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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Hot och våld riktat mot vårdpersonal är idag ett växande problem över 

hela världen. Vårdpersonal tillhör en av de yrkeskategorier där det föreligger en ökad 

risk att bli utsatt för hot och våld från patienter. Vårdpersonal är de som står för 

omvårdnaden av patienterna och forskning visar att om personalen blir utsatta för 

hot och våld kan det uppstå konsekvenser för både vårdpersonal och patienter. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av hot och våld 

hos vårdpersonal inom hälso- och sjukvården.  

Metod: I litteraturstudien har 8 vetenskapliga, kvalitativa artiklar sammanställts och 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Artikelsökning har 

skett i databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och Scopus. 

Resultat: Resultatet visar att upplevelsen av att utsättas för hot och våld leder till en 

mängd starka känslor hos den som blivit utsatt. Känslorna är för det mesta av negativ 

karaktär och kan handla om känslan av att uppleva sig vara hotad och rädd, att känna 

både subjektiv ilska samt ilska riktad mot patienterna, känna maktlöshet och att 

känna hopplöshet och nedstämdhet. Hot och våld leder till konsekvenser för 

personalen.  Det  omfattar  bland  annat  att  motivationen  sänks,  personalen  “tar  med  

sig  jobbet  hem”  och  privatlivet  drabbas.  Det  uttrycktes  en  stark  önskan  av  stöd,  

kunskap och utbildning. 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att upplevelsen av att bli utsatt för hot och 

våld leder till många svåra konsekvenser för de som blir drabbade. För att förbättra 

hanteringen av konsekvenserna krävs utbildning och stöd till vårdpersonalen samt 

vidare forskning inom området både för att förebygga och hjälpa personal som blivit 

utsatt. 

 

Nyckelord: Hot och våld, personal, slutenvård, upplevelse, våld på arbetsplatsen. 
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ABSTRACT 

 

Background: Threats and violence against healthcare workers is today a growing 

problem worldwide. Healthcare personnel are at an increased risk of being subjected 

to threats and violence by their patients. Health workers are caregivers and advocates 

for their patients and if they become subject to threats or violence, previous research 

has shown that the consequences can be many both for caregivers and patients. 

Aim: The aim of this study was to illuminate the experiences of threat and violence 

by patients on healthcare personnel. 

Method: This literature review study included 8 scientific, qualitative articles 

compiled and analyzed with a description of qualitative content analysis with 

inductive approach. Article search was performed in the databases Cinahl, PsycINFO, 

PubMed and Scopus. 

Results: The results show that the experience of being subjected to threats and 

violence leads to a lot of strong feelings for the victimized health care worker. 

Feelings are, for the most part, of negative character and include feeling of threatened 

and afraid, feeling both anger in general and anger directed toward patients, feeling 

powerless and feeling hopelessness and depression. Threats and violence also lead to 

other negative consequences for the staff. These include, among other things, that 

motivation is lowered, and  that  workers  find  themselves  “taking their work home 

with  them”,  which  affects  their  private  lives,  often  in  detrimental  ways.  Affected  

workers also expressed a strong desire for support for victims, and knowledge and 

training for coping skills and tactics for dealing with difficult patients.  

Conclusion: The results of the literature review study shows that the experience of 

being subjected to threats and violence leads to many serious consequences for those 

who are affected. In order to improve the management of the consequences, 

education and support for healthcare personnel and further research in the area, to 

be able to prevent further incidents and help the healthcare workers who have been 

subjected, are required. 

 

Keywords: Experience, inpatient, staff, threats and violence, workplace violence. 
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BAKGRUND  

Hot och våld riktat mot vårdpersonal är idag ett växande problem över hela världen. 

Det finns inget land i världen som inte är påverkat utav våld och våldet finns över allt. 

Våldet är universellt och det sliter på våra samhällen och hotar våra liv, vår hälsa och 

vår lycka. Varje år dör mer än 1,3 miljoner människor till följderna av våld och för 

många fler blir resultatet av våldet ett lidande i form av fysiska, sexuella och psykiska 

problem. Våld är bland de ledande dödsorsakerna för personer mellan 15-44 år över 

hela världen (WHO, 2014).  

