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Abstrakt 

Titel: Att vårda under rädsla- en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av 
hot och våld inom psykiatrisk vård. 
Bakgrund: Rapporter visar att hot och våld är vanligt förekommande inom vård 
och omsorg. Våld förekommer i alla delar av vården, men det finns vissa avdelningar 
som är mer utsatta för våld än andra, exempelvis psykiatrin. Det verbala och fysiska 
våldet skapar en otrygg miljö och kan ge allvarliga konsekvenser för både för personal 
och patienter.  
Syfte: Att beskriva vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård.  
Metod: En litteraturstudie baserad på åtta artiklar med kvalitativ ansats. Dessa 
artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes.  
Resultat: Hot och våld orsakade starka känslor som rädsla och ilska hos 
vårdpersonal som påverkade arbetet och privatlivet negativt. Den otrygga 
arbetsmiljön utgjorde ett hot mot vårdpersonalens yrkesroll och självbild. Våld på en 
psykiatrisk avdelning ansågs oundvikligt, och vårdpersonals förmodades acceptera 
det som en del av arbetet. Våldet hanterades och förebyggdes med olika strategier, 
samtidigt som stöd från chefer var bristfälligt. 
Konklusion: Våld mot vårdpersonal inom psykiatri är ett relativt outforskat ämne 
som är i behov av mer forskning. vårdpersonalen blir lidande av fysiska och psykiska 
konsekvenser, som påverkar vårdandet av patienterna och vårdpersonalens hälsa. 
För att förbättra arbetssituationen krävs mer utbildning för vårdpersonal i hantering 
av våld. 
Nyckelord: Vårdpersonal, Psykiatri, Hot och våld, Arbetsrelaterat våld 

 
 
 
 
 
 



Abstract 

Title: Working under fear- a literature review about nursing staff’s experiences of 
threat and violence in psychiatric care.  
Background: Reports show that threat and violence is a common phenomenon in 
healthcare. It appears in every part of healthcare, but some units are at more risk 
than others, for example psychiatric care. The verbal and physical violence creates an 
insecure work environment and can cause serious consequences for both personnel 
and patients. 
Aim: To describe psychiatric nursing staff’s perceptions of threat and violence in 
psychiatric care. 
Methods: A literature review based on eight qualitative articles. These articles were 
examined, analyzed and compiled. 
Results: Threat and violence caused strong emotional reactions, like fear and anger, 
among nursing staff that influenced the work and their private life. The unsafe work 
environment composed a threat to the nursing staff’s professional role and self 
image. It was percieved that violence were unavoidable, and that nursing staff were 
expected to accept violence as a part of the job. Violence were handled and prevented 
with different strategies, while manegement support were lacking. 
Conclusion: Violence against nursing staff in psychiatric care are a relatively 
unexplored subject in need of more research. Nursing staff are suffering both physical 
and psychological damage due to violence in the workplace, which also effects the 
care given to patients and the nursing staff’s own health. To improve the work 
situation the nursing staff need more education in handling violence. 
Keywords: Nursing staff, Psychiatry, Threat and violence, Workrelated violence 
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Bakgrund  
 
Definition av våld 

World Health Organization (2002, 4) definierar våld som avsiktlig användning av 
fysiskt våld eller makt. Denna kan vara hotande eller faktisk, mot sig själv, en annan 
person, eller mot en grupp eller ett samhälle som antingen resulterar i eller har hög 
sannolikhet att resultera i personskada, dödsfall, psykisk skada, underutveckling eller 
berövande. Våld inom vård och omsorg definierar Arnetz (2001, 24-25) som både 
verbalt och fysiskt, och inkluderar också alla former av aggression och hot. Hot kan te 
sig både verbalt men också genom fysiska angrepp. Exempelvis kan en höjd knytnäve 
med avsikt att slå, utan att en fysisk skada uppkommer räknas som ett fysiskt hot. 
Fysiska och icke-fysiska handlingar med sexuella anspelningar innefattas i denna 
definition. Skrik, svordomar eller hot om angrepp eller skada kan ses som verbalt 
våld. 
 

Våld på arbetsplatsen 
Svenska Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) syftar bland annat till att förebygga ohälsa 
och olyckor på arbetsplatsen. Detta görs genom att exempelvis anpassa arbetsmiljön 
till personers fysiska och psykiska förutsättningar. I Arbetsmiljölagen finns också 
krav på arbetsgivaren, att det är dennes plikt att utreda risker för hot och våld, och 
vidta relevanta åtgärder. Åtgärder kan exempelvis vara utbildning eller förändringar i 
säkerhetsrutiner. Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att endast personal 
med tillräcklig kompetens utför riskfyllda arbetsuppgifter. 
 
Trots lagstiftningen är våld och hot om våld närvarande på arbetsplatser i Sverige, 
och i övriga världen. I en svensk studie undersöktes förekomsten av hot och våld på 
arbetsplatsen inom olika yrken i den offentliga sektorn. Totalt 33 procent av 
deltagarna i studien uppgav att de blivit utsatta för våld på sin arbetsplats. I studien 
fick deltagarna ranka sin upplevda hälsa, och ett tydligt samband kunde ses mellan 
utsatthet för våld på arbetsplatsen och en sämre upplevd hälsa, oavsett kön, ålder, 
yrkeserfarenhet och typ av yrke (Vaez et al. 2014). 
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Inom EU ses generellt högst rapporterade fall av hot och våld på arbetsplatsen i de 
norra medlemsländerna. Sverige, Danmark, Finland och Holland som grupp ligger 
bland de länder med högsta andelen hot om våld eller faktiskt våld på arbetsplatser. I 
samma studie undersöktes prevalensen av hot och våld inom olika sektorer, där högst 
utsatthet för hot om våld var absolut störst inom hälso- och sjukvården (Malgorzata 
2010).  
 

Våld inom vården 
Våld förekommer i alla delar av vården. Särskilt förekommande är våld inom 
akutsjukvård, ambulansvård, demensvård, vård av missbrukare och psykiatri. Främst 
ses våld i patientnära arbete, exempelvis i samband med dusch, toalettbesök, på- eller 
avklädning (Lundström & Isaksson 2015). 
 
I en amerikansk studie av Speroni et al. (2014) undersöktes förekomsten av våld i 
olika former gentemot sjuksköterskor på ett somatiskt sjukhus med olika 
inriktningar. Resultatet visade att 76 procent av de 762 deltagande sjuksköterskorna 
någon gång under det senaste året blivit utsatt för våld i någon form. I en brittisk 
studie där 154 sjuksköterskor besvarade en enkät angående hot och våld på 
arbetsplatsen uppgav 80-90 procent av deltagarna att de utsatts för verbal 
misshandel eller hot, och ytterligare 68 procent uppgav att de utsatts för sexuella 
trakasserier och hot (Nijman et al. 2005). I en turkisk studie visade resultatet av en 
enkät att 91,4 procent av de 255 deltagande sjuksköterskorna på en akutmottagning 
blivit utsatta för verbalt våld. Det fysiska våldet var också påtagligt, där 74,9 procent 
av deltagarna blivit utsatta för någon form av fysiskt våld de senaste tolv månaderna. 
I samma studie beskrev deltagarna dock att patienters närstående var de primära 
förövarna, följt av patienterna (Pinar & Ucmak 2010). 
 

Olika vårdformer 
I Sverige kan psykiatrisk vård ges i olika former; i hemmet, vid psykiatriska 
mottagningar, psykiatriska vårdavdelningar och kliniker samt vid psykiatriska vård- 
och behandlingshem, gruppboenden och dagcenter (Løkensgard 1997, 22). Inom 
allmänpsykiatrin är heldygnsvård ovanligt numera, men de som ändå behöver vårdas 
på sjukhus är oftast inte inlagda längre än ett par dagar eller veckor. Psykiatrisk 
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tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård innefattas till begreppet psykiatrisk 
heldygnsvård, och patienter inom dessa två grupper vårdas oftast betydligt längre 
(Lindqvist 2012, 33-35). 
 
Psykiatrisjuksköterskor inom öppenvård arbetar självständigt med att bland annat 
utreda patienters tillstånd, situation, problem och tillgängliga resurser. I arbetet 
ingår också att följa upp patienter som är i behov av stödinsatser. Dessa 
sjuksköterskor arbetar också i samarbete med det övriga hälso- och 
sjukvårdssystemet, som psykiatriska institutioner och socialtjänst. Inom sluten 
psykiatrisk vård har sjuksköterskan ett utökat ansvarsområde. Sjuksköterskan 
ansvarar bland annat för vårdmiljöns struktur, standard vad gäller hygien och trivsel, 
samt en trygghetsfrämjande vårdkultur. De ansvarar också för att genom 
kommunikation med patienten erhålla information för diagnostisering och 
bedömning av omvårdnadsbehov, samt att planera och genomföra de relevanta 
omvårdnadsåtgärderna (Løkensgard 1997, 25-26).  
 
Ur ett internationellt perspektiv finns likheter till den svenska psykiatriska vården 
den. I Exempelvis USA ges psykiatrisk vård genom psykiatriska faciliteter, 
kommunala psykiatriska mottagningar, psykiatriska vårdavdelningar, boenden och 
privata kliniker. De kommunala inrättningarna har sedan kommit att samarbeta med 
exempelvis primärvård, skolor, fängelser och akutavdelningar (Stuart 2009, 9). 
 

