilaga I) (Bergström & Boréus 2005 s 46). 

 

Begränsningen med innehållsanalysen är att det outsagda inte tas med i analysen då man 

enbart ser till det explicit uttalade. Det outtalade kan vara ett tecken på att det inte är viktigt 

eller att det är det självklara som därför inte behöver nämnas (Bergström & Boréus 2005 s. 

77). Diskursen spelar även en viktig roll då ords innebörd skiftar från olika användare och kan 

förändras över tid (ibid s. 81). Detta kan te sig som ett problem för mig som studerar ord och 

meningar från två decennier. Jag finner det dock inte troligt att våldsdiskursen har ändrats så 

pass över åren så att studien mister sin goda validitet. En annan nackdel med analysmetoden 

är att det är näst intill omöjligt att göra ett kodschema utan en viss del av tolkning från 

kodarens sida, så som jag måste tolka skadans grovhet utifrån den anmälda våldssituationen 

(Bryman 2006 s. 203). Fördelen med innehållsanalysen är att det är lätt att finna mönster i 

stora material så som arbetsskadeanmälningarna och analysmetoden ger ett bra underlag för 

jämförelse (Bergström & Boréus 2005 s. 84). Analysmetoden beskrivs även som en objektiv 

metod då det är lätt att beskriva hur man utformat sitt kodningsschema vilket gör 

replikationen enkel att genomföra. 
 

 
4.2 Begränsningar 

Utifrån arbetsskadeanmälningarna kan mycket information hämtas från de ifyllda 

blanketterna. Det materialet jag har till förfogande begränsar mig till att endast få ut den 

informationen som ges av skadeanmälningarna där inga tolkningar kan göras om 

informationen är knapphändig. Jag har valt att endast titta till variabler och texter som kan 

besvara min frågeställning. 

 

I början av studiens gång hade jag som ambition att studera de hot eller våldsutsattas 

sjukfrånvarotid. Jag ville studera hur den såg ut och om sjukfrånvarotiden hade förändrats 

över tid genom en eventuell ökning eller minskning. Syftet med variabeln var att studera om 

sjukfrånvarotiden förändrats vilket skulle kunna tyda på grövre eller lindrigare skador då en 

grov skada antas kräva en längre sjukfrånvarotid. Resultatet visade på en ojämn fördelning 

mellan åren där över hälften hade en sjukfrånvarotid 1987 för att sedan mer än halveras 1997 
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för att sedan öka igen till 2007. Resultatet kunde således inte tolkas som en variabel som 

mäter våldets grovhet utan snarare en variabel som mäter ändrade rutiner och regler gällande 

sjukfrånvarotider. Detta medför att jag får problem med variabelns validitet då jag troligtvis 

inte mäter våldets grovhet utan andra organisatoriska förändringar. Under de senaste åren har 

det hänt saker som påverkar motivationen att anmäla en arbetsskada. Detta beror på 

förändringar i försäkringssystem, arbetsskadeförsäkringar och sjuklöneperioder. 1993 infördes 

en förändring i sjukförsäkringarna som bidrar till att den ekonomiska drivkraften för den som 

drabbas drastiskt har förändrats då sjukfrånvaron nu har blivit en organisatorisk fråga 

(Arbetarskyddsstyrelsen 1999:11 s. 3). Jag finner det då inte möjligt att ta med denna variabel 

i resultatet då validiteten i variabel grovt kan ifrågasättas.  

 

5. Material 

 

5.1 Materialbeskrivning 

Materialet som jag kommer använda mig av är en del av det FAS-finansierade projektet ”Våld 

i arbetslivet – ett samhällsproblems uppkomst, utveckling och struktur”.  Jag kommer att 

använda mig av arbetsskadeanmälningar från ISA (Informationssystemet om arbetsskador) för 

att studera hur det anmälda våldet ser ut och dess utveckling. ISA är ett svenskt 

informationssystem om arbetsskador med information om anmälda arbetsolyckor eller 

arbetssjukdomar (Arbetarskyddsstyrelsen 1999:11 s. 2). Arbetsgivaren har som ansvar att se 

till att alla arbetsskador anmäls till försäkringskassan, som i sin tur skickar en kopia till 

arbetsmiljöverket, där uppgifterna på anmälan används som underlag för arbetsskadestatistik 

(forsakringskassan.se). Arbetsskadeblanketten är uppbyggt kring en kombination av koder 

och inskriven text som beskriver händelsen, yrke, plats o.s.v. Blanketterna består av 

kryssalternativ där man kan fylla i vilken kroppsdel som blivit utsatt, hur länge den utsatte har 

jobbat, vilken sjukfrånvarotid som beräknades o.s.v. Den består även av fritext där den utsatte 

med egna ord kan beskriva händelsen. Från och med 1997 ingår även incidenter som 

innehåller hot, även om de inte lett till sjukskrivning.  

 

5.2 Urval 

Efter ett visst bortfall och borttagande av dubbletter finns det totalt 1478 anmälningar från 

vården på kriminologiska institutionen. De anmälningarna är ett slumpmässigt urval av alla 

anmälningarna som kom in under dessa tre åren. På grund av studiens tidsbrist kan jag inte 

koda in alla anmälningarna i PASW/SPSS utan får göra ett sannolikhetsurval. I och med mitt 
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urval kommer alla anmälningar ha samma chans att komma med i min studie och mina 

resultat blir då representativa (Bryman 2006 s. 101). De generaliseringarna jag kommer kunna 

göra kan enbart tillämpas på de resterande anmälda fallen av våld på arbetsplatsen inom 

vården, då mörkertalet troligtvis är stort och jag inte kan uttala mig om hur de händelser som 

inte anmäls ser ut. Urvalet resulterade i att 78 anmälningar från varje år finns inkodade i 

statistikprogrammet och har då totalt 234 anmälningar. Då det totalt finns olika antal 

anmälningar från respektive år på institutionen kommer jag att visa mina resultat i 

kolumnprocent. Jag kommer signifikanstesta alla korstabeller då jag inte har ett totalurval för 

att se om resultatet beror på slumpen eller om samma samband kan finnas i de resterande 

anmälningarna från vården (Djurfeldt m.fl. 2010 s. 183). De nedslag som görs för att studera 

utvecklingen över tid är 1987, 1997 och 2007.  