Det finns arbetsplatser där risken för att utsättas för hot och våld är högre i 

jämförelse med andra. Vårdpersonal tillhör en av dessa yrkeskategorier där det 

föreligger en ökad risk att bli utsatt för hot och våld (SBU, 2014).  Arbetsmiljöverket 

(2011)  skriver  i  sin  rapport  ”Hot  och  våld  inom  vård  och  omsorg”  att  exempel  på  

sådana arbetsplatser är där makt- och myndighetsutövning förekommer och de 

menar att mer än 50% av dem som drabbas i sitt yrke av hot och våld är anställda 

inom antingen kommun eller landsting.  Det är mer vanligt för kvinnor att bli utsatta 

för hot eller våld i arbetet än vad det är för män. I Sverige har 18% av kvinnor i sitt 

yrke under de 12 senaste månaderna blivit utsatta, medan det enbart är 11% bland 

männen (ss.281-282). Man kan enligt statistiken se en ökning av sjukskrivning hos 

vårdpersonal som blivit utsatta för hot eller våld då personer som upplever konflikter 

i sitt arbete tenderar att utveckla mer depressionssymtom än andra (SBU, 2014).  

Definitioner av hot och våld 

Hot och våld tar sig i uttryck på olika sätt och det saknas generella definitioner på vad 

begreppet hot och våld innebär. Arbetsmiljöverket (2011) definierar hot som 

personangrepp med nedsättande kommentarer och omdömen av en specifik person 

och kan vara riktade mot både vårdpersonal, men även mot vårdtagaren själv ex. när 

det gäller hot om självmord eller självskada. Våld definieras som en uppsåtlig 

aggressiv handling som bidrar till fysisk eller psykisk skada hos en annan person.  I 

Arbetsmiljölagen (AFS 1993:2) finns en bredare definition där man menar att hot och 

våld kan innebära allt från trakasserier till mord.
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Enligt WHO (2014) kan våld definieras som: 

”  The  intentional  use  of  physical  force  or  power,  threatened  or  actual,  against  

oneself, another person, or against a group or community, that either results in or 

has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, 

maldevelopment  or  deprivation” 

Det finns andra vidare definitioner på hot och våld som innehåller både muntliga 

eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Våld beskrivs som alla 

former av aggression vilket innebär både fysiskt, muntligt och skriftligt våld (Arnetz, 

2001). 

Lagstiftning och arbetsgivarens ansvar 

I den svenska Arbetsmiljölagen står det skrivet om vilka skyldigheter arbetsgivaren 

har för att förebygga att olycksfall inträffar eller att ohälsa uppstår för de anställda 

inom arbetet. Arbetsgivare ska utreda om det finns en risk för våld eller hot på en 

arbetsplats och därefter förebygga och vidta åtgärder. Arbetsgivaren ansvarar över 

arbetsmiljön och till arbetsmiljö räknas alla tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska 

och sociala faktorer och förhållanden (Arbetsmiljöverket 2014). För att förhindra hot 

och våld i en arbetsmiljö finns lagstiftningar som man ska jobba efter och det är 

viktigt att arbetsgivaren följer dessa för att främja personalens säkerhet. 

Arbetsgivaren ska också erbjuda arbetstagaren att få tillfredsställande utbildning, 

information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet tryggt och 

säkert. (AFS 1993:2). 

Vården i Sverige styrs utav olika lagar, bland annat Hälso- och sjukvårdslagen som 

reglerar vården för patienterna men också arbetsmiljön för den vårdpersonal som 

utför omvårdnaden. Där står det skrivet att vården ska eftersträva en god hälsa som 

ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Den ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). 

Studiens betydelse för omvårdnad 

Vårdpersonal är de som står för omvårdnaden av patienterna och om personalen blir 

utsatta för hot eller våld, visar tidigare forskning på att konsekvenserna kan bli 

många (Edward, Ousey, Waterlow & Lui 2014; Kamchuchat, Chongsubivatwong, 
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Oncheunjit, Yip & Sangthong 2008; Deans 2004). Bland annat kan vårdaren förlora 

sitt professionella omdöme, vilket kan påverka omvårdnaden på ett negativ sätt 

genom att en våldsbenägen patient inte får stöd och vård på lika villkor som de andra 

patienterna (Carlsson, 2003).  

Känslor formas av vårt förhållningssätt till olika livsfenomen och det är speciellt för 

människan hur ens känslor kan styras av sin inställning till livet. (Løgstrup 1994, ss. 

97-98). För att en vårdare ska kunna få en djupare insikt och förståelse för 

situationen denne befinner sig i så krävs det att vårdaren har kunskap eller 

erfarenheter om liknande situationer. Vårdarens förmåga till att hantera situationen 

ökas om det är något i den nya situationen som känns igen (Delmar 2012, s.87).  