Våld inom psykiatrisk vård 
Enligt svenska Hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska vården som ges vara trygg och 
säker, både vad gäller kvaliteten på vården och behandlingen som ges men också 
vårdmiljön. Aggressiva och oroliga patienter kan utgöra ett hot för både sig själv, 
andra patienter och personal, vilket påverkar alla inblandade i olika grad. Det är 
därmed ett stort ansvar för vårdpersonalen att kunna ge alla patienter en god och 
trygg vård, respektera patientens autonomi och självbestämmande samtidigt som de 
måste och vill värna om sin egen och andras säkerhet (Johansson 2006, 161-162). 
Rapporterade fall om hot och våld gentemot personal inom psykiatrisk heldygnsvård 
har ökat, men mörkertalet bedöms också vara stort (Carlsson 2008, 129). 
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I den Svenska studien av Vaez et al. (2014) uppvisade psykiatrisjuksköterskor mest 
utsatthet för våld och hot, med en prevalens på 79 procent, och annan personal inom 
psykiatri med 75 procent. Sju procent av samtliga deltagare i studien uppgav att de 
blir utsatta för våld och/eller hot varje vecka, och motsvarande siffra för enbart 
psykiatrisjuksköterskor var 16 procent. 
 
I en polsk studie av Merecz et al. (2006) jämfördes prevalensen av utsatthet för våld 
mellan psykiatrisjuksköterskor och allmänsjuksköterskor. Samtliga 
psykiatrisjuksköterskor i studien rapporterade att de blivit utsatt för verbalt våld, 
som exempelvis skrik, i jämförelse med 89,6 procent av allmänsjuksköterskorna. 
Vidare visade studien också på psykiatrisjuksköterskans utsatthet vad gäller fysiskt 
våld, där 64 procent av psykiatrisjuksköterskorna uppgav att de blivit utsatta för 
fysiskt våld en gång eller mer varje år, jämfört med allmänsjuksköterskorna med 16 
procent. I likhet med studien av Merecz et al. (2006) återfinns de höga siffrorna för 
utsatthet av fysiskt våld i en amerikansk studie av Moylan et al. (2011) där 
förekomsten av våld emot sjuksköterskor på fem olika psykiatriska inrättningar 
undersöktes. I resultatet framkom det att av de 110 deltagande hade 80 procent 
någon gång blivit utsatt för våld. Bland dessa hade totalt 82 procent blivit fysiskt 
skadade orsakat av våld från patienter. Skadorna inkluderade bland annat 
blåmärken, rivsår och öppna sår, frakturer, ligament,- och ledskador och till och med 
medvetslöshet till följd av våldet. Tjugonio procent av deltagarnas skador hade krävt 
akuta sjukvårdsinsatser med efterföljande sjukhusvård och kirurgiska ingrepp. 
 

Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att beskriva vårdpersonals upplevelser av våld och 
hot inom psykiatrisk vård. 
 

Metod 
 
Studien är en litteraturstudie, vilket innebär att all data kommer bygger på resultat 
från vetenskapliga artiklar som omfattar studiens syfte (Olsson & Sörensen 2011, 
144). Med hjälp av en litteraturstudie kan en få överskådlig blick över forskningsläget 
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(Rosén 2012, 429). I en kvalitativ ansats strävar en efter att få en helhetsförståelse 
över speciella förhållanden, för att få en så fullständig bild över situationen som 
möjligt (Olsson & Sörensen 2011, 100).  
 
Begreppet evidens används som kvalitetsbedömning av kvantitativa studier, medan 
evidens i kvalitativa studier handlar om att belysa och ge riktlinjer till det praktiska 
vårdarbetet (Friberg 2012, 122). Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
upplevelser av ett fenomen, var därför en kvalitativ deskriptiv metod mest lämplig. 
 

Sökmetoder 
I litteraturstudien inkluderades och analyserades kvalitativa studier, då kvalitativa 
metoder ger beskrivande data, som exempelvis en persons egna ord (Olsson & 
Sörensen 2011, 106). Databaser som användes till sökningen av artiklar var PubMed, 
CINAHL och PsychInfo, eftersom de alla tre innehåller forskning i områdena 
omvårdnad, psykologi och beteendevetenskap (Karlsson 2012, 97-98).  
 
En alfabetiskt hierarkiskt uppställd ordlista, som ”MeSH” hos PubMed användes för 
att hitta indexeringsord, även kallat sökord (SBU 2014, 32). Som komplettering till 
MeSH användes keywords och angivna referenser i de artiklar som bedömdes 
intressanta till litteraturstudien för vidare sökning. För att expandera och avgränsa 
sökningarna användes booleska operatörer som AND, OR och NOT. Med hjälp av 
booleska operatörer kan en skapa och förklara vilket samband som är mest relevant 
till sökorden som används (Östlundh 2012, 69). De sökord som användes i olika 
kombinationer var: psychiatric nursing, psychiatric inpatient, psychiatry, inpatient 
care, care psychiatric inpatient, patient assault, aggression, violence, threat, fear, 
nurse, nurs* och qualitative.  
 
Insamlingen av artiklarna gjordes med hjälp inklusions- och exklusionskriterier, 
detta för att i ytterligare ett steg sålla bort material som inte svarade mot syftet och ta 
intressanta artiklar vidare för granskning (Rosén 2012, 436-437). 
Inklusionskriterierna till denna litteraturstudie var att artiklarna skulle ha kvalitativ 
ansats, svara mot litteraturstudiens syfte, vara peer-rewieved samt att artiklarna 
studerade vårdpersonal inom psykiatri som arbetar patientnära. 
Exklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar skrivna på annat språk än 
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engelska och som publicerats före år 2005, för att underlätta för författarna som inte 
tillräckligt behärskar andra språk än engelska och svenska, samt att artiklar som 
publicerats före år 2005 inte ansetts vara tillräckligt aktuella. 
 

Urval 
Urvalet av artiklar har skett i flera steg, se bilaga 1. Författarna genomförde 
artikelsökningen på varsitt håll, genom att kombinera sökorden i de olika 
databaserna för att sedan läsa igenom abstrakten till de titlar som verkade 
intressanta för studien. De artiklar vars abstrakt svarade mot syftet gick vidare till 
urval nummer två. Här jämförde författarna de utvalda artiklarna för att se vilka 
artiklar båda författarna valt. I andra steget av urvalsprocessen lästes hela artiklarna 
noga igenom, och författarna försäkrade sig om att artiklarnas resultat svarade mot 
studiens syfte. Tredje steget var kvalitetsgranskning av de valda artiklarna. 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en tregradig bedömningsmall för studier 
med kvalitativ metod, där grad I betecknar hög kvalitet, grad II medel och grad III låg 
kvalitet, se bilaga 2 (Olsson & Sörensen 2011, 285). Detta gjordes för att stärka 
validiteten och trovärdigheten av studien (Wallengren & Henricson 2012, 490-491). 
Därför uteslöts artiklar som efter bedömningen uppnådde grad III (låg kvalitet). 
Kvalitetsgranskningen gjordes av författarna enskilt, för att sedan jämföra och 
motivera bedömningen. Efter ett bortfall av två artiklar i kvalitetsgranskningen 
bestod det slutgiltiga urvalet av åtta vetenskapliga artiklar som presenteras i bilaga 3. 
 

Analys 
Materialet bearbetades utifrån en modell inspirerad av Fribergs (2012, 127-129) 
modell för ett kvalitativt analysarbete. Artiklarna lästes noga igenom flera gånger var 
för sig av båda författarna, med fokus på resultaten, för att få en korrekt förståelse av 
artikeln. Därefter plockades de mest framträdande resultaten ut som svarade mot 
litteraturstudiens syfte och sammanställdes för att få en klar översikt över materialet 
tillsammans av båda författarna. Likheter och skillnader uppmärksammades initialt 
på var sitt håll av författarna och diskuterades sedan. Författarna sammanställde 
materialet som sedan kodades. Slutligen bildades teman och subteman utifrån 
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likartat innehåll. Resultatet framfördes i en löpande text med hjälp av rubriker och 
underrubriker. 
 

Forskningsetik 
Forskningsetik syftar till att främja människors självbestämmande och frihet, samt 
försvara dess grundläggande värde och rättigheter. Det handlar också om att se till att 
människor i vetenskapliga projekt inte utnyttjas, skadas eller såras (Kjellström 2012, 
70-73). Till hjälp finns Helsingforsdeklarationen (2013) som är ett dokument med 
internationella riktlinjer för humanforskning. Den är primärt riktad till forskning 
inom medicin och generella principer som bland annat säger att patientens hälsa och 
intresse alltid ska komma i första hand. Alltså oavsett målet med forskningen kan det 
inte sättas över de inblandade deltagarnas rättigheter, hälsa och intresse. Sedan 2008 
infördes regler för forskningsetisk bedömning av studier som avser människor, dessa 
kallas etikprövningsnämnder. En forskningsetisk bedömning är nu obligatorisk 
(Olsson & Sörensen 2011, 82). 
 
Det är utifrån denna fakta därför ytterst viktigt för forskningen att vidare studier har 
ett etiskt resonemang. Då denna litteraturstudie bygger på tidigare forskning har 
etiskt godkännande inte sökts, men forskningsetiken har tillgodosetts genom att 
författarna endast inkluderat artiklar som genomgått etisk granskning och fått etiskt 
godkännande. I en av artiklarna framgick det inte om studien blivit etiskt godkänd, 
men tidskriftens krav gällande etik kunde återfinnas på dess hemsida. 
 
 

Resultat 
I resultatet har teman och subteman uppkommit ur de valda artiklarna. Dessa teman 
presenteras i en översiktlig tabell (1) nedan. Vårdpersonal och vårdare inkluderar i 
resultatet både sjuksköterskor och en undersköterska. 
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Tabell (1). Översikt av teman och subteman. 