 

5.3 Operationalisering av variabler 

Jag har utifrån arbetsskadeanmälningarna konstruerat tolv variabler som beskriver hur våldet 

ser ut. Variabeln våld mot kroppsdel beskriver vilken kroppsdel som blivit utsatt under 

våldsincidenten (för utförligt kodningsschema se bilaga I). Finns det information i 

anmälningarna om flera olika kroppsdelar som skadats har jag valt att ta med den kroppsdel 

som jag anser blev allvarligast skadad. Jag har även delat in anmälningarna utifrån vilken 

verksamhet de kommer ifrån, för att studera om det råder någon skillnad mellan de olika 

verksamheterna. Åtgärder är en variabel som beskriver om arbetsplatsen har agerat efter 

incidenten som bidrar till att förebygga att våldshändelsen inträffar igen (Denna variabel 

kommer inte redovisas i resultatet då den inte gav någon tillförlitlig information). Variabeln 

skadans omfattning beskriver skadans karaktär, om den är: lindrig, grov eller psykiskt 

påfrestande. Denna variabel anser jag kunna mäta våldets grovhet för att sedan kunna studera 

hur de olika skadornas fördelar sig över de tre åren. Variabeln plats används för att se om det 

är inomhus eller utomhus de flesta våldshandlingarna inträffar. Jag har även med variabeln 

vapen för att kunna studera om användandet av vapen/tillhyggen har minskat eller ökat. Jag 

anser att ett ökat användande av vapen eller tillhygge beskriver ett grövre våld (Denna 

variabel kommer inte redovisas i resultatet då denna variabel var ytterst ovanlig). Variabeln 

jobbade år beskriver om den utsatte har jobbat mer eller mindre än ett år inom yrket, då 

forskning visar att yngre personal med liten erfarenhet löper större risk att utsättas för hot och 

våld. Att arbeta ensam då och då är en faktor som ökar risken för utsatthet, därför har jag även 

använt ensamarbete som en variabel (Menckel & Viitasara 2000 s. 28). På grund av för få 

anmälningar i vissa kolumner har jag varit tvungen att slå ihop vissa variabler, det bifogade 
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kodschemat visar hur variablerna såg ut från början medan resultatet visar de sammanslagna 

variablerna.  

 

I min analys av materialet har jag främst koncentrerat mig på den fysiska skadan då jag anser 

det ytterst svårt att tolka hur allvarlig en psykisk skada är. Jag har även i förväg bestämt 

skadornas hierarki för att lättare kunna fördela anmälningarna och underlätta replikationen. 

Framkommer det i materialet att det inom en arbetsskadeanmälan finns en grov och en lindrig 

skada kommer denna anmälan att kodas in som en grov skada. Är skadan grov och psykisk 

kommer skadan kodas in som grov, det samma gäller om skadan är lindrig och psykisk då 

denne kommer kodas in som lindrig. De enda anmälningarna som kodas in som psykisk 

ohälsa är anmälningar där ingen fysisk skada rapporteras utan där den utsatte drabbas av 

psykiska besvär. 

 

5.4 Reliabilitet & validitet 

Validitet innebär att studien mäter det den avser att mäta, att jag kan studera mina 

frågeställningar med mitt material (Bryman 2006 s. 88). Det jag ska mäta i min studie är hur 

det anmälda våldet ser ut inom vården och på vilket sätt det har utvecklats. Det gör jag genom 

att ta bort de anmälningarna som beskrivs som olyckor då olyckor inte är en del av min studie. 

För att ytterligare se till så att jag mäter det som studien syftar till att mäta använder jag 

endast variabler som kan beskriva hur våldet ser ut. Jag har även delat in alla anmälningar 

efter respektive år de är anmälda för att kunna studera skillnader i våldet. Genom mina 

variabler kan jag då besvara mina frågeställningar.  

 

Interbedömarreliabilitet innebär problem med de subjektiva bedömningarna då man ska 

översätta data till kategorier. När man t.ex. ska observera öppna frågor i en enkät eller som i 

mitt fall beskrivningar av våldshändelser i arbetsskadeanmälningar (Bryman 2006 s. 86). Det 

gäller då att jag är tydlig i mina tolkningar så upprepandet av studien kan förenklas. I mitt 

material är det endast skadans grovhet som behöver ”tolkas” då den inte står uttryckligen i 

anmälan. Det är av denna anledning skadans grovhet är indelad i olika fysiska skador (se 

avsnitt 5.5) så att tolkning av texten inte behöver göras. 

 

Reliabiliteten i studien handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. För att ett mått 

ska vara reliabelt måste det vara stabilt, med det menas att undersökningen ska kunna 

upprepas och få ungefär samma resultat. Jag kontrollerar resultatets stabilitet genom att låta 
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en medstudent omkoda 20 anmälningar efter mitt kodningsschema för att se om vi kommer 

fram till samma eller liknande resultat. I och med det kontrolleras studiens intersubjektivitet 

(Bergström & Boréus 2005 s. 36). Omkodningen visade en omkodningsprocent på över 85 

procent för alla kontrollerade variabler, detta anses vara lämpligt för en god reliabilitet (Nord 

2000 s. 55). Jag anser att mitt material är stabilt då många av mina variabler står som 

kryssfrågor i anmälningarna som det då bara är att fylla i efter mitt kodningsschema. De 

anmälningar jag har använt mig av i min studie kommer inte förändras över tid utan kan tas 

fram och kodas in igen med hjälp av mitt kodningsschema. Det som kan förändras är 

anmälningsblanketternas utformning som kan göra det svårt att koda in anmälningar efter mitt 

kodningsschema och ett nytt schema skulle då behöva utformas. Då min studie behandlar 

ämnet våld måste hänsyn tas till om definitionen av vad som är våld förändras.  