Att drabbas av våld i arbetet skapar en negativ stress, det påverkar den allmänna 

hälsan och ens välbefinnande för både vårdpersonal och deras patienter.  Det finns en 

väldigt stor risk att ohälsa och bristande arbetsglädje hos personalen påverkar 

patienter (Arnetz 2001, s.17).  

Lundström (2006) menar att beroende på hur en vårdare uppfattar sin arbetsmiljö, 

sina känslor av påfrestning i arbetet samt sin utsatthet av våld utfört av patienter kan 

det påverka vårdpersonalens uppfattning av patienterna. Personalen efterfrågar 

därför kunskap om hur det ska kunna hantera situationer som uppstår. Lundström 

menar att dessa aspekter bör beaktas vid interventioner, utveckling och forskning 

inom området. En stor del av vårdare rapporterar att de blivit utsatta för våld i 

arbetet och det framkom ett samband mellan deras upplevelser av sitt arbetsklimat, 

påfrestning och utbrändhet (ss.42-43). 

Att arbeta på en arbetsplats där riskerna för hot och våld är ökade kan ge många 

konsekvenser för personalen. Forskning visar på att konsekvenserna av hot och våld 

inte bara drabbar individen utan även patienterna och organisationen (Deans 2004; 

Isaksson, Graneheim, Richter, Eisemann & Åström 2008; Winstanley & Whittington 

2002). Hot och våld leder bland annat stress och i värsta fall kan det leda till psykiskt 

ohälsa för den drabbade (Folkhälsoguiden, 2013). Det är därför viktigt att 

vårdpersonalens upplevelser uppmärksammas och att vårdpersonalen får kunskap 

om andras erfarenheter. Genom detta förbättras förutsättningarna till att kunna 

hantera en hot och våldssituation (Delmar, 2012). 
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Teoretisk referensram 

Omvårdnad handlar om att utifrån ett personperspektiv hjälpa patienten att främja 

hälsa och förebygga ohälsa, där vårdpersonalen spelar en stor roll för att bidra till god 

omvårdnad (Ekman & Norberg 2013). I denna litteraturstudie har Aaron 

Antonovskys KASAM använts som teoretisk referensram för att förstå upplevelsen av 

att bli utsatt för hot och våld. KASAM är en förkortning av Känsla Av Sammanhang 

och fortsättningsvis kommer förkortningen KASAM att användas i studien. 

Antonovsky (2005) beskriver en modell inom det humanistiska perspektivet och 

arbetar med hälsa-ohälsa där grunden till hälsa är när en person upplever en känsla 

av sammanhang. Han menar att människan ständigt pendlar mellan de båda polerna 

hälsa (att vara frisk) och ohälsa (att vara sjuk) och Antonovsky anser att vårt fokus 

bör ligga på att hjälpa människor till att upprätthålla sin position i den friska polen.  

KASAM består av tre stycken delbegrepp; Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och samtliga komponenter har betydelse för KASAM men 

meningsfullheten anses vara det centrala begreppet. Med begriplighet menas i vilken 

grad personen klarar av att förstå vissa händelser som drabbar antingen personen 

själv eller personer i dess omgivning. Hanterbarheten handlar om hur personen 

upplever att han/hon kan hantera olika händelser samt vilka resurser som finns för 

att kunna hantera en händelse. Meningsfullheten, som anses vara den viktigaste 

komponenten i KASAM, grundas i vilken utsträckning en person känner engagemang 

och motivation när vi råkar ut för olika händelser i livet. Detta kan visa sig som att en 

person som ställs inför svårigheter antingen kan se det som en utmaning och 

engagerar sig i det eller att personen upplever det som att allt känns meningslöst 

(Antonovsky, 2005).  

KASAM utgör enligt Antonovsky (2005) en indikation på hur en person kan klara av 

påfrestande situationer i livet, men att ha hög KASAM innebär inte per automatik att 

man är fri från sjukdom eller att man kan koppla samman KASAM med att en person 

med  hög  KASAM  är  en  god  (“bra”)  människa.  En  person  med  hög  KASAM  har  lättare  

att anpassa sig till situationen och bidrar därför till sin egen hälsa. 

Att ha hälsa beror alltså på människans övergripande förhållningssätt till sitt eget liv 

och påverkar människans förmåga till att kunna hantera motgångar och svåra 

situationer i livet. Litteraturstudiens författare tolkar det som att om man inte känner 
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KASAM är det möjligt att man inte kan hantera hot- och våld situationer på ett 

tillfredsställande sätt.   

 
Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av att bli utsatt för hot 

och våld hos vårdpersonal inom hälso- och sjukvården.  