 
 
Konsekvenser 
 
Hot och våld väcker starka känslor 
Rädsla var den mest uttalade känslan som uppkom av våld från patienter, och 
användes mest frekvent i de valda artiklarna (Bimenyimana et al. 2009; Camuccio et 
al. 2012; Chambers et al. 2015; Kindy et al. 2005; Stevenson et al. 2015; Tema et al. 
2011). I Camuccio et al. (2012) framkom det att både män och kvinnor upplevde 
rädsla i interagerande med våldsamma patienter. Rädslan uppkom av olika 
anledningar; många kände sig rädda för att gå till jobbet på grund av risken att bli 
skadad (Bimenyimana et al. 2009; Camuccio et al. 2012). Rädslan beskrevs som mest 
intensiv när det fanns en risk att de inte skulle kunna hantera situationen, om den 
sågs som allvarligt farofylld eller var riktade direkt mot en själv (Stevenson et al. 
2015). Rädslan varade inte endast i den våldsamma situationen, utan många var 

Teman Subteman 
Konsekvenser Hot och våld väcker starka känslor 

Hot och våld leder till hot mot självbilden 

Hot och våld får konsekvenser för vården 

Hot och våld får konsekvenser för privatlivet 

Hot och våld upplevs olika beroende på 
omständigheterna 

Hanteringsstrategier Hot och våld går ofta att förebygga 

Hot och våld kan kräva tvångsåtgärder 

Upplevelser av hot och våld underlättas av stöd 
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rädda inför eventuella framtida våldsincidenter och hur det skulle kunna påverka 
dem (Kindy et al. 2005). 
 
Det fanns också en rädsla för att skada patienten i samband med tvångsåtgärder, 
trots att vårdpersonalen själv var i en utsatt och riskfylld situation (Camuccio et al. 
2012). I samma studie beskrevs hur vissa på ett öppet sätt kunde uttrycka rädsla och 
hur vårdpersonal som inte var rädda, orsakade oro för annan vårdpersonal.  
Rädslan som vårdpersonalen upplevde i studien av Tema et al. (2011) var också 
relaterad till våldsamma patienters oförutsägbara beteende. Detta gjorde att 
vårdpersonalen kände en misstänksamhet mot sina patienter, och att de inte kunde 
lita på patienterna.  
 
I majoriteten av de valda artiklarna upplevdes ilska gentemot våldsamma patienter. 
Ilskan uppstod tillsammans med frustration när patienter trotsade uppmaningar från 
eller hotade vårdpersonalen (Stevenson et al. 2015; Tema et al. 2011). Vårdpersonal 
menade att ilskan ibland gjorde det svårt att vårda patienterna (Tema et al. 2011). 
 
Andra känslor som uppdagades i samband med våld från patienter var ångest, 
frustration, oro och sårbarhet (Baby et al. 2007; Bimenyimana et al. 2009; Camuccio 
et al. 2012; Chambers et al. 2015; Kindy et al. 2005; Stevenson et al. 2015; Tema et al. 
2011). Ångest kunde tillsammans med rädsla uppträda i relation till det oförutsägbara 
beteendet hos våldsamma patienter (Tema et al. 2011). Den kunde också komma i 
uttryck som följd av rädsla (Chambers et al. 2015).  
 

Hot och våld leder till hot mot självbilden 
Det verbala våldet kunde orsaka en upplevelse av minskad värdighet, som en 
deltagare beskrev att hon kände sig värdelös efter att en patient svurit åt henne utan 
anledning (Tema et al. 2011). Känslan av att känna sig värdelös återfinns i studien av 
Chambers et al. (2015), där misslyckade försök att lugna en aggressiv patient gjorde 
att vårdpersonal blev skamsen och förlorade tro till sin egen förmåga att i framtiden 
kunna förhindra våld och hantera aggressiva patienter. Samma misstro till sin 
förmåga att hindra våldsincidenter beskrivs av deltagarna i Stevenson et al. (2015), i 
kombination till en känsla av dåligt självförtroende. 
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En deltagare beskrev hur hon efter att ha blivit slagen inte kände sig som en 
sjuksköterska, utan snarare som en vakt, att den våldsamma miljön inte var en del av 
vården (Kindy et al. 2005). Rollen som sjuksköterska blev också ifrågasatt av 
deltagarna i Stevenson et al. (2015), då det uppstod en inre konflikt mellan plikten att 
ge god vård samtidigt som de precis som deltagarna i Kindy et al. (2005) menade att 
bli skadad inte är en del av arbetet. 
 

Hot och våld får konsekvenser för vården  
De upplevda känslorna till följd av utsatthet för våld och aggressivitet från patienter 
bidrog till konsekvenser i det professionella arbetet som vårdare. En gemensam 
konsekvens för flera av studierna var att många av deltagarna tenderade att vara mer 
vaksamma mot patienter som brukat våld emot dem och ”var mer på sin vakt” efter 
en inträffad våldsam händelse, som kunde vara ihållande i dagar och upp till 
månader både i och utanför arbetet (Baby et al. 2007; Kindy et al. 2005; Stevenson et 
al. 2015). 
 
Ilska och rädsla gentemot en patient gjorde att vårdpersonalen tog avstånd från de 
patienter som brukat våld mot dem. En deltagare beskriver hur hen var tvungen att 
distansera sig då denne ansåg sig för arg för att kunna ge en god vård (Baby et al. 
2007). I Stevenson et al. (2015) gjorde distanstagandet från patienterna att vården 
blev mindre personcentrerad och mer uppgiftsorienterad, och att vårdpersonalen 
hade mindre empati och medlidande för patienterna. Efter en våldsam incident 
beskriver vårdpersonal i samma studie hur de fick problem att tänka klart och 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Oförmåga att tänka klart återfanns också i 
studien av Tema et al. (2011), där en deltagare beskrev en våldsam händelse som 
gjorde denne paralyserad av rädsla, och förorsakade nästan en felaktig 
dokumentation av läkemedel vilket skulle kunna ha förödande konsekvenser för 
patienter. 
 
Incidenter av våld bidrog till känslor som opålitlighet, detta resulterade i dålig moral 
hos deltagarna (Kindy et al. 2005). Vården kändes mållös och omotiverande för 
vårdpersonalen, och en deltagare uttryckte att hen bara arbetar för att hen inte har 
något annat val, och en annan berättade att hen utvecklade en ‘jag bryr mig inte’-
attityd (Bimenyimana et al. 2009). Vårdpersonal i samma studie berättar hur de 
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börjat ifrågasätta varför de skulle anstränga sig till sitt yttersta för ett arbete som inte 
ger något tillbaka. Osäkerheten på avdelningen vägde tyngre än fördelarna, och 
gjorde att många deltagare övervägde att byta arbetsplats, men många stannade på 
grund av en känsla av förpliktelse gentemot sina kollegor (Kindy et al. 2005). 
 
Ilskan som beskrevs kunde orsaka en känsla av hämndlystenhet (Bimenyimana et al. 
2009; Tema et al. 2011). En vårdare berättar hur hen efter en våldsincident var 
mycket arg och var på väg till toaletten för att gråta men hejdade sig och bestämde sig 
istället för att slå tillbaka mot patienten (Bimenyimana et al. 2009). 
 

Hot och våld får konsekvenser i privatlivet  

I Baby et al. (2007), Kindy et al. (2005) och Tema et al. (2011) framkommer det att 
våldet inte endast påverkade vårdpersonalens förhållningssätt till arbetet, utan att 
deltagarnas privatliv också blev lidande. Detta beskrevs exempelvis som att känslor 
absorberades och förträngdes på arbetet, för att sedan tas ut i form av aggressioner, 
irritabilitet och förändrat beteende gentemot familjemedlemmar. En av deltagarna i 
Tema et al. (2011) beskriver hur hen förträngde känslor efter att ha blivit utsatt för 
våld av en patient, åkte hem och skrek åt sina barn utan anledning. 
 
Oro och stress beskrevs som ihållande känslor efter en våldsam incident, som en av 
deltagarna uttryckte att stressen är konstant, både i och utanför arbetet. På ledig tid 
fanns alltid stressen över att komma tillbaka (Kindy et al. 2005). Deltagare beskriver 
hur de var mer uppmärksamma på sin omgivning, och mer ”på sin vakt” även utanför 
arbetet (Stevenson et al. 2011). Detta gjordes till slut på ren rutin, att de till exempel 
omedvetet scannade av ett rum efter faror. 
 
Som ovan nämnt gjorde den våldsamma miljön vårdpersonalen stressade som i sin 
tur gjorde att de kände sig utmattade (Kindy et al. 2005; Tema et al. 2011). 
Sömnsvårigheter och mardrömmar nämndes som konsekvenser av den påfrestande 
arbetsmiljön, och de arbetsuppgifter de utförde orsakade fysisk och psykisk 
påfrestning (Stevenson et al. 2015; Tema et al. 2011). Detta beskrivs av en deltagare i 
studien av Tema et al. (2011) som låg vaken några nätter efter en våldsincident och 
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tänkte på alternativa, värre utgångar av den situationen hon upplevt. Sömnlösheten 
försvagade vårdpersonalen ytterligare och gav ingen chans för återhämtning.   
 
Dessa fysiska skador banade väg för andra problem, som inkomstförlust på grund av 
sjukskrivningar, sjukvårdsbesök till följd av utbrändhet och fysisk skada hos 
vårdpersonalen (Baby et al. 2007; Kindy et al. 2005; Stevenson et al. 2015). Men 
frånvaro från arbetet kunde som i studien av Bimenyimana et al. (2009) vara en 
aktion av protest mot det låga antalet personal på arbetspassen, som skapade stort 
missnöje, utmattning och en ökad utsatthet för våldet. 
 
I Bimenyimana et al. (2009), Stevenson et al. (2015) och Tema et al. (2011) beskrevs 
det hur destruktiva strategier utvecklades hos många av deltagarna till följd av våld 
från patienter. Detta inkluderade exempelvis konsumtion av alkohol, tobak och andra 
substanser för att kunna hantera den påfrestande arbetsmiljön. Vissa berättade hur 
de dagligen intog alkohol, oavsett om de var i tjänst eller inte, för att klara av våldet 
och aggressiviteten från patienter (Bimenyimana et al. 2009). 
 