 

5.5 Definition av våldsskada 

I min analys kommer jag att studera variabeln skada, som beskriver skadans omfattning. 

Definitionen av lindrigt våld kommer innebära stukning/vrickning, rivsår, rodnad och ömhet. 

Definitionen av det grövre våldet kommer vara fraktur, blodvite, hjärnskakning och 

tandskada. I de anmälningarna som det uttryckligen står att incidenten var en olycka kommer 

inte att tas med i min studie, dessa anmälningar som är elva stycken kommer att stå som 

missing.   

 

5.6 Tillvägagångsätt och analysmetod 

Jag började min studie med att utifrån arbetsskadeanmälningarna se vilka variabler jag kunde 

få fram och där med ser vad det var jag kunde studera. Därefter konstruerade jag ett 

kodschema efter mina variabler som jag kodade in anmälningarna efter i SPSS/PASW.  När 

alla 234 anmälningar var inkodade började jag studera resultatet i olika tabeller och 

korsdiagram för att se vilka resultat jag hade fått fram där analysen i huvudsak är beskrivande. 

Först kommer jag att redovisa mina sammanslagna resultat från alla åren för att sedan 

undersöka om det skiljer sig mellan könens utsatthet för att till sist studera skillnader i våldet 

mellan åren 1987, 1997 och 2007. Jag kommer testa alla mina korstabeller med ett Chi
2 
test då

 

jag har ett urval med variabler på en ordinalnivå. Jag vill testa om jag kan finna samma 

observerade samband i de resterande anmälningarna då jag testar om den observerade 

fördelningen skiljer sig från den förväntade (Djurfeldt m.fl. 2010 s 195). Jag kommer att 

använda mig av en säkerhetsnivå på 95 procent, där endast fem fall av 100 stickprov skulle 

över- eller underskrida standardavvikelsen från medelvärdet (p<0,05). Jag använder mig av en 
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hypotesprövning då jag jämför det observerade utfallet jag har i min studie mot det utfall jag 

skulle få om det var slumpen som avgjorde mina resultat. I min studie utgår jag från en 

nollhypotes som innebär att jag tror att slumpen är det som påverkar mina resultat. Chi
2 
testet 

genomförs för att pröva om denna nollhypotes stämmer eller om det finns en mothypotes om 

att ett samband existerar (Ibid s. 183-184). En begränsning med Chi
2 

testet är att storleken på 

urvalet påverkar signifikansen där stora urval ökar Chi
2 

värdet. Det betyder att obetydliga 

samband kan visa sig statistisk signifikanta om urvalet är tillräckligt stort (Ibid s. 218). Dock 

finner jag inte detta troligt i mina resultat då jag inte har ett stort urval. Fördelen med testet är 

att det är det mest spridda verktyget för att testa förhållandet mellan två kvalitativa variabler 

(Ibid s. 213). Utifrån resultaten av korstabellerna försöker jag tillämpa teorier och 

förklaringsmodeller för att beskriva vad det är som förklarar att resultatet ser ut som det gör.  

 
5.7 Fördelar & begränsningar med materialet 

Styrkan med mitt material är att jag kan få ut mycket mer information av anmälningarna än 

vad jag skulle fått om jag hade använt mig av offerundersökningar eller polisens statistik. Av 

mina anmälningar från arbetsmiljöverket kan jag utläsa allt från ålder på den drabbade till 

vilken verksamhet, händelse, plats och vilken typ av våld den utsatte utsattes för.  

En begränsning med mitt material är att anmälningsblanketterna ser olika ut beroende på från 

vilket år de kommer. Blanketterna från 1987 och 1997 är likadana medan blanketten från 

2007 är utformade på ett annorlunda sätt med mycket mera fritext och inte lika många 

kryssrutor. Jag finner detta som ett problem då jag har upptäckt att många berättelser från 

2007 är mycket fåordiga och svåra att utläsa. Även många kryssrutor är borttagna 2007, som 

t.ex. ensamarbete och plats, som har bidragit till att jag har fått försöka utläsa i texten vart 

händelsen inträffade och om det fanns någon annan personal i närheten. Detta har inte alltid 

varit möjligt och då har dessa variabler fått märkningen missing. Detta har bidragit till att det 

har varit svårt för mig att studera ensamarbetets utveckling då många anmälningar inte finns 

med i resultatet p.g.a. att det inte explicit står att personen jobbade ensam. Alla variablerna 

innehåller olika antal anmälningar då variablerna har olika interna bortfall. De flesta 

variablerna har ett litet bortfall som inte ger något problem med analysen. De variablerna som 

har ett relativt stort bortfall är ensamarbete och verksamhet som kan bidra med svårigheter att 

utläsa ett tillförlitligt resultat. 

 

Andra eventuella problem med arbetsskadeanmälningarna är om rutinerna för anmälan 

ändras, vem som fyller i den och hur den ska skickas in. Under inkodningens gång 
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observerade jag att det varierade vem som fyllde i anmälan, ibland är det den utsatte själv och 

ibland dennes chef eller medarbetare. Det som kan ifrågasättas då är om händelsen beskrivs 

korrekt. Det blev även klart för mig att många fall blev en tolkningsfråga, där skadan måste 

sättas in i sitt sammanhang. Det som jag uppfattar som en lindrig skada kan den utsatte 

uppleva som en grov. Det är p.g.a. denna tolkningsfråga jag har bestämt vilka fysiska skador 

som ska klassas som grova och vilka som klassas som lindriga då det underlättar replikationen 

och en tolkning ej behöver göras.  

 

Ytterligare begränsning med min studie är att jag inte kan uttala mig om vad som sker året 

innan, mellan eller efter de observerade åren. Det kan vara så att det finns en kurva som under 

flera år visar uppgångar av det lindrigare våldet för att sedan gå ned igen. Jag kan därför inte 

uttala mig om att detta resultat är en utveckling där resultatet är något som består och alltid 

kommer att se ut så här. Studeras ytterligare tre år kan studien visa på andra resultat där t.ex. 

det lindriga våldet under flera års tid går upp och ned och inte visar på en stadig uppgång. 