METOD  

Den metod som vi har valt att använda för denna studie var en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. Med en kvalitativ studie så försöker man att få en helhetsförståelse 

kring speciella omständigheter för att få en så tydlig bild som möjligt av situationen, 

för att vi ska kunna ta del av varandras erfarenheter och historier (Olsson & Sörensen 

2011 ss.100-101). Man granskar människors upplevelser och känslor. Då denna studie 

riktat sig mot upplevelsen av hot och våld riktat mot vårdpersonal inom hälso- och 

sjukvården, känns denna metod vara relevant. 

Sökmetoder 

Litteratursökning har skett med hjälp av databaserna PsycINFO, CINAHL, Scopus 

och PubMed för att hitta vetenskapliga artiklar som ska svara mot studiens syfte.  

När vi sökt efter artiklar använde vi oss av MeSH-termer som enligt Karolinska 

Institutet (2014) är den vokabulär som används vid National Library of Medicine. 

Specifika sökord vi använde var bl.a. experience of violence, workplace violence, 

inpatient care, violence against nurses, threat and violence m.fl. Avgränsningar vi 

valde att göra är att artiklarna är peer-reviewed, abstract available, English language, 

qualitative, därför att vi vill att artiklarna ska vara granskade, beröra ämnet 

omvårdnad samt att engelska och svenska är de språk som vi behärskar (Se bilaga 1).  

Urval 

Inklusionskriterier: Då syftet med studien är att beskriva upplevelsen av en hot och 

våld så ska artiklarna vara av kvalitativ karaktär för att på ett bra sätt kunna beskriva 

upplevelsen av hot och våld hos vårdpersonal. Artiklarnas resultat skulle grundas på 

intervjuer eller fokusgrupper från personer som har varit med om en hot och 
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våldssituation och jobbar inom vården. Artiklarna skulle vara skrivna på antingen 

svenska eller engelska, då dessa språk är de två språk som författarna behärskar. 

Exklusionskriterier: Artiklarna skulle inte handla om mobbing i arbetsgruppen, hot 

och våld skulle inte vara utfört utav en arbetskollega då vi vill undersöka hur 

vårdpersonalen upplever en hot och våldssituation från vårdtagare och hur detta 

kunde komma att påverka vårdpersonalen. Våld utfört av en dement vårdtagare har 

exkluderats. 

Åtta stycken artiklar inkluderades i studien med kvalitet hög och medel. Alla artiklar 

var av kvalitativ ansats och har grundats på antingen intervjustudier eller fokus 

grupper. Sex av artiklarna var utifrån vårdpersonal som jobbar inom psykiatrin, en 

utifrån akutsjukvården och en utifrån mödravård. Anledningen till att författarna har 

inkluderat studier med olika kontext är för att fånga fenomenet i allmänhet (Se bilaga 

2). 

Kvalitetsbedömning 

Vid kvalitetsgranskningen av utvalda artiklar har ett protokoll för kvalitetsbedömning 

av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) använts. Protokollet har modifierats av 

författarna (se bilaga 3). Samma protokoll har använts för samtliga artiklar. 

Svarsalternativet "vet ej" byttes ut mot "delvis" så i slutändan fanns svarsalternativen 

"ja", "nej" och "delvis". Svaret "Genereras teori" togs bort då författarna ansåg att det 

inte var relevant. 

Artiklarna kvalitetsbedömdes genom att varje "ja" svar i protokollet genererade två 

poäng, varje "delvis" svar genererade ett poäng och varje "nej" svar genererade noll 

poäng. Den totala poängsumman 26 poäng räknades om till procent. 26 poäng 

motsvarar 100%. Författarna granskade sedan varje artikel för sig och jämförde 

sedan resultaten med varandra och diskuterade eventuella oenigheter och kom 

slutligen fram till ett gemensamt resultat. 

Artiklarna delades sedan in i tre olika grader: låg, medel eller hög kvalitet. För att en 

artikel skulle vara av hög kvalitet krävdes att artikeln skulle få 75%-100%. Poäng 

mellan 50-74% gav artikeln medel kvalitet och poäng under 50% räknades som låg 

kvalitet.  Artiklar av låg kvalitet uteslöts ur studien. 
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Analys 

Artiklarna har analyserats med Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats där man plockar ut meningsenheter 

från sitt material. Författarna plockade ut meningsenheter, som är en bit text där det 

finns en mening eller flera ord som överensstämmer med studiens syfte. 