Hot och våld upplevs olika beroende på 
omständigheterna 
Det verbala våldet beskrevs som svårt att urskilja då det inträffade så pass ofta, för 
många dagligen. Det hände så pass ofta, att det av många inte längre sågs som en typ 
av våld, och därför i många fall inte heller rapporterades (Baby et al. 2007; Stevenson 
et al. 2015). 
 
Bland deltagarna i studien av Stevenson et al. (2015) tycks omständigheterna kring 
den våldsamma situationen, oavsett om det handlade om fysiskt, verbalt eller annan 
typ av våld, spela roll för att avgöra om händelsen klassificerades som våldsam. Om 
patientens våldsgärning var uppenbart avsiktlig, definierades den som våldsam av 
flera deltagare. Samma grupp av deltagare ansåg att om gärningen upplevdes som 
oavsiktlig eller som ett resultat av personens sjukdom, skulle fler faktorer som 
relationen mellan patienten och vårdaren, eller om gärningen påverkade den enskilde 
vårdaren spela roll för att avgöra om det bedömdes som en våldshandling. De 
resterande deltagarna i samma studie ansåg att om gärningen var oavsiktlig sågs den 
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som en del av diagnosen och upplevdes därmed mindre hotfull. Att acceptera våldet 
på grund av patientens sjukdom sågs också av deltagare i studien av Tema et al. 
(2011). 
 
I Camuccio et al. (2012) upplevdes patienten mer skrämmande om den vårdande 
personalen inte hade en relation till patienten. Patientens fysik och kön i jämförelse 
med vårdarens spelade också roll, det vill säga att om till exempel patienten var en 
stor, stark man upplevdes denne mer skrämmande för en liten, kvinnlig vårdare.   
 
I studien av Stevenson et al. (2015) beskrev deltagarna hur de upprördes över 
fördomar om psykiatriska patienter, som att de antas vara mer benägna att bruka 
våld. Dock lyfter vårdpersonalen hur våld inom psykiatrisk heldygnsvård är 
oundvikligt och att detta våld från patienterna förmodas accepteras som en del av 
arbetet (Baby et al. 2007; Camuccio et al. 2012; Chambers et al. 2015; Stevenson et al. 
2015). I studien av Moghadam et al. (2013) instämde deltagarna med föregående 
påstående, och att dessutom fysisk och psykisk skada var förväntat. Det fanns en 
gemensam bild av att våld ständigt är närvarande inom psykiatrin (Baby et al. 2007) 
och att våld och aggressivitet såg som en självklar del av vissa psykiatriska 
sjukdomar, och att bemötande därför måste anpassas individuellt till patienten 
(Camuccio et al. 2012; Moghadam et al. 2013). I studien av Moghadam et al. (2013) 
lyfter deltagarna att aggressivitet var en väntad reaktion om en blir tvångsvårdad. En 
annan omständighet var att om en våldsam patient inte hade familj eller närstående 
som besökte denne, kunde vårdpersonal känna medömkan för patienten och ignorera 
känslor av frustration och ilska (Tema et al. 2011). 
 
Många beskrev i studien av Tema et al. (2011) hur de upplevde att ledning och chefer 
hade en annan syn på våldsamma situationer som inträffade. De hade åsikter om och 
diskuterade snarare hur den utsatta vårdaren hade kunnat agera annorlunda, än att 
finnas som stöd. De beskriver i samma studie hur de kände sig ignorerade och 
förminskade, och en av deltagarna blev uppmanad av sin chef att “använda sina 
färdigheter som psykiatrisjuksköterska”.  
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Hanteringsstrategier 

 
Hot och våld går ofta att förebygga 
I Stevenson et al. (2015) beskrivs preventionen av våld i tre steg, primära, sekundära 
och tertiära strategier. I dessa tre steg kunde deltagarna identifiera sig med liknande 
strategier hos varandra, oavsett erfarenhet, bakgrund eller avdelning. Det som 
utmärkte de olika nivåerna var att när situationen övergick från behov av primära 
strategier till sekundära, flyttades också strategin från individuella strategier till 
teambaserade. Detta innebar i sin tur att fokus förflyttade sig från att ha patientens 
bästa i centrum, till vårdpersonalen för att bibehålla säkerhet och självbevarelse för 
personalen. Detta sågs dock ändå som en aktion för att i slutändan göra gott för 
patienten. 
 
Ett problem deltagarna i Chambers et al. (2015) lyfte angående de rådande rutinerna 
för hur våldsamma situationer ska hanteras, var att de omöjligt kunde appliceras i 
alla situationer, då både de och patienterna är olika. De lyfter dock en användbar 
metod för att hantera våld, som går ut på att tillsammans med patienten diskutera 
hur de själva vill att vårdpersonalen ska hantera dem om de blir våldsamma, men att 
tiden till detta inte fanns. De menade att relationen mellan patient och vårdare skulle 
förbättras om denna metod skulle användas. 
 
Deltagarna i studien av Kindy et al. (2005) beskrev hur de fått en speciell utbildning 
inom prevention och hantering av våld. I denna utbildning lyftes exempelvis hur 
vårdande samtal, kroppsspråk och hållning, samt lagarbete kunde användas som 
verktyg för att lättare kunna förebygga att våldsamma händelser utvecklas. I 
Chambers et al. (2015) användes dessa metoder för att försöka undvika tilltagande av 
tvångsåtgärder. Alla deltagare i studien lyfte vikten av utbildning i hantering av våld, 
men att den utbildning de fått enbart behandlade psykologin bakom våldsamma 
beteenden, och inte hur det kan hanteras på bästa sätt. 
Vidare beskrev deltagarna i Kindy et al. (2005) om en mental förberedelse både fysisk 
och psykiskt för varje arbetsdag, vilket gjorde att de kände sig mer förberedda för 
olika händelser. 
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En annan strategi som nämndes i Kindy et al. (2005) var att inte visa och stänga ner 
sina känslor inför patienterna, då de menade att patienter kunde utnyttja 
vårdpersonalens sårbarhet. I samma studie användes olika typer av utrustning för att 
förebygga och skydda personalen mot våld, denna utrustning involverade walkie-
talkies, övervakningskameror, avskilda rum, speglar och läkemedel. De ville dock 
notera att användbarheten av denna utrustning och hjälpmedel enbart var så bra som 
personen som använde dem. 
 
Erfarenheten bland vårdpersonal upplevdes som den viktigaste faktorn i arbetet med 
våldsamma patienter (Chambers et al. 2015). De menade att oerfaren personal var 
sämre på att hantera våldsamma och aggressiva patienter på ett korrekt sätt, och att 
det därför sågs som chefernas ansvar att se till att det fanns en balans mellan erfaren 
och oerfaren personal på varje arbetspass. 
 

Hot och våld kan kräva tvångsåtgärder 
I studien av Moghadam et al. (2013) beskrevs tvångsåtgärder som isolering, 
fastspänning och tvångsmedicinering med sederande läkemedel mer ingående än i 
andra. Tvångsåtgärder var ett vanligt sätt att både förebygga och hantera våldsamma 
och aggressiva situationer. Deltagare i denna studie beskrev olika följder på vilken 
metod som användes först. En deltagare menade att sederande läkemedel är det enda 
sättet att hantera en aggressiv patient, medan en annan berättar hur han först 
försöker tala med och lugna patienten, men om ingen respons återfås var patienten 
tvungen att fixeras till sängen. Det beskrevs även att isolering ofta förekom om den 
våldsamma händelsen blev kritisk. I Chambers et al. (2015) förekom diskussionen om 
tvångsvård mellan deltagarna, huruvida det överhuvudtaget var nödvändigt och 
användes på ett korrekt sätt. Majoriteten av vårdpersonalen i den studien ansåg att 
tvångsåtgärder gjorde mer skada än nytta för både patienter och vårdpersonal, 
medan en del menade att tvångsåtgärder har en tydlig plats inom psykiatrin för att 
bibehålla säkerheten för patienter och personal. 
 

Upplevelser av hot och våld underlättas av stöd 
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Deltagarna i Baby et al. (2007) och Chambers et al. (2015) tyckte att debriefing var en 
bra metod för att hantera upplevelserna efter en våldsam incident. Dock nämns det 
också att det finns brister på tillgången till debriefing och stöd från chefer och ledning 
(Baby et al. 2007; Bimenyimana et al. 2009; Chambers et al. 2015; Kindy et al. 2005; 
Tema et al. 2011). En upplevelse av att bli anklagad och till och med straffad av chefer 
efter en våldsincident återfinns i studierna av Kindy et al. (2005) och Stevenson et al. 
(2015), där deltagare även uttryckte att organisationen var i behov av en mer öppen 
och skuldfri miljö vad gäller våld för att vårdpersonalen skulle känna sig bekväma att 
anmäla våldsincidenter. 
 
I Stevenson et al. (2015) sökte deltagare som blivit utsatta för våld av en patient 
omedelbart stöd på formella och informella vägar. Det formella stödet från ledningen 
och chefer innefattade till exempel uppföljning av händelsen. Det formella stödet 
tycktes bara finnas till hand när händelser fått konsekvenser för arbetsplatsen, 
exempelvis när någon polisanmälts, kommit till skada eller varit tvungen att lämna 
arbetet. Det mest värdefulla stödet deltagarna upplevde från ledning och chefer var 
dock när de faktiskt uppmärksammade problemet och inte förminskat händelsen. 
Vårdpersonalen sökte dock alltid informellt stöd från kollegor, familj och vänner. 
Även i studien av Tema et al. (2011) lyfte vårdpersonalen vikten av att få ventilera 
erfarenheter och upplevelser med kollegor. 
 
 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen har studiens resultatdel diskuterats i relation till tidigare 
forskning, med fokus på de två huvudtemana som uppkommit; konsekvenser och 
hanteringsstrategier. Resultatet diskuteras mot Phil Barkers teori om vägledning 
genom principer för sjuksköterskans professionella vårdande, samt modell för 
omvårdnad framtagen av Umeå Universitet. 
 