 

5.8 Sekundärdata 

Problemen jag finner är en följd av att mitt arbete är baseras på sekundärdata vars 

huvudsakliga syfte inte är att bedriva forskning på. Fördelen med sekundärdata är att jag 

sparar tid genom att jag inte behöva samla in mitt material själv där materialet även är av god 

kvalitet. Det här materialet gör det också möjligt för mig att studera utveckling över tid, vilket 

annars inte skulle vara möjligt för mig med mitt tidsschema (Bryman 2006 s. 210). 

Begränsningarna med mitt material är att jag inte på samma sätt är bekant med materialet som 

om jag hade samlat in det själv. Jag finner dock min kunskap om materialet mycket god då 

jag suttit en hel del med det genom inkodningarna. En annan begränsning är att det kan fattas 

nyckelvariabler då det finns olika syften med materialet. Detta kan jag finna som ett problem 

då jag inte alltid kunde få den information jag sökte (Ibid s. 210-211). 

 
5.9 Etiskt ställningstagande 

Under studiens gång finns det många etiska frågor att ta ställning till, bl.a. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6). 

Materialet jag har till mitt förfogande består av arbetsskadeanmälningar med mycket känslig 

information i så som personuppgifter, traumatiska upplevelser och sjukfrånvaro. Jag har tagit 

konfidentialitetskravet (ibid s. 12) i beaktan då alla anmälningarna har avidentifieras och 

förvarats så att obehöriga ej har kunnat ta del av de då jag aldrig lämnade materialet utan 



21 
 

uppsikt. Jag har enbart använt anmälningarna till min studie och har där med uppfyllt 

nyttjandekravet (ibid s. 14). Då anmälningarnas primära syfte inte är att bedriva forskning på 

finns tyvärr inget samtycke från de inblandade som inte fått information om den pågående 

studien (ibid s. 7,9). Jag finner att detta inte är ett problem då avidentifieringarna av 

anmälningarna hindrar utomstående att veta vilka anmälningar som behandlats i studien.  

 

6. Resultat 

I denna del kommer jag först redovisa mina sammanslagna resultat av alla 234 

arbetsskadeanmälningar för att få en övergripande bild hur våldet inom vården ser ut. Sedan 

kommer anmälningarna fördelas mellan kvinnor och män för att kunna belysa könens olika 

utsatthet för att till sist studera förändringar i det anmälda våldet genom att dela upp 

anmälningarna efter respektive år. 

 

6.1 Det sammanslagna resultatet av hot och våld inom vården 

 

Tabell 6.1 Det sammanslagna resultatet av urvalets alla arbetsskadeanmälningar från vården 

åren 1987, 1997 och 2007, n=234 

Variabel Procent (%) Antal anmälningar 

Kön (n=234)   

Kvinna 79 184 

Man 21  50 

Verksamhet (n=173)   

Psykiatriskvård 33 78 

Sjukvård 17 39 

Handikappomsorg 12 29 

Äldreomsorg 11 27 

Skadans omfattning (n=232)   

Lindrig 69 161 

Grov 24 55 

Psykisk ohälsa 7 16 

Plats (n=231)    

Inomhus 90 211 

Utomhus 9 20 

Antal jobbade år i yrket (n=190)   

Mer än ett år 74 173 

Mindre än ett år 17 39 
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Ensamarbete (n=165) 

  

Nej 53 125 

Ja 17 40 

Våld mot kroppsdel (n=229)   

Huvud/ansikte 35 81 

Armar/händer 29 67 

Nacke/rygg/bål/mage 22 51 

Ben/fot 6 15 

Psykiskt våld/hot 6 15 

 

6.1.1 Hur ser den totala könsfördelningen ut? 

Resultatet visar att det är betydligt fler kvinnor än män som anmäler våldshändelser till 

arbetsmiljöverket. Anledningen till den kvinnliga överrepresentationen bland anmälningarna 

beror på att fler kvinnor är sysselsatta inom vården. 

 

6.1.2 Vilka verksamheter drabbas? 

I många fall av de studerade arbetsskadeanmälningarna var det svårt att utläsa vilken 

verksamhet anmälningen kom ifrån. Där det gick att utläsa från vilken verksamhet anmälan 

kom ifrån visar resultatet att de flesta anmälningarna som kommer till arbetsmiljöverket 

kommer från den psykiatriska vården. Arbetsskadeanmälningarna som kommer från äldre- 

och handikappomsorg ligger på en liknande nivå. 

 

6.1.3 Skadans omfattning 

Resultatet visar att de flesta skadorna är av lindrig karaktär. Det var relativt få av alla anmälda 

incidenter som resulterade i att personalen upplevde psykisk ohälsa som inte förorsakat fysisk 

skada efter en hot eller våldshändelse.  

 

6.1.4 Plats, antal jobbade år och ensamarbete 

Nästan alla incidenter inträffade inomhus, där patientens rum var en vanlig förekommande 

plats enligt arbetsskadeanmälningarna. Resultatet visar att de flesta som utsatts för hot eller 

våld hade vid incidentens inträffande jobbat mer än ett år inom det aktuella yrket. 

Ensamarbete behöver inte vara en riskfaktor för att bli utsatt för hot eller våld, då mer än 

hälften inte jobbade ensamma under den inträffade våldsincidenten. 
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6.1.5 Mot vilken kroppsdel riktas våldet? 

Resultatet visar att det är vanligast att våldet riktas mot huvud eller ansikte följt av armar eller 

händer. Ovanligast är det att våldet riktas mot ben eller fötter eller att personalen blir utsatt för 

hot, då båda de variablerna ligger på en låg nivå. Att det är vanligt att personalen blir utsatta 

för våld mot ansikte och huvud eller händer och armar antar jag beror på åtkomligheten för 

just dessa kroppsdelar under själva våldsincidenten. 

 

6.2 Resultat fördelat på kön 

Resultatet som redovisas nedan är fördelat mellan könen för att belysa deras utsatthet. 