Meningsenheterna kondenserades och kodades och efter detta sammanställdes det 

till subkategorier och kategorier. I kondenseringen så förkortade vi 

meningsenheterna utan att innehållet förlorades. Vi plockade ut det väsentliga och 

koden blev sedan en kort beskrivning av kondenseringen (jmf Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012)  

Etik 

För att få publicera en artikel i medicin och vårdvetenskapliga tidskrifter så krävs ett 

godkännande från en etisk prövningsnämnd. Forskning får endast godkännas om den 

utförs med respekt för människovärdet och att en människas grundläggande 

rättigheter och friheter finns i åtanke (Olsson & Sörensen 2011 ss.86-87). Vi har 

under studiens gång sett till de etiska principerna och ansvarat för att forskningen 

skett i överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet och rättigheter (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2007). 

Helsingforsdeklarationen (2013) är ett grundläggande dokument som tillämpar 

etiska riktlinjer inom humanforskning. I denna deklaration nämns det att forskare 

ska vara berättigad och kunnig inom området som ska forskas på. Inom forskning 

måste en risk och vinstbedömning göras vilket innebär att forskningen måste leda till 

kunskap som är relevant och av vikt för utvecklingen inom området. Risker måste 

vägas mot den förväntade vinsten av forskningens syfte och för att forskningen ska 

kunna vara etisk måste vinsten vara större än riskerna. Helsingforsdeklarationen står 

för de etiska principer som man måste följa när man bedriver forskning som 

involverar människor. 

När man gör en litteraturstudie finns det några etiska överväganden man som 

författare bör ha i åtanke. Detta kan vara att enbart använda sig av artiklar som har 

blivit granskade och godkända av en etisk kommitté och att man i sitt resultat 

redovisar hela resultatet, dvs. att all fakta redovisas, både de fakta som stöder 
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författarens hypotes samt de fakta som inte överensstämmer med hypotesen 

(Forsberg & Wengström 2008, ss. 69-70) 

 
RESULTAT 

Analysen av ingående artiklar gjordes utifrån syftet som var att belysa upplevelsen av 

att bli utsatt för hot och våld hos vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. 

Resultatet utmynnade i 3 huvudkategorier och 15 underkategorier som presenteras 

nedan (Tabell 3) samt i flytande text under respektive kategori och underkategori. 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

 

Kategorier 

 

 

Underkategorier 

 

Hot och våld väcker starka känslor 

 

Hotad och rädd 

Ilska och frustration  

Maktlöshet 

Hopplöshet och nedstämdhet 

 

 

Hot och våld leder till konsekvenser 

Sänkt motivation och sänkt 

arbetstillfredsställelse 

Privatlivet drabbas 

Hot och våld blir en del av jobbet  

Litar inte på patienterna 

Slutat bry sig   

Ursäktar våldet 

 

Förhållningssätt och strategier för att klara 
av våldet 

 

Skyddsmekanismer 

Bryr sig trots hot och våld 

Behov av stöd 

Behov av kunskap och utbildning 

 

Hot och våld väcker starka känslor 

Litteraturstudien visar i denna kategori att upplevelsen av att utsättas för hot och 

våld leder till en mängd starka känslor hos den som blivit utsatt. Känslorna är för det 

mesta av väldigt negativ karaktär och kan handla om känslan av att uppleva sig vara 
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hotad och rädd, att känna både subjektiv ilska samt ilska riktad mot patienterna, 

känna maktlöshet och att känna hopplöshet och nedstämdhet. 

Hotad och rädd 

Studier visade att många negativa känslor kan sammankopplas med hot och våld. De 

mest framträdande känslor som uppstod var känslan av att känna sig hotad samt att 

uppleva sig vara rädd (Bimenyimana, Poggenpoel, Myburgh & van Niekerk 2009; 

Henderson 2003; Kindy, Petersen & Parkhurst 2005; Tema, Poggenpoel & Myburgh 

2011; Zuzelo, Curran & Zeserman 2012). Rädslan kan upplevas redan innan vårdaren 

har träffat patienten då vårdarna ofta läser i journalen inför en inläggning. Har 

patienten då en tidigare historia av att vara våldsam så kan det leda till att man 

känner sig hotad och måste hålla extra koll redan vid första mötet (Bimenyimana et 

al. 2009; Kindy et al. 2005). Ibland uppgav vårdpersonalen att de kommer till jobbet 

i rädsla (Tema et al. 2011) och trots att man har människor runt omkring sig så kan 

man känna sig hotad och få en känsla av att man ska komma till skada (Henderson 

2003).  