Resultatet av litteraturstudien visar på upplevda känslor som rädsla, ilska och mindre 
värdighet till följd av våld från patienter. Detta gjorde att vårdpersonalen var mer på 
sin vakt och tog avstånd från patienter, men kunde också föda en lust av hämnd hos 
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vissa vårdare. Våldet bidrog till stress som i sin tur kunde leda till sömnbesvär och 
utbrändhet, som av vissa hanterades med substanser som alkohol och tobak. Våldet 
hanterades på olika sätt, och synen på tvångsåtgärder skiljde sig mellan de olika 
artiklarna. Många vårdare upplevde att deras chefer inte hade samma syn på våldet 
som de hade, och kände sig snarare anklagad för våldsincidenterna än stöttade. 
 

Konsekvenser 
Barkers teori fokuserar på människans villkor och att personen som unik individ är i 
fokus, och inte dennes symtom. Traumat, symtomen och brottet måste ses förbi av 
sjuksköterskan, och bedömningen ska riktas mot att få förståelse för patienten och 
dennes inre. För att kunna ge god omvårdnad krävs att sjuksköterskan förstår 
patientens upplevelse och ser dennes resurser till tillfrisknande (Lindwall & Wiklund 
Gustin 2012, 42,56-58).  
 
Rädsla var den mest uttalade känslan som beskrevs av vårdpersonalen i de valda 
artiklarna för litteraturstudien. Rädslan orsakades av olika saker, främst av risken att 
bli fysiskt skadad, men det fanns också en rädsla att skada patienten i samband med 
tvångsåtgärder. Ilska var också en ofta upplevd känsla gentemot patienter som brukat 
våld mot vårdpersonalen. I Celik et al. (2007) visade siffror att ilska var den 
överrepresenterade reaktionen på våld från patienter, följt av rädsla, hjälplöshet och 
nedstämdhet. 
 
Dilemmat som uppstår är bland annat att som vårdpersonal kunna förhålla sig till 
både lagar och bestämmelser, men också omvårdnadens grundprinciper, samtidigt 
som en ska kunna känna sig trygg på arbetsplatsen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) ska vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 
trygghet i vården och behandling. I detta syns en svårighet, då litteraturstudien visar 
att många vårdare tog avstånd från patienter på grund av ilska, rädsla och oro för sin 
egen säkerhet. Det framkom också att vårdpersonal kunde utveckla en känslokall 
attityd mot patienter. Det en kan fråga sig då, är om det kan tolkas som god given 
vård där vårdaren distanserar sig från patienten? I ett vårdsammanhang utan hot och 
våld kan det finnas större möjlighet att ägna tid åt att se patientens bakgrund och 
berättelse, och därmed orsak till ett våldsamt beteende. Men att ta avstånd från en 
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person som brukat våld ses som en naturlig reaktion, och därmed blir Barkers teori 
svår att tillämpa i denna kontext.  
 
Stressen som uppdagades i litteraturstudien, som orsakades av våldet på 
arbetsplatsen, återfinns i studien av Currid (2008) där sjuksköterskor bekräftar att 
stor arbetsbörda tillsammans med våldsamma händelser bidrog till ökad stress. I 
ytterligare en studie ses samband mellan fysiskt och psykiskt våld från patienter och 
stress i arbetslivet, och detta samband presenteras som den vanligaste källan till den 
stress som upplevs i arbetet på en psykiatrisk avdelning (Itzhaki et al. 2015) 
Bland både sjuksköterskor som arbetade inom kommunal vård och sjukhusvård 
menade att brister i organisationen och brist på hjälpmedel var den största källan till 
stress (McTiernan & McDonald 2015). Trots att stress inte nämns i samma 
utsträckning som exempelvis rädsla i litteraturstudien, bör det lyftas med tanke på de 
allvarliga konsekvenser långvarig stress har. Att bli överfallen av en patient kan 
benämnas som ett trauma, vilket ofta leder till stress som bland annat påverkar 
minnesförmåga och sömnen (Wrangsjö 2002, 83-84). Sömnbesvär var ett uppenbart 
problem som vårdpersonalen upplevde relaterat till våldet på arbetsplatsen. Om en 
inte får tillräcklig återhämtning av förhöjd stress, kan detta leda till utbrändhet 
(Wrangsjö 2002, 83-84).  
 
En av metoderna för att hantera känslorna av våldet från patienter var att tränga 
undan sina känslor, som ibland kom att tas ut över andra, exempelvis familj och 
vänner. Mekanismen bakom detta beteende beskrivs av Saxon Crafoord (2000, 116-
117) som en strategi för att hantera reaktioner av frustration genom att skjuta upp 
och flytta över de aggressiva känslorna. Den inledande förhoppningen kan vara att 
känslorna ska upphöra och försvinna, eller att en väntar på ett bättre tillfälle att 
uttrycka dem. Detta kan leda till att ilskan till slut spricker och flyttas över till en 
annan person eller sak som inte är relevant till känslornas uppkomst, som blir 
lidande. Detta kan vara en familjemedlem eller person i en nära relation.  
 En annan strategi att hantera den påfrestande arbetsmiljön var en mer destruktiv 
metod där vårdpersonal använde sig av alkohol, tobak och andra substanser. Detta 
bekräftas av Arnetz (2001, 50) som skriver att det finns en teori om att rökning, kaffe, 
alkoholkonsumtion och intag av receptbelagda läkemedel kan vara vanor som har 
utvecklats till copingstrategier för att hantera hot och våld i vårdarbetet. Ett samband 
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syns mellan arbetsrelaterat våld och vårdpersonal som röker, dricker kaffe och 
använder alkohol för att varva ner efter arbetet. 
 
I litteraturstudien framkom det att många vårdare inte anmälde våldsamma 
händelser, framförallt verbalt våld. Detta skulle kunna förklaras med att många av 
vårdarna såg våld som en del av jobbet, samt för att de inte såg verbalt våld som våld 
på grund av den frekventa förekomsten. Denna upplevelse av att normalisera våldet 
på grund av dess frekvens återfinns i en studie gjord i Singapore (Tan et al. 2015) och 
en turkisk studie där 47 procent av sjuksköterskorna svarade att de inte längre 
anmälde verbalt våld på grund av att de inte längre brydde sig (Pinar & Ucmak 2010). 
I samma studie framkom det att cirka 80 procent av sjuksköterskorna i studien inte 
anmäler våldsincidenter, främst för att de ansåg att de inte fick tillfredsställande 
respons och uppföljning av anmälan. Andra anledningar var att de var rädda att 
förlora jobbet, bli anklagade av chefer och eventuella rättsprocesser som skulle följa. I 
litteraturstudien framkom samma erfarenhet av att bli anklagad av sina chefer efter 
de blivit utsatta för våld av sina patienter, vilket skulle kunna förklara det låga antalet 
anmälda våldsincidenter. Vårdpersonalen menade att vården var i behov av en mer 
skuldfri miljö som är mer accepterande för att våga anmäla våldshändelser. Detta 
styrks av Arnetz (2001, 115-116) som skriver att arbetsledaren har en betydande roll i 
att kunna etablera denna öppna och skuldfria attityd om våld inom vården. 
 
Tendensen att inte anmäla våld kan också förklaras av att vissa vårdare i 
litteraturstudien hade en icke-syn på våldet, där de förnekade våldet och istället 
förklarade det med patientens sjukdom eller tillstånd och kände empati för denne. 
Detta återfinns i studien av Avander et al. (2016) där sjuksköterskor även där hade 
högre acceptans och förståelse för våld om patienten hade en psykiatrisk diagnos, och 
mindre empati om de inte var psykiskt sjuka eller var påverkade av alkohol eller 
droger. 
 

Hanteringsstrategier  
Förebyggande arbete genomfördes på olika sätt. Det innebar bland annat särskild 
utbildning och rutiner. Gemensamt för majoriteten av vårdpersonalen var en 
upplevelse av att vara utelämnad och inte få tillräckligt stöd av sina chefer. 
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I litteraturstudien framförs att genom att prata och diskutera med patienten om hur 
denne önskade att hanteringen skulle gå till om denne blev våldsam, var en god 
metod som värnade om patientens inflytande i sin vård. Barker betonar vikten av 
patientens inflytande i sin vård, då enbart patienten själv vet hur denne upplever 
hälsa och lidande (Lindwall & Wiklund Gustin 2012, 58). Denna typ av strategi 
nämns också i en studie av Kontio et al. (2010), och metoden hjälper också 
sjuksköterskan att bygga upp en bättre relation till patienten. Resultatet visade att 
sjuksköterskor upplever patienter de har mindre bra relation till som mer 
skrämmande, och studier visar att genom att skapa en god och förtroendefull relation 
till patienten förebygger våldsincidenter (Avander et al. 2016).  
 
Resultatet av litteraturstudien visar att utbildning hade stor betydelse, men att den i 
vissa fall inte var tillräcklig, exempelvis då utbildningen enbart behandlade 
bakgrunden till våldet och inte hur en i praktiken kunde hantera den. Arnetz (2001, 
122) skriver att utbildning inom hot och våldsproblematik kan bidra till att stärka 
vårdpersonalen genom att öka kunskapen i området, detta skulle även kunna 
förebygga att våldsamma händelser utvecklas. Detta skulle alltså kunna förklara den 
osäkerhet och försämrade självförtroende som vårdpersonalen i litteraturstudien 
upplevde, då en vårdare berättade hur denne kände misstro till sin egen förmåga att 
kunna förebygga och hantera våldssituationer.  
 
Oerfaren personal upplevdes också av vårdpersonalen i litteraturstudien ha sämre 
förmåga att hantera våld. I studien av Lantta et al. (2016) beskrivs samma syn, där de 
menar att mer erfaren personal är en förebyggande åtgärd i sig och att adekvat 
utbildning därför också är nödvändigt. 
 