 

6.2.1 Verksamheternas olika utsatthet fördelat mellan kvinnor och män 

 

Tabell 6.2.1 De olika vårdverksamheternas utsatthet i arbetsskadeanmälningarna fördelat 

mellan kvinnor och män åren 1987, 1997 och 2007, n=173  

Vårdverksamhet* Kvinna (%) 

(n=135) 
Man (%) 

(n=38) 

Sjukvård 24 16 

Äldreomsorg 19 2 

Psykiatrisk vård 37 74 

Handikappomsorg 19 8 

*p<0,05 

 

Enligt tabell 6.2.1 kan vi se att de flesta kvinnor och män som utsätts för yrkesrelaterat våld 

inom vården arbetar inom psykiatrin. Det som skiljer de två könen åt är att kvinnorna har en 

jämnare utspridning mellan de olika verksamheterna medan männens utsatthet koncentreras 

kring den psykiatriska vården då över hälften av alla männens anmälda våldsincidenter 

kommer från just denna vårdverksamhet. Jag ville då även studera om det är så att de grova 

skadorna förekommer i större utsträckning inom psykiatrin då resultaten visar på en större 

utsatthet av de grova skadorna hos männen (se tabell 6.2.2). Jag finner i mina resultat 

(redovisas ej i tabell) att det procentuellt existerar fler grova skador inom psykiatrin, dock är 

detta resultat inte statistiskt signifikant och jag kan då inte dra några slutsatser om att det 

faktiskt förhåller sig på detta sätt. 
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6.2.2 Skadans omfattning fördelat mellan kvinnor och män 

 

Tabell 6.2.2 Skadans omfattning i arbetsskadeanmälningarna fördelat mellan kvinnor och 

män åren 1987, 1997 och 2007, n=232 

Skadans omfattning* Kvinna (%) 

(n=183) 
Man (%) 

   (n=49) 

Lindrig 73 57 

Grov 20 39 

Psykisk ohälsa 8 4 

* p<0,05 

Resultatet i tabellen visar att de flesta skadorna är lindriga för både kvinnor och män. Vidare 

visar resultatet att det är betydligt fler män som upplever grova skador efter en våldshändelse. 

 

6.2.3 Våldets riktning fördelat mellan kvinnor och män 

 

Tabell 6.2.3 Vilken kroppsdel utsätts för våld i arbetsskadeanmälningarna fördelat mellan 

kvinnor och män åren 1987, 1997 och 2007, n=229 

Kroppsdel som utsätts för våld* Kvinna (%) 

(n=180) 
Man (%) 

   (n=49) 

Huvud/ansikte 31 51 

Armar/händer 34 10 

Nacke/rygg/bål/mage 22 25 

Ben/fot 6 10 

Psykiskt våld/hot 7 4 

* p<0,05 

 

Enligt resultatet är de mest drabbade kroppsdelarna för kvinnor, armar och händer då de 

kroppsdelarna får mot ta våld oftare än andra kroppsdelar. Medan den manliga personalen 
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oftast utsätts för våld riktat mot ansikte och huvud då över hälften av de anmälda händelserna 

är riktade mot just huvudet. Kvinnornas resultat visar på en mer varierande utsatthet där alla 

anmälningar fördelar sig över alla kroppsdelar, medan männens utsatthet nästan enbart 

fördelar sig mellan huvud/ansikte och nacke/bål/rygg/mage. Den stora skillnaden i resultatet 

är våldet mot armar och händer som enligt anmälningarna är ett utsatt område för kvinnorna 

men inte för männen. 

 

6.3 Förändringar av det anmälda våldet inom vården mellan 1987, 1997 och 2007 

Nedan redovisas resultatet fördelat på de tre observerade åren för att kunna studera våldets 

förändring. 

 

6.3.1 Hur ser de olika verksamheternas utsatthet ut åren 1987, 1997 och 2007? 

 

Tabell 6.3.1 De olika vårdverksamheternas utsatthet enligt arbetsskadeanmälningarna åren 

1987, 1997 och 2007, n=173 

Vårdverksamhet* 1987 (%) 

(n=66) 
1997 (%) 

(n=46) 
2007 (%) 

(n=58) 

Sjukvård 38 18 5 

Äldreomsorg 5 12 31 

Psykiatrisk vård 53 55 28 

Handikappomsorg 5 14 33 

* p<0,05 

 

Enligt resultatet i tabell 6.3.1 har äldre- och handikappomsorgens anmälningar till 

arbetsmiljöverket ökat medan psykiatrins och sjukvårdens utsatthet har minskat. Äldre- och 

handikappomsorgens ökade anmälningar kan jämföras med Nordins rapport (1998) om 

yrkesrelaterat våld. Nordins resultat visar på en ökning av det anmälda våldet till 

arbetsmiljöverket av just dessa två verksamheter (Nordin 1998 s. 14). 1987 och 1997 kommer 

de flesta anmälningarna från den psykiatriska vården medan de flesta anmälningarna 2007 

kommer från handikappomsorgen. 1987 och 1997 kommer över hälften av alla anmälningar 

från psykiatrin medan anmälningarna från 2007 är relativt jämnt utspridda över 

verksamheterna med undantag för sjukvården. 
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6.3.2 Förändringar av skadans omfattning åren 1987, 1997 och 2007 

 

Tabell 6.3.2 Förändringar av skadans omfattning i arbetsskadeanmälningarna åren 1987, 

1997och 2007, n=232   

Skadans omfattning* 1987 (%) 

(n=77) 
1997 (%) 

(n=77) 
2007 (%) 

(n=78) 

Lindrig 65 71 72 

Grov 35 17 19 

Psykisk ohälsa 0 12 9 

*p<0,05 

 

Resultatet visar att flest grova skador anmäldes till arbetsmiljöverket 1987 då de nästan är 

procentuellt dubbelt så många som de resterande åren. Detta resultat visar att de grova 

skadorna har minskat från 1987 och ligger på en relativt jämn nivå 1997 och 2007. Tabellen 

visar även en liten ökning av de lindriga skadorna. Att ingen psykisk ohälsa anmäldes 1987 

beror på att hot inte inkluderades i anmälan detta år. Jag antar att hot är den främsta anledning 

till psykisk ohälsa utan inslag av fysiska skador. 