Rädsla och upplevelsen av att vara hotad kommer ofta från patienternas agerande 

och kan handla om ett verbalt aggressivt möte med en patient, sexuella anspelningar 

och utmanade blickar. Detta bidrar till att vårdpersonalen känner att de inte kan lita 

på patienterna (Tema et al. 2011). I studien av Henderson (2003) uppgav 

vårdpersonalen att de kunde uppleva en stor rädsla inför vissa patienter och att de 

var tvungna att bära radio för att kunna kalla på hjälp om de skulle behövas. 

Personerna upplevde att redan innan de skulle träffa en patient hade en känsla 

inombords av att något dåligt kunde inträffa.  

Vårdpersonalen i studien av Zuzelo et al. (2012) upplevde hot från patienter som 

kriminella handlingar och de kände därför att information om vart man befann på 

avdelningen var viktig därför att man var rädd för sin egen säkerhet. Vårdpersonalen 

upplevde en ständig rädsla för att göra fel inför patienterna då de var rädda att felet 

skulle leda till våldsamma konsekvenser. De kände därför att det var viktigt att dölja 

sin rädsla för att inte visa sig svaga inför patienterna. 

Studier visade att vårdpersonal upplevde en känsla av att vara hotad (Bimenyimana 

et al. 2009; Kindy et al. 2005; Tema et al. 2011).  I studien av Henderson (2003) 

uppgav personalen att de inte bara var rädda för sin egen säkerhet utan också var 
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rädda för patienternas säkerhet. Vårdpersonalen i Bimenyimana et al. (2009) studie 

upplevde att hotet inte enbart fanns på avdelningen, utan de kände sig vara hotade 

utanför jobbet och rädda för att patienter på permission skulle ta reda på vart de 

bodde och uppsöka hemmet. Kindy et al. (2005) beskrev att vårdpersonalen kände en 

stor rädsla över att bli så pass skadade i en våldsam händelse så att de inte längre 

skulle kunna jobba kvar och därmed försörja sig själva.  

Ilska och frustration 

Emotionella konsekvenser är oftast de första som händer efter hot- och våldssituation 

(Baby, Glue & Carlyle 2014). Studier visade att vårdpersonal som blivit utsatt för hot- 

och våld kände en ilska, både inombords men även riktat mot patienterna (Baby et al. 

2014; Bimenyimana et al. 2009; Hislop & Melby 2003; Tema et al. 2011). 

Frustrationen kunde göra att personal ibland reagerade med ilska tillbaka mot den 

patient som utövat våldet (Bimenyimana et al. 2009). I studien gjord av Baby et al. 

(2014) upplevde personalen att de inte längre klarade av att bemöta patienten som 

tidigare utåtagerat p.g.a. personalen kände en ilska och bitterhet riktat mot 

vårdtagaren. 

Under tiden som vårdpersonalen blir utsatta för hot- och våld byggs frustrationer upp 

som slutligen leder till att personalen når en brytningspunkt där frustrationen vänds 

till ilska och de ifrågasätter hur vårdtagarna tänker (Hislop et al. 2003). Tema et al. 

(2011) visar i sin studie att ilska kan triggas av olika händelser, det kan handla om att 

patienter utmanar ens auktoritet, patienterna slänger en bricka efter personalen eller 

att patienterna är oförskämda mot personalen. Alla dessa händelser är former av hot- 

eller våld och accepteras inte av vårdpersonalen. 

Upplevelsen av hot och våld från patienter inkluderar många subjektiva känslor men 

kan också ge upphov till fysiska och psykiska konsekvenser för den drabbade. I 

samtliga studier upplevde personalen att hot- och våld har föranlett till konsekvenser 

(Baby et al. 2014; Bimenyimana et al. 2009; Henderson 2003; Hislop et al. 2003; 

Kindy et al. 2005; Shahzad & Malik 2014; Tema et al. 2011; Zuzelo et al. 2012). Flera 

av personerna upplevde fysiska konsekvenser p.g.a. våldet riktat emot dem. Det 

visade sig genom att de fick sönderslitna kläder och drabbades utav minnesförlust till 

följd av slag mot huvudet (Baby et al. 2014; Bimenyimana 2009) 



                                                                       Bilaga 2. 