Tvångsåtgärder tycktes i litteraturstudien vara en intervention med många åsikter; 
om det är etiskt eller inte, skadligt eller främjande för patienten. I litteraturstudien 
berättade tre manliga sjuksköterskor om olika förhållningssätt till tvångsåtgärder, 
men alla tre innefattade ändå någon form av tvångsåtgärd i ett relativt tidigt skede. 
Detta kan relateras till resultatet av en studie som visar att kvinnliga sjuksköterskor 
upplevde mer negativa känslor i samband med tilltagande av tvångsåtgärder, än män 
(Gelkopf et al. 2009). Detta skulle kunna tyda på att det finns könsskillnader vad 
gäller synen på och användandet av tvångsåtgärder, men kan också vara beroende på 
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vårdkulturella skillnader. I litteraturstudien nämns tvångsåtgärder som primära 
strategier att hantera våldet i studier från Asien och Afrika, men nämns knappt i 
artiklarna som är genomförda i Europa, Nordamerika och Nya Zeeland. I en studie 
utförd i Taiwan beskrivs tvångsåtgärder även där som primära åtgärder för att 
hantera våld, där isolering är förstahandsval av åtgärd, följt av injektioner och fysisk 
begränsning genom fastspänning (Chen et al. 2007). Det kulturella mönstret som 
syns genom denna litteraturstudie och tidigare forskning förstärks i resultatet av två 
finska studier som diskuterar etiken bakom tvångsåtgärder (Kontio et al. 2010; 
Lantta et al. 2016). Deltagare i dessa artiklar beskriver begränsningsåtgärder som en 
sista utväg, trots att en som sjuksköterska tvingas handla snabbt i våldsamma 
situationer, och försöker lösa situationen på ett annat sätt först. Lagstiftning kring 
utövandet av olika begränsande och tvångsmässiga åtgärder skulle kunna vara en 
förklaring till den skiljaktiga synen och förhållningssättet i olika världsdelar, länder 
och kulturer. Enligt svensk lagstiftning ska tvångsåtgärder utföras så skonsamt som 
möjligt och med största hänsyn till patienten. Strävan ska vara att bruka minsta 
ingripande åtgärder först och tvångsåtgärder i sista hand, och ska inte användas mer 
än nödvändigt (SFS 1991:1128).  
 
Majoriteten av vårdpersonalen i de inkluderade artiklarna lyfte att de inte fick 
tillräckligt stöd eller tillfällen att bearbeta upplevelsen efter en våldsincident, och att 
förbättringspunkter snabbt uppmärksammades. Detta syns i flera andra studier. I 
Currid (2008) beskriver sjuksköterskor hur chefer var snabbare och bättre på att 
understryka deras svagheter och vad de hade gjort fel, medan bekräftelse och stöd 
efter traumatiska händelser på arbetet lyste med sin frånvaro. I likhet med resultatet i 
denna litteraturstudie finns ytterligare forskning som visar att emotionellt support 
från kollegor är det största källan till stöd, medan tillgången till organisatoriskt stöd 
är låg eller ibland obefintlig (Bilgin & Buzlu, 2006; Pinar & Ucmak, 2010; Tan et al. 
2015).  
 
Sjuksköterskans främsta uppgift är att ge god vård, både ur en rättslig och filosofisk 
synpunkt, och kunna se och förstå personen bakom en sjukdom och dennes behov 
(SFS 1982:763; Modell för omvårdnad 2015). Många delar i denna litteraturstudie 
pekar mot att etiska dilemman uppstår inom psykiatrisk vård där vårdpersonal blir 
utsatta för våld av patienter. För att knyta an till frågan som ställdes tidigare: Kan det 
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tolkas som god given vård där vårdaren distanserar sig från patienten, och dessutom 
tar till tvångsåtgärder? Men ibland blir denna till synes lätta uppgiften inte alltid 
enkel att förhålla sig till. När en som vårdare misslyckas att uppfylla dessa krav kan 
ett dåligt samvete uppenbara sig, så kallad samvetsstress. Detta beskrivs i en svensk 
studie av Ericson-Lidman et al. (2012). I studien beskrivs källor till samvetsstress 
som bristande kompetens, otillräckligt stöd och bristande rutiner för att vårda 
patienter. Dessa ses också i denna litteraturstudie där vårdpersonal med mindre 
erfarenhet tidigare tog till tvångsåtgärder vilket många ansåg oetiskt. Organisatoriskt 
stöd var även bristande och rutinerna var inte tillräckligt flexibla. Vårdpersonal i 
studien beskriver också en upplevd samvetsstress vid tillfällen de egentligen borde 
sjukskriva sig, men ändå gått till arbetet för att inte överbelasta kollegorna som 
annars hade varit underbemannade. Detta kan jämföras med vårdpersonalen i denna 
litteraturstudie, där vissa övervägde att byta arbetsplats på grund av den osäkra 
arbetsmiljön, men valde att stanna på grund av den förpliktelse de kände gentemot 
kollegorna. Samband har också setts mellan samvetsstress, känslomässig utmattning 
och depersonalisering (Glasberg et al. 2006; Juthberg et al. 2010). Genom detta 
samband kan det förklaras hur vårdpersonal inom psykiatrisk vård kan få en 
känslokall och avståndstagande attityd gentemot patienter som brukat våld mot dem. 
När de inte har tillräckligt stöd av organisationen, otillräckliga och oetiska 
hjälpmedel att försvara sig med och känner medlidande till sjuka patienter föds 
samvetsstress. Detta leder till känslomässig utmattning och resulterar i ett cyniskt 
förhållningssätt till patienterna. Paradoxalt nog kan alltså samvetsstress ses hos 
vårdpersonal som blir utsatta för våld på sin arbetsplats. 

 
Metoddiskussion 
Våld mot vårdpersonal inom psykiatri är ett outforskat ämne, detta framkom inte 
minst vid sökningen av artiklar till denna litteraturstudie. För att kunna lösa 
problemen krävs en tydlig formulering av vilka dessa är, därför har denna 
litteraturstudie syftat till att uppmärksamma vårdpersonals upplevelse och hantering 
av våld inom psykiatrisk svård. Genom en litteraturstudie har en sammanställande 
överblick kunnat fås över dessa upplevelser, vilket gjorts genom användning av 
befintlig forskning (Friberg 2012, 133-135). Studien har byggts på kvalitativa studier 
vilket ger en förståelse av en persons upplevelser och erfarenheter av ett fenomen i 
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relation till ett särskilt sammanhang, som vidare ger en handledning för praktiskt 
handlande (Segesten 2012, 99). 
 
Databaserna som användes var CinAhl, PubMed och PsychInfo, som alla tre 
behandlar forskning om omvårdnad, medicin och psykologi (Karlsson 2012, 97-98). 
Initialt användes inte de booleska operatörerna, men när sökningarna resulterade i 
ett stort antal irrelevanta träffar lades dessa till för att undvika oväsentliga artiklar 
och föra samman sökord till området. Booleska operatörerna tillsammans med övriga 
begränsningar blev utfallet något snävare, men mer relevant.  
 
Studiens första syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av våld inom 
rättspsykiatri, men på grund av den begränsade forskningen inom detta område var 
syftet tvunget att breddas till vårdpersonals upplevelse av hot och våld inom 
psykiatrisk vård, där rättspsykiatri också ingår. Vårdpersonal valdes istället för 
sjuksköterskor till följd av att en av artiklarna inkluderade en undersköterska, trots 
att de övriga artiklarna enbart inkluderade legitimerade sjuksköterskor. Därav 
byggdes den största delen av bakgrunden på studier om just sjuksköterskor. 
Hantering av våldet lades också till litteraturstudiens syfte av den anledningen att det 
var ett återkommande tema i många studier som ansågs relevant. Forsberg och 
Wengström (2016, 44) skriver att vid litteraturstudier med kvalitativ ansats kan syfte 
och frågeformuleringar ändras i det initiala skedet om nya upptäckter och fynd görs.  
 
Exempel på intervjufrågor angavs inte i alla de valda artiklarna, men där de angivits 
var exempel på intervjufråga ”Kan du beskriva dina erfarenheter att arbeta i en miljö 
med en daglig risk för verbal och fysisk misshandel, inklusive dina tankar och 
känslor?”. Detta exempel styrker att resultatet av artiklarna speglar subjektiva 
upplevelser, som var syftet med litteraturstudien. De slutgiltiga artiklarna hade fokus 
på olika områden, men alla behandlade just upplevelser och hantering av våld. 
Tillsammans gav artiklarna en helhetsuppfattning av både upplevelser av våldet och 
hur det hanterades i de olika studierna.  
 
Kvalitetsgranskning var den avslutande delen i urvalsprocessen, som syftar till att 
säkerställa studiers kvalitet och trovärdighet (Wallengren & Henricson 2012, 490-
491). Till denna litteraturstudie användes en granskningsmall som återfinns i Olsson 
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och Sörensen (2011, 285). Det fanns inte tillgång till något komplement eller en mer 
utförlig beskrivning av hur bedömningsmallen skulle användas, vilket kan orsaka 
feltolkning av artiklarna. För att öka tillförlitligheten och undvika feltolkning 
bedömdes artiklarna en i taget var för sig av författarna. Uppfattningen av kvaliteten 
diskuterades sedan mellan författarna. I denna fas exkluderades två artiklar, då de 
inte uppfyllde kravet som ställts på god eller medel kvalitet. 
 