 

7 Analys och diskussion 

Analysen kommer att delas in i tre delar där först resultatet av de sammanslagna 

anmälningarna kommer diskuteras och analyseras. Därefter följer en analys av könens olika 

utsatthet, hur den skiljer sig och kan förstås. Sist diskuteras det anmälda våldets förändring 

under de tre studerade åren. 

 

7.1 Analys 

 

7.1.1 Det sammanslagna resultatet 

Slutsatser jag kan dra av mitt resultat är att de som jobbar inom den psykiatriska vården är den 

yrkesgrupp som oftast utsätts för hot eller våld på sin arbetsplats enligt 

arbetsskadeanmälningarna. De lindrigare skadorna är de mest förekommande där våldet oftast 

är riktat mot huvud eller ansikte (se tabell 6.1). Det låga antalet anmälda psykiska skador tror 

jag kan bero på att dessa sällan anmälas till arbetsmiljöverket då man inte anser det som så 
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allvarligt. Eftersom verbala hot är så pass vanligt enligt Menckel & Viitasara (2000) finns det 

nog en tendens att bara skaka av sig händelsen då man anser att den händer alla hela tiden. 

 

Resultatet visar att de flesta som blivit utsatta för yrkesrelaterat våld inte jobbade ensamma 

under den inträffade våldsincidenten. Ensamarbete behöver inte vara en riskfaktor då jag tror 

att det inte är frågan om risken för att bli upptäckt som hindrar vårdtagaren att bruka våld mot 

personalen. Ska man se till Sandströms förklaringsmodell om bemötande och personlig 

kontakt, skulle snarare riskfaktorn vara personalnedskärningar och omplaceringar. Detta 

bidrar till ensamarbete och opersonlig vård som i sin tur ökar risken för att utsättas för våld.  

 

Mina resultat som visar få anmälda händelser av hot skiljer sig från Menckel & Viitasaras 

(2000) resultat som i sina studier kommit fram till att den vanligaste händelsen som 

vårdpersonalen utsattes för var verbala hot följt av rivningar och klös. Att mina resultat visar 

få verbala hot tror jag beror på det materialet och den metod jag använder mig av i min studie. 

Jag tror att det är relativt få som gör en anmälan till arbetsmiljöverket och försäkringskassan 

då man har varit utsatt för hot på sin arbetsplats då detta sällan leder till en sjukfrånvarotid. 

Menckel & Viitasara skickade ut en enkät som specifikt frågade om vårdpersonalen under de 

senaste tolv månaderna varit utsatt för hot eller våld. I och med enkäten kommer även de 

oanmälda händelserna med i resultatet som då kan visa en annan bild på hur våldet ser ut. 

Med mitt material har jag endast tillgång till det anmälda våldet och får då ett annat resultat. 

 

7.1.2 Kvinnor och mäns olika utsatthet 

Skillnaden på män och kvinnors utsatthet kan observeras då man studerar de olika 

vårdverksamheternas utsatthet fördelat mellan könen. I resultatet kan man se att de flesta 

männen som blir utsatta för våld jobbar inom den psykiatriska vården. Även kvinnorna är som 

mest utsatta inom psykiatrin men resultatet visar ändå en jämnare fördelning mellan de olika 

verksamheterna. Resultatet kan även visa antalet anställda inom de olika verksamheterna där 

resultatet visar den verkliga könsfördelningen. Förklaringsmodellen kan vara att vården är 

könssegregerad där över hälften av alla män som jobbar inom vården jobbar inom psykiatrin.  

 

Som resultatet visar i tabell 6.1 riktas det mesta våldet mot huvud och ansikte följt av armar 

och händer. Studerar man de båda könen var för sig finner man ett annat resultat. Det våld 

som männen upplever riktas i över hälften av alla anmälda fall mot huvud och ansikte medan 

kvinnorna oftast utsätts för våld riktat mot armar och händer. Resultatet visar att huvudet och 
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ansiktet är en mycket utsatt kroppsdel även för kvinnorna där huvudskadorna ligger på 

ungefär samma nivå som arm- och händer skadorna. Mitt resultat finner stöd från den tidigare 

forskning som gjorts om män och kvinnors olika utsatthet (Nordin 1998). I den rapporten kan 

man utläsa att det inte råder någon större skillnad då resultatet av anmälda arbetsskador från 

1995-1996 visar att både män och kvinnors mest utsatta kroppsdel är ansiktet (Nordin 1998 s. 

16). Det som mina resultat visar är att det är betydligt vanligare att drabbas av huvudskador 

om man är man, då över hälften av de anmälda skadorna är huvudskador. Detta resultat skulle 

kunna förklaras med att många huvudskador sker inom den psykiatriska vården där många av 

de utsatta männen jobbar. Den stora skillnaden är kvinnornas utsatthet för våld riktat mot 

armar och händer som få män upplever enligt anmälningarna. Förklaringen till att få män 

anmäler armskador skulle kunna vara att de anses lindrigare än huvudskador och då inte 

anmäls p.g.a. mannens ovilja att anmäla lindriga skador som inte anses som något allvarligt 

(Burcar 2005). 