11 
 

Studier visade att det lätt uppstår frustration hos personalen på grund av hot och våld 

(Bimenyimana et al. 2009; Tema et al. 2011; Zuzelo et al. 2012). Personerna i studien 

av Bimenyimana (2009) tyckte att det var väldigt frustrerande att jobba på en 

arbetsplats där man inte blev uppskattad trots det svåra arbetet. Tema et al. (2011) 

visade att de kvinnliga vårdarna kände sig frustrerade då de hade en våldsam patient 

som utövade våld för att de kände att de inte kunde bidra till teamarbetet på samma 

sätt som de manliga vårdarna kunde. För personerna i studien av Zuzelo et al. (2012) 

visade resultaten att vårdpersonal upplevde frustration när regler och riktlinjer 

gällande arbetsplatsen ändrades, om inte alla följer samma regler kan det lätt skapa 

onödiga konflikter mellan patient och vårdare. 

Maktlöshet 

I flera av studierna uppgav vårdpersonalen att de kände sig maktlösa (Bimenyimana 

et al. 2009; Tema et al. 2011; Zuzelo et al. 2012). När en våldsam situation uppstår 

och personalen måste kontakta en läkare för att få ordinationer och dyl. kan väntan 

tills allt är klart vändas till en känsla av maktlöshet, man kan inte vidta några 

åtgärder till att det är godkänt av en läkare. När en hot och våldssituation uppstår 

måste man inte bara tänka på sin egen säkerhet utan också på patientens bästa, detta 

kan skapa en inre konflikt hos vårdaren. Att ständigt hamna i en sorts maktkamp 

med patienterna kan få personalen att tappa fokus på vad som är viktigt (Zuzelo et al. 

2012). 

Hopplöshet och nedstämdhet   

Vårdpersonal i studierna visade att upplevelser av hopplöshet och nedstämdhet var 

vanligt förekommande på vårdavdelningarna (Baby et al. 2014; Bimenyimana et al. 

2009; Kindy et al. 2005; Tema et al. 2011; Zuzelo et al. 2012). Personalen upplevde 

det som att de hade en klump i magen när de gick till jobbet och oroade sig inför 

dagens arbetspass. Några kände att de behövde gå undan och gråta för att de mådde 

så dåligt inombords (Zuzelo et al. 2012).  

Vårdpersonal i studien av Tema et al. (2011) uppgav att de kände sig psykiskt och 

känslomässigt dränerade och känner sig inte som sig själva efter att de hanterat en 

hot- och våldssituation. En av personerna uppgav att en patient varit väldigt 

aggressiv och uttryckte att personalen var helt värdelösa, detta fick personalen att 

känna sig nedstämda och att de inte utförde ett bra jobb. Kindy et al. (2005) framhöll 
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att vårdpersonalen kände att de inte fick visa sin nedstämdhet för patienterna då 

deras sinnestillstånd lätt kunde utnyttjas.  

I Zuzelo et al. (2012) studie uppgav personalen att en upplevelse av att bli sårad är en 

av konsekvenserna till följd av våld. Vårdpersonalen uppgav också att det varit utsatta 

för situationer som har lett till att de varit sjukskrivna under en längre tid. Detta 

återfinns i studien gjord av Kindy et al. (2005) där personer uppgav att de inte klarar 

av att jobba på grund av att arbetsplatsen inte är en säker omgivning för personal och 

patienter. Konsekvenser drabbar även patienterna då vårdpersonalen inte längre 

klarar av att ge en god omvårdnad. Hislop & Melby (2003) beskrev det som att 

vårdpersonalen upplever det som att själen förstörs.  

Studien av Baby et al. (2014) visade att personalen kände att våldet inte går att 

undvika, utan att man måste acceptera våldet och efter hot- och våldssituation 

”hoppa  upp  i  sadeln”  igen.  Personalen  kände  att  det  är  hopplöst  att  arbeta  emot  

våldet, för det kommer ändå alltid att finnas kvar. 

Hot och våld leder till konsekvenser  

Litteraturstudien visar i denna kategori att hot och våld leder till konsekvenser för 

individen. Det omfattar bland annat att motivationen sänks, man har svårt att släppa 

jobbet, tar med sig jobbet hem och privatlivet drabbas. Hot och våld blir en del av 

jobbet, personalen får svårt att lita på patienterna, personalen slutar att bry sig om 

sina patienter och det ständigt förekommande våldet ursäktas.  

Sänkt motivation och sänkt jobbtillfredsställelse 

Vårdpersonal i studien upplevde att deras motivation till att behandla och utföra sitt 

jobb blev sänkt i samband med att konstant utsättas för hot och våld från patienter 

(Bimenyimana et al. 2009; Tema et al. 2011). Personalen i studien av Tema et al. 

(2011) beskrev att när patienterna blev arga upplevde de en hjälplöshet och ansåg att 

motivationen till att fortsätta sitt arbete sänktes.  