Efter kvalitetsgranskningen återstod åtta artiklar som kunde användas till 
litteraturstudien. Åtta artiklar kan framstå som ett tunt underlag att bygga en studie 
på, men med tanke på dess innehåll som tydligt svarade mot syftet samt att 
forskningsläget i detta område är svagt, ansågs de åtta artiklarna som tillräckligt. 
Ingen av de inkluderade studierna var genomförda i Sverige, eller ens Norden. Detta 
skulle också kunna ses som en svaghet, men även den aspekten är en följd av att 
forskningen är outvecklad i området. Därför kunde ingen kulturell eller geografisk 
avgränsning göras. Trots att de inkluderade studierna är genomförda i olika länder, 
världsdelar och kulturer framkom det inte stora skillnader. I de flesta studier 
betonades liknande känslor och problem. Exempelvis att i majoriteten av studierna 
upplevde vårdpersonalen rädsla och att de inte fick tillräckligt med stöd från sina 
chefer. Författarna ansåg dessutom att de geografiska skillnaderna gav en 
bekräftande bild av att problemet är globalt, oavsett kultur och andra olikheter. 
Huruvida resultatet är överförbart till just den Svenska psykiatrin kan diskuteras, 
men med tanke på att de inkluderade studierna har ett brett spektrum av kulturella 
skillnader och ändå givit liknande resultat, anser författarna att resultatet är 
applicerbart i andra kulturella sammanhang. 

 
Forskningsetisk diskussion 
Då inte etiskt godkännande har sökts till denna litteraturstudie har ett etiskt 
förhållningssätt tillämpats genom att enbart inkludera artiklar som fått etiskt 
godkännande, vilket är en viktig del i genomförandet av litteraturstudier. Andra 
viktiga delar är att redovisa alla inkluderade artiklar samt att presentera alla resultat 
oavsett om det stöder eller inte stöder författarens hypotes (Forsberg & Wengström 
2013, 70). Dessa två delar har också tillämpats, vilket exempelvis presenteras i bilaga 
3. Utöver detta har författarna uppmärksammat att alla inkluderade artiklarnas 
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deltagare haft rätten att frivilligt medverka och när som helst kunna avbryta sitt 
deltagande, för att säkerställa att deltagarnas autonomi har respekterats. Autonomi 
kan enligt Kjellström (2012, 72) vara att värna om en persons åsikter och 
självbestämmande, samt ge god information för att personen ska kunna ta egna 
beslut. 

 
Konklusion 
Våld mot vårdpersonal inom psykiatri är ett relativt outforskat ämne. 
Litteraturstudien visar konsekvenserna våldet får för vårdpersonal inom psykiatrisk 
vård, som både yttrar sig i professionen och privatlivet. Våldet skedde så frekvent att 
viss typ av våld inte längre sågs som våld, och av vissa till och med uppfattades som 
en del av arbetet. Det organisatoriska stödet, både vad gäller rutiner för hantering av 
våldet men också ett emotionellt stöd till de drabbade vårdarna kräver en förbättring 
för att avlasta vårdpersonalen och undvika den nedbrytning av självbilden som 
studien visar. Men att hitta anpassade rutiner för detta upplevs svårt, varför vidare 
forskning inom området bör göras. För att bättre kunna hantera och förebygga våldet 
har utbildning uppskattats vara det mest användbara verktyget. Med bättre 
förebyggande insatser och efterarbete skulle vårdpersonalens egen hälsa och därmed 
förutsättningen att ge god vård förbättras. Med anledning till detta ser författarna ett 
behov av vidare forskning i hur våld inom psykiatrisk svård på ett bättre sätt kan 
förebyggas och hanteras för att undvika de negativa upplevelserna som framförts av 
vårdpersonalen genom denna litteraturstudie. 
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Bilaga 1. 
 

Datum Databas Sökord Filter Antal 
sök- 
träffar 

Urval 1 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Urval 
2 
Antal 
lästa 
artiklar 

Urval 3 
Kvalitet- 
sgranskade 

Urval 4  
Använda 
artiklar 

16/04/07 CINAHL 
PsychInfo 

Psychiatric 
nursing 
Patient assault 
OR agression 
Experience 

2005-
2015 
Peer 
reviewed 

43 8 5 3 3 

16/04/07 Pubmed Psychiatric 
inpatient 
AND  
violence  
OR threat 
OR fear 
AND 
nurse 

2005-
2015 
Peer 
reviewed 
 

145 12 3 2 1 

16/04/07 CINAHL Inpatient care  
OR care 
psychiatric 
inpatient 
AND violence  
OR fear  
AND nurs* 
AND 
qualitative 

2005-
2016. 
Academic 
journals. 
Peer 
reviewed. 
English 
language. 

40 8 3 3 2 

16/04/07 CINAHL Psychiatric 
inpatient* 
violence  
OR threat  
OR assault  
OR fear 
Nurs* 

2005-
2016 
Peer-
reviewed 
 

133 11 2 1 1 

16/04/08 PsycInfo 
CINAHL 

Psychiatry  
OR inpatient 
care 

2005-
2016. 
Academic 
journals. 
Peer 
reviewed. 
English 
language 

49 6 1 1 1 

Totalt    410 45 14 10 8 
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Bilaga 2. 
 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etisk aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
TOTALPOÄNG (max 48p)     
    P 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     
     
Titel     
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Bilaga 3 
 

Författare Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
Baby, M; 
Glue, P; 
Carlyle, D. 
 
2007 
 
Nya Zeeland 

´violence is not 
part of our job´: A 
thematic analysis 
of psychiatric 
mental health 
nurses´Experiences 
of patient assaults 
from a New 
Zealand 
perspective 

Utforska och beskriva 
psykiatriska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
övergrepp från 
patienter i Nya Zeeland 
på en psykiatrisk 
avdelning. 

Studien genomfördes inom 
den psykiatriska vården av ett 
regionalt DHB (District health 
boards). 
 
Deltagarna arbetade både 
inom psykiatri kommunalt 
eller i heldygnsvård och 
arbetade klinisk eller i ledande 
positioner. Gemensamt var att 
alla någon gång under sitt 
yrkesliv upplevt våld från en 
patient. 
 
Totalt ingick 14 sjuksköterskor 
i studien. 

En kvalitativ studie med 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 
 
Inga intervjufrågor 
redovisas 
 
Tre övergripande teman 
och tjugofyra 
underteman skapas ur 
analysen. 

Studien visar att olika 
riskfaktorer hos en patient 
ökade risken för våld. De 
skador som sjuksöterskerna 
fick i samband  med våldet 
redovisades, detta var både 
fysisk och psykisk. Strategier 
för att skydda sig från 
negativa konsekvens av 
våldet skapades. 

Grad: I 

Bimenyimana, 
E; 
Poggenpoel, 
M; 
Myburgh, C; 
Van Niekerk, 
V. 
 
2009 
 
Sydafrika 

The lived 
experience by 
psychiatric nurses 
of aggression and 
violence from 
patients in a 
Gauteng psychiatric 
institution 

Undersöka och beskriva 
upplevd erfarenheter 
från  psykiatriska 
sjuksköterskor av 
agression och våld från 
patienter på en 
psykiatrisk instutition i 
Gauteng. Samt att 
beskriva riktlinjer som 
kan hjälpa 
sjuksköterskan i 
våldsamma situationer. 

Studien gjordes på ett 
psykiatriskt sjukhus. 
 
Utbildade sjuksköterskor som 
hade arbetat på psykiatrisk 
avdelning under de senaste 
två åren. 
 
I studien ingick 5 män och 5 
kvinnor som var mellan 
åldrarna 20 och 40 år 
gammal. 

En kvalitativ studie med 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 
 
Exempel på 
intervjufrågor: Hur 
upplever du våld och 
aggression på detta 
sjukhus? 
 
Teman och kategorier 
formades. 
 
Kodning utfördes bland 
annat  av en forskare 
som inte ingick i studien. 
 
 
 
 
 
 

 

Studien visar att de 
psykiatriska sjuksköterskorna 
är fysisk och psykiskt 
påverkad av våld från 
patienter. Känslor som 
redovisas är rädsla, ilska, 
frustration, förtvivlan och 
hopplöshet. Beteenden som 
uppkom av våldet var bland 
annat drogmissbruk och 
frånvaro från arbetet. En del 
av de bidragande faktorerna 
till våldet är bristen på 
personal och brist på stöd 
från arbetslaget. 
 
 

Grad: I 
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Författare Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
Camuccio, C. 
A;  
Chambers, M; 
Välimäki, M; 
Farro, D; 
Zanotti, R. 
 
2012 
 
Italien 

Managing 
distressed and 
disturbed patients: 
the thoughts and 
feelings 
experienced by 
Italian nurses 

 

Identifiera tankar och 
känslor hos 
sjuksköterskor som 
vårdar oroliga och 
aggressiva patienter på 
en psykiatrisk 
avdelning. 

Studien genomfördes med 33 
sjuksköterskor från sju olika 
akuta psykiatriska 
avdelningar. Information om 
studien gavs genom skriftligt 
material. 
 
Inklusionskriterierna var; 
frivilligt medverkande, 
legitimerade sjuksköterskor 
som upplevt minst en 
aggressiv händelse samt att 
de accepterade inspelning av 
intervjun. 
 
23 kvinnor och 10 män deltog, 
och medelåldern var 40 år. 
Genomsnittet på år av 
erfarenhet som sjuksköterska 
var 16 år, och genomsnittet 
på år av erfarenhet som 
sjuksköterska inom akut 
psykiatrisk vård var 9 år. 

En kvalitativ studie med 
fyra fokusgrupper där 
man samtalade om 
känslor relaterat till 
agressiva händelser med 
patienter. 
 
Intervjuerna varade cirka 
2h och spelades in för att 
sedan transkriberas. 
 
En innehållsanalys 
användes och ord, fraser 
och teman identifierades. 
Dessa bildade kategorier 
och teman och 
granskades sedan av en 
oberoende forskare. 

Sjuksköterskor upplever 
rädsla i möte med aggressiva 
patienter, både för att själva 
bli skadade och för att skada 
patienten. 
 