 

Ser man till skadans omfattning fördelat mellan könen kan man utifrån resultaten utläsa att 

männen anmäler fler grova skador än vad kvinnorna gör. Resultatet kan bero på att kvinnor 

anmäler de lindrigare skadorna i större utsträckning än vad männen gör vilket bidrar till den 

minskade andelen grova skador. Detta kan i sin tur bero på männens ovilja att se sig själva 

som offer. Burcar skriver om män och offer där manliga offer går emot brottsofferdiskursen, 

då mannen och offret blir varandras motsatser. Männen motsätter sig en identitet som ett 

brottsoffer, då männen har svårare att se sig själva som offer för våld (Burcar 2005 s. 161-

165). Att anmäla de grövre skadorna är lättare då våldssituationen är mer allvarlig och 

männen inte förväntas ”bita ihop” längre. Denna förklaringsmodell kan även jämföras med 

Nordins (1998) resultat som visar att män i genomsnitt har en längre sjukfrånvarotid efter 

yrkesrelaterade skador av fysiskt våld än vad kvinnor har, 22 respektive 16 dagar (Nordin 

1998 s. 16). De grova skadorna kräver troligtvis en längre sjukfrånvarotid, anmäls endast de 

grova skadorna blir sjukfrånvarotiden procentuellt längre. Denna skillnad kan även förklaras 

med de olika sysselsättningarna inom vården, då det finns en möjlighet att det grova våldet 

faktiskt finns inom psykiatrin där många utsatta män jobbar enligt anmälningarna. Som sagt 

har tester gjorts för att undersöka detta utan några statistiskt signifikanta resultat. 

 

7.1.3 Det anmälda våldets utveckling 

Äldre- och handikappomsorgens anmälningar till arbetsmiljöverket har ökat från 1987 till 

2007 (se tabell 6.3.1) i kontrast till de resterande verksamheternas minskning. Jag finner stöd 
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från tidigare forskning (Nordin 1998) som visar en ökning av anmälningar från just dessa två 

grupper. Sandström (2000) beskriver ”myten om att gamla människors våld beror på deras 

ålderdom”. Jag finner det troligt att gamla människor och funktionshindrades ansvar för sina 

handlingar tas ifrån de på grund av deras ålderdom eller funktionshinder. Jag finner det även 

troligt att denna syn har förändrats då mindre hänsyn tas till detta när arbetsmiljöproblemet 

uppmärksammats mer. Denna tes stämmer dock inte på alla verksamheter med patienter som 

inte riktigt förväntas stå till svars för sina handlingar då anmälningar från psykiatrin har 

minskat. En annan förklaringsmodell kan vara att det lindrigare våldet finns hos just de här 

två verksamheterna som med vidgade våldsdefinitioner bidrar till fler anmälningar av det 

lindrigare våldet. Denna typ av vårdtagare har inte anmälts i samma utsträckning 1987 som 

2007, då mörkertalet kan tänkas minska. En förklaringsmodell kan vara att det lindriga våldet 

är vanligt förekommande bland äldre och handikappande där de vidgade våldsdefinitionerna 

bidrar till att detta lindriga våld anmäls mer då det har blivit mer accepterat att anmäla. Det 

finns med vidgade definitioner och en större uppmärksamhet på det yrkesrelaterade våldet ett 

större godkännande att inte acceptera våld från gamla och handikappade.  

 

Även den lilla ökningen av lindrigt våld från 1987 till 2007 talar för von Hofers tes om 

vidgade definitioner. Som ovan nämnt lever vi i ett samhälle som blir allt känsligare för alla 

typer av våld där denna utveckling kan märkas under de senaste 50-årens lagstiftningar (von 

Hofer 2006 s. 199). Det lindrigare våldet är de som ökar mest, då man i större utsträckning 

tolkar gränsfall som våld i och med den ökade känsligheten (ibid s. 203). Att det lindriga 

våldet ökar inom vården kan bero på den vidgade våldsdefinitionen som idag klassar fler 

händelser som våldshändelser.  

 

Jag utgår i min studie ifrån att de grova skadorna kommer av ett grövre våld. Detta betyder att 

det grova våldet finns i större utsträckning 1987 då de flest grova skador anmäldes. Detta 

grova våld förväntas ha det lägsta mörkertalet då de skadorna oftast anmäls (Brå 2008 s. 38). 

Här kan vi anta att detta resultat stämmer någorlunda med hur många grova våldshändelser 

med grova skador som faktiskt inträffar inom vården och kan där med säga att det anmälda 

grova våldet faktiskt har minskat. Trots det stora mörkertalet hos de lindrigare skadorna är de 

flesta anmälda våldsskador av det lindrigare slaget alla tre observerade år. Detta gör att det 

finns många våldshändelser som aldrig kommer till arbetsmiljöverkets kännedom och kan 

därför varken studeras eller förebyggas. De faktorer som talar för den låga 

anmälningsbenägenheten hos vårdpersonal är att offer och gärningsperson känner varandra 
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som försvårar situationen för den utsatte. Allvarlighetsgraden på våldet är en faktor då det 

mesta av våldet inte är så allvarligt vilket bidrar till att hot eller våldshändelsen inte anmäls 

(Ibid s. 48). En tredje faktor visar att kontinuerlig utsatthet bidrar till att se våldet som en del 

av vardagen som ingår i jobbet vilket påverkar anmälningsbenägenheten (Carlsson 2003 s. 

19).  

 

7.2 Avslutande diskussion  

 

Jag tänker avsluta detta arbete med ett citat som jag anser problematiserar hot och våld inom 

vårdarbetet på ett bra sätt: ”Våld mot vårdare skapar svåra situationer. Vårdarna måste värna 

om vårdtagarens intressen samtidigt som de måste skydda sin integritet och sin hälsa. Det 

innebär att vårdaren i en våldssituation bär ansvaret för vårdens kvalitet samtidigt som 

vårdaren ska hantera sin egen utsatthet” (Lundström 2006 s. 13). 

Våld i arbetslivet är ett oerhört komplext problem, då både omständigheter och situation 

avgör vad det är vi anser som våld. Våld i arbetslivet sker på en udda arena som ställer många 

förutfattade meningar om vad våld är på sin spets. Det finns mycket inom arbetslivet som 

komplicerar och försvårar våldssituationen som personalen upplever. Relationen mellan 

vårdare och patient är en faktor som påverkar hur våldet betraktas av både personalen, 

vårdtagaren, de anhöriga och människor runt omkring. Innan denna studie genomfördes hade 

jag ej reflekterat över det så vanliga problemet som vårdpersonalen upplever som resultaten 

och tidigare forskning faktiskt visar. Detta yrkesrelaterade våld skiljer sig från gatuvåldet eller 

det våldet som sker inom hemmets fyra väggar, men måste trots det uppmärksammas och 

godtas som vilket oacceptabelt våld som helst. 

 

I BRÅs rapport (2008) kan man finna resultat som visar på en ökad sannolikhet att en 

våldshändelse ska anmälas då våldet är yrkesrelaterat. I kontrast till denna studie finns det 

även rapporter som säger att upprepade våldshändelser på arbetsplatsen bidrar till att man 

anser det som en del av jobbet. BRÅs rapport menade att det generellt har skett en ökad 

anmälningsbenägenhet av det yrkesrelaterade våldet men att det inom vissa yrkesgrupper 

finns en inställning där personalen anser att det är en del av det dagliga arbetet. Vårdpersonal 

är en sådan yrkesgrupp som anser att det är en del av yrket då de utsätts mycket och ofta där 

många händelser av hot och våld tillslut blir en vardag. 
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Syftet med föreliggande studien har varit att belysa våldet inom vården för att studera hur det 

ser ut och vad det är för händelser som anmäls. Jag har även studerat våldets utveckling under 

de tre valda åren för att studera om det anmälda våldet har förändrats genom en ökad eller 

minskad anmälningsbenägenhet. Det är viktigt att uppmärksamma denna problematik både 

från en arbetsmiljömässig- och kriminologisk synvinkel. Det goda klimatet på arbetsplatsen är 

viktigt då det är där man spenderar den mesta av sin vakna tid och trygghet är därför ett 

måste. Utifrån den kriminologiska synvinkeln är denna problematik viktig då våldsutsatt 

vårdpersonal inte borde behöva kämpa sig till en legitim brottsofferstatus oavsett om våldet 

kommer från en vårdtagare. Även då jag inriktade mig på vården har jag under studiens gång 

insätt att det finns många yrkesgrupper som dagligen blir utsatta för våld. Problemet måste 

uppmärksammas och lyftas fram i ljuset då alla har rätt till en våldsfri och trygg arbetsplats. 

En framtida studie skulle kunna innebära att arbetsskadeanmälningarna kompletterades med 

kvalitativa intervjuer med våldsutsatt vårdpersonal för att få en djupare bild och en bättre 

förståelse över hur det yrkesrelaterade våldet ser ut, där även icke anmälda fall kan studeras. 

Hur ser det våldet ut som inte anmäls? I vilka situationer uppstår detta våld? Intervjuer skulle 

kunna hållas för att ytterligare kunna studera de våldsutsattas arbetssituation och arbetsmiljö 

för att studera vilka riskfaktorer som finns och där med inrätta åtgärder som ger en tryggare 

arbetsmiljö. Vidare skulle studier kunna göras för att få en djupare förståelse för hur den 

utsatta vårdpersonalen själva ser på sin brottsofferidentitet, finner man skillnader på hur män 

respektive kvinnor ser på sin utsatthet? Ytterligare studie skulle kunna göras genom att utgå 

från min pilotstudie och studera vart det grova våldet finns inom vårdens alla avdelningar och 

om utsattheten skiljer sig från varandra. Är det så att det grova våldet finns inom psykiatrin 

eller skulle vidare studier kunna visa något annat? Studier som belyser könens sysselsättning 

fördelat inom de olika vårdverksamheterna skulle kunna studeras för att få en klarare bild på 

hur fördelningen ser ut. Mina resultat visar att över hälften av alla anmälda våldshändelser 

mot män kommer från den psykiatriska vården, vidare studier skulle kunna göras för att 

studera könsfördelningen för att lättare förstå mina resultat, om resultaten beror på den 

verkliga fördelningen. Det som är viktigt att uppmärksamma i denna studie är vad dessa 

utsatta människor går igenom, en del av de anmälda våldshändelserna är väldigt grova där 

man knappt kan förstå att detta händer. Under inga andra omständigheter skulle sådant våld 

accepteras, men varför gör vi det då inom vården? Där de som utsätts är personer som tar 

hand om våra gamla och sjuka. 
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Bilaga I 

Kodningsschema: 

 

Nummer på arbetsskadeanmälan: 

 

År: 

 1987 (1) 

 1997 (2) 

 2007 (3) 

 

Kön: 

 Kvinna (1) 

 Man (2) 

 

Våld mot kroppsdel: 

 Huvud/ansikte (1) 

 Armar/händer (2) 

 Nacke/rygg/bål/mage (3) 

 Ben/fot (4) 

 Psykiskt våld/hot (5) 

 

Verksamhet: 

 Sjukvård (1) 

 Äldreomsorg (2) 

 Psykiatrisk vård (3) 

 Elevboende/psykiatrisk vård för ungdomar (4) 

 Hemservice (5) 

 Handikappomsorg (6) 

 Uppgift saknas (7) 

 

Sjukfrånvaro:  

 Ingen sjukfrånvaro (1) 

 1-14 dagars trolig sjukfrånvaro (2) 

 Längre sjukfrånvaro (3) 

 Uppgift saknas (4) 

 

Åtgärder: 

 Förslag på åtgärd men inte genomförda (1) 

 Förslag på åtgärd och genomförd (2) 

 ”Går ej att förhindra” så inga åtgärder kan sättas in (3) 

 Förslag på åtgärd, ingen uppgift om den är genomförd eller ej (4) 

 Uppgift saknas (5) 
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Skadans omfattning: 

 Lindrig (1) 

 Lindrig + psykisk ohälsa (2) 

 Grov (3) 

 Grov + psykisk ohälsa (4) 

 Psykisk ohälsa (5) 

 

Plats: 

 Inomhus (1) 

 Utomhus (2) 

 

Vapen: 

 Använt vapen/tillhygge (1) 

 Inget vapen/tillhygge (2) 

 

Antal år den utsatte jobbat inom yrket: 

 Mindre än 1 år (1) 

 Mer än 1 år (2) 

 Uppgift saknas (3) 

 

Ensamarbete under inträffad våldsincident: 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

 Uppgift saknas (3) 

 

Olycka: 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

 Vet ej (3) 