Patienter som 
sjuksköterskorna inte kände 
väl upplevdes mer 
skrämmande då de ansågs 
mer oförutsägbara i sitt 
beteende. Många 
sjuksköterskor upplevde att 
de hade för lite utbildning att 
hantera patienter med 
dubbeldiagnoser. 
De försökte se orsaken till 
aggressiviteten och var 
empatiska med patienters 
lidande. 

 

Grad: I 

Chambers, M; 
Kantaris, A; 
Guise, V; 
Välimäki, M. 
 
2015 
 
England 

Managing and 
caring for 
distressed and 
disturbed service 
users: the thoughts 
and feelings 
experienced by a 
sample of English 
mental health 
nurses 

Undersöka upplevda 
tankar och känslor hos 
sjuksköterskor som 
vårdar oroliga och/eller 
störda patienter i en 
akut psykiatrisk 
inrättning. 

Studien genomfördes på tre 
psykiatriska inrättningar. Tolv 
legitimerade sjuksköterskor 
deltog, 7 kvinnor och 5 män. 
Icke randomiserat urval 
gjordes där chefer 
identifierade potentiella 
deltagare, som sedan själva 
fick ta kontakt med 
forskningsgruppen vid intresse 
av att delta. 
 
Inklusionskriterier var att 
sjuksköterskorna skulle vara 
legitimerade, arbetade vid 
tillfället på en psykiatrisk 
inrättning och upplevt minst 
en aggressiv händelse med en 
patient. Åldern för deltagarna 
varierade mellan 31-40 år. 
Majoriteten hade arbetat som  

En kvalitativ studie med 
fyra fokusgrupper med 3-
5 deltagare i varje. 
Frågorna som skulle 
ställas framtogs med 
hjälp av experter inom 
området och 
pilottestades. 
 
 
Sessionerna varade 1-2h 
och spelades in och 
transkriberades. Induktiv 
innehållsanalys användes 
och ett tema uppkom. 
Datan kodades och 
granskades av en 
oberoende forskare. 

Tre övergripande teman 
återfanns; emotionell och 
kognitiv dissonans, vårdande 
engagemang och 
organisatoriskt stöd. 
Sjuksköterskorna upplevde 
obehag och en konflikt mellan 
att göra gott och inte skada i 
samband med 
tvångsåtgärder. 
Rädsla, ångest och sårbarhet 
var de mest framträdande 
negativa känslorna. 
De önskade bättre 
kommunikation med 
patienter och kunna 
förebygga att vidta 
tvångsåtgärder. 
Deltagarna ansåg att 
ytterligare utbildning, och 
bättre stöd, som debriefing, 
skulle förbättras. 

Grad: I 
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Författare Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
Kindy, D; 
Petersen, S; 
Parkhurst, D. 
 
2005 
 
USA 

Perilous work: 
Nurses´experiences 
in psychiatric units 
with high risks of 
assault 

Uppmärksamma 
sjuksköterskor 
erfarenheter som 
arbetar i miljöer där det 
finns hög risk för 
överfall. 

En annons skrevs ut i 3 olika 
tidningar i norra 
Kalifornien  för att komma i 
kontakt med sjuksköterskor 
som intervjuvades. 
 
6 kvinnliga och 4 manliga 
utbildade sjuksköterskor med 
2 till 17 års erfarenhet från 
psykiatrin. 
 
Sjuksköterskorna hade en 
ålder mellan 28 till 52 år. 

En kvalitativ studie med 
individuella 
intervjuer spelades in 
och transkriberades. 
Teman och kategorier 
skapades. 
 
Exempel på 
intervjufrågor: Kan du 
beskriva dina 
erfarenheter att arbeta i 
en miljö med en daglig 
risk för verbal och fysisk 
misshandel, inklusive 
dina tankar och känslor? 
Intervjuerna varade 
från 1 till 2 timmar. 

Deltagarna skapade strategier 
för att öka säkerheten från 
våldet. Detta innefattade 
personlig förberedelse och 
utbildning mot våldet, samt 
användning av läkemedel, 
kroppsspråk och materiella 
ting. 
 
Det fanns brist på möjlighet till 
debriefing efter en våldsam 
händelse. Deltagarna nämnde 
känsla av rädsla över framtida 
skador som skulle påverka 
deras förmåga att arbeta. 
 
Generellt uppgav deltagarna 
känslor de besvärades av på 
grund av en våldsam 
arbetsmiljö. 

Grad: I 

Moghadam, 
M. F; 
Pazargadi, M; 
Koshknab, M. 
F. 
 
2013 
 
Iran 

Iranian Nurses’ 
Experiences of 
Agression in 
Psychiatric Wards: 
A Qualitative Study 

Redogöra Iranska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
aggression i 
psykiatriska 
inrättningar. 

 

12 sjuksköterskor, med 
kandidatexamen eller högre, 
på akuta psykiatriska 
avdelningar på sjukhus i 
Ahwaz valdes icke-
randomiserat. 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 30-50 minuter.. 
 
Huvudfrågan vid 
intervjun var: Vad har 
du för erfarenheter av 
våld på den här 
avdelningen? 
 
Alla intervjuer spelades 
in, genomlyssnades 
noga, och 
transkriberades. En 
induktiv innehållsanalys  
 
användes och teman,  
meningsenheter och 
meningar markerades 
som sedan kodades. 
Likheter och skillnader 
skapade kategorier och 
subkategorier. 
 

Fyra teman uppkom; skador 
orsakade av aggression, 
orsaker till våld, smittsamma 
tendenser av våld, olika 
hanteringsstrategier. 
 
Man såg fysiska och psykiska 
skador som en del av psykisk 
vård. Personligt 
förhållningssätt, faciliteter och 
miljön på avdelning var 
bidragande faktorer till våld. 
Tvångsåtgärder i samband 
med våld var en vanlig strategi 
att använda, men var inte 
alltid förstahandsvalet. 

Grad: II 
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Författare Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
Stevenson, K; 
Jack, S; 
O’Mara, L; 
LeGris, J. 
 
2015 
 
Kanada 

Registered nurses’ 
experiences of 
patient violence on 
acute care 
psychiatric 
inpatient units: an 
interpretive 
descriptive study 

Undersöka psykiatri-
sjuksköterskors 
erfarenheter av våld 
från patienter på akuta 
psykiatriska 
inrättningar. 

Strategiskt urval resulterade i 
12 deltagare, från olika delar i 
Kanada. Medelåldern var 37,5 
år, och medianen för år av 
klinisk erfarenhet var  år. 
 
Deltagarna rekryterades med 
olika strategier; lättillgängliga 
psykiatriska sjuksköterskor i 
södra centrala Ontario i 
Kanada, s.k. snöbollsurval och 
reklam om studien i 
nyhetsbred o.d. i nyhetsbrev 
av 
sjuksköterskeorganisationer 
med fokus på psykiatri. 
 
Inklusionskriterierna var: 
legitimerad sjuksköterska, 
talar flytande engelska, 
nuvarande eller tidigare 
anställd på en akut psykiatrisk 
avdelning för vuxna patienter 
samt upplevt våld från en 
patient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ deskriptiv 
studie, med semi-
strukturerade 
individuella intervjuer 
som ägde rum där 
deltagaren önskade, 
eller via telefon. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades och 
fördes in i 
analysprogrammet 
NVivo 10. Datan 
analyserades med 
konventionell 
innehållsanalys, där 
datan kodades och 
bildade teman, denna 
process gjordes om för 
att se till att inga nya 
teman framkom. 
Deltagarna bjöds in till 
en andra intervju. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet från 33 unika 
historier om våld från patienter 
visade att många upplevde 
våld från patienter som en del 
av jobbet. De upplevde en 
konflikt mellan att ge god vård 
och tänka på sig själv efter en 
våldsam incident. 
Sjuksköterskorna hade olika 
strategier för att förebygga 
och hantera våld. De uttryckte 
ett behov av bättre utbildning, 
debriefing efter våldshändelser 
och stödjande arbetsmiljö för 
att förebygga våld. 

Grad: I 
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Författare Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
Tema, T.R; 
Poggenpoel, 
M; 
Myburgh, C. 
P. H. 
 
2011 
 
Sydafrika 

Experiences of 
psychiatric nurses 
exposed to hostility 
from patients in a 
forensic ward 

Undersöka och beskriva 
psykiatrisjuksköterskors 
erfarenheter av fientligt 
beteende av patienter 
på en rättspsykiatrisk 
avdelning och skapa 
rekommendationer för 
chefer att stärka 
psykatri-
sjuksköterskornas att 
hantera aggressiva 
patienter. 

Icke-randomiserat urval gav 
nio deltagande sjuksköterskor 
med över 1 års erfarenhet, 7 
kvinnor och 2 män. Åldern 
varierade mellan 26-58 år, 
och de hade arbetat inom 
rättspsykiatri mellan 1-6 år. 

Kvalitativ, utforskande, 
deskriptiv 
metod.Studien gjordes i 
två faser; i fas 1 
utforskades och 
beskrevs deltagarnas 
erfarenhet av 
våldsamma patienter. I 
fas 2 beskrevs 
rekommendationer för 
att stärka 
sjuksköterskors 
hantering. 
Datan kodades för att 
hitta underliggande 
betydelse av materialet. 
Olika ämnen uppkom 
och liknande ämnen 
samlades ihop. Ämnena 
blev till kategorier, som 
reducerades till teman. 
Obearbetad data 
granskades av en 
oberoende expert inom 
kodning, som sedan 
diskuterades med 
forskarna 

 

I studien framkommer det att 
rättspsykiatriska avdelningar 
är en stressfull arbetsmiljö. 
Våldsamt beteende är konstant 
upplevt och hindrar en 
vårdnade relation mellan 
sjuksköterskan och patienten. 
Sjuksköterskorna känner sig 
maktlösa.Upplevelse av 
värdelöshet och brist på stöd 
efter våldsamma händelser. 

Grad: I 

 