I studien gjord av Henderson (2003) uppgav vårdpersonalen att en konsekvens av 

våldet blev att personalen blev avtrubbade med tiden. Shahzad & Malik (2014) 

beskriver i sin studie att en händelse från en hot- och våld situation kan förfölja 

personalen under flera år och kan en negativ inverkan på deras jobbprestation och 

jobbrelaterat våld hör i hop med låg jobbtillfredsställese och sänkt produktivitet. 
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Personalen i studien av Tema et al. (2011) beskriver att hot- och våld påverkade 

vårdpersonalens jobbprestation. En person uppgav att denne var helt paralyserad av 

skräck och använde sig av fel anvisningar när denne skulle administrera läkemedel 

efter ett aggressivt möte. Personalen beskrev att hotfulla situationer gjorde dem 

väldigt obekväma. 

Bimenyimana et al. (2009) beskrev i sin studie att bristen på personal var en av de 

bidragande faktorerna till att motivationen sänktes och det faktum att jobbet kändes 

som en börda. Detta bidrog till att personalen hade dåliga förväntningar. Avsaknaden 

av  ett  ”mål”  att  jobba  efter  och  att  det  är  samma  patienter  man  vårdar  till  och  från  gör  

att personalen känner sig omotiverade till att jobba eller endast fortsätter jobba för 

att man inte har något annat val.  

Privatlivet drabbas 

Många utav personalen i studierna hade svårt att släppa den negativa känslan de fick 

på jobbet och tog med sig känslan hem. Detta resulterade i att personalen upplevde 

det som att deras privatliv drabbades p.g.a. hot- och våld på arbetsplatsen (Baby et al. 

2014; Kindy et al. 2005; Tema et al. 2011). En vårdare i studien av Baby et al. (2014) 

uppgav att hon blev så utmattad av jobbet så att hon inte längre kunde hantera sin 

föräldraroll hemma och slutligen vid ett tillfälle gick överstyr och tog tag i sin dotters 

hår och luggade henne. En vårdare i studien av Tema et al. (2011) uppgav att hen kom 

hem ifrån jobbet och insåg att hen började skrika på sina barn helt utan anledning. 

Ytterligare en vårdare ifrån studien började skrika på sin make utan anledning när 

han frågade vad de skulle äta till middag. Andra uppgav att de ofta låg och funderade 

över jobbet nattetid och därför fick svårt att sova. Vissa inbillade sig till och med att 

de såg sina patienter komma emot sig när de skulle sova. Kindy et al. (2005) beskrev 

hur en del upplevde det som att de blivit bittra. De kom hem till sina familjer och var 

sura och vresiga. 

Hot och våld blir en del av jobbet 

Det finns en förutfattad mening om att vårdpersonal som jobbar på arbetsplatser där 

det förekommer våldsbenägna patienter ska förvänta sig våld och att bli utsatta för 

våld, därför att det anses vara en del av jobbet. Att bli utsatt för hot eller våld ska inte 

komma som en chock (Baby et al. 2014). I studien av Hislop & Melby (2003) beskrev 

en vårdare att alla på avdelningen hade talat om för denne att som vårdare ska man 
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förvänta sig att bli slagen när man jobbar på en akutmottagning, när det väl 

inträffade  ansågs  vårdaren  som  ”invigd”.   

Zuzelo et al. (2012) & Kindy et al. (2005) beskriver hur personalen mentalt 

förbereder sig innan de kommer på jobbet därför att de aldrig vet när något hemskt 

kan inträffa. Alla patienter kan när som helst få ett utbrott. Baby et al. (2014) 

beskriver att vårdpersonalen förväntar sig våld när det kommer till arbetet men har 

en förhoppning om att det inte ska inträffa.  

I studien av Henderson (2003) hade personalen en inställning att det är en del av 

jobbet att bli utsatt för muntligt våld och det är bara att acceptera detta. Personalen 

utvecklar en attityd där de har överseende med  våldet  och  ser  det  som  ”en  del  av  

deras  jobb”.   

Litar inte på patienterna 

Zuzelo et al. (2012) beskrev i sin studie att tidigare erfarenheter av en patient som 

betett sig hotfullt skapar en misstänksamhet hos vårdpersonalen och personalen 

upplever att de måste hålla en armslängds avstånd till patienten för att de inte kan 

lita på hen. Ibland känner personalen att de inte kan avgöra om en patient faktiskt är 

sjuk och psykotisk på riktigt eller om det handlar om ett skådespel. Personalen 

upplever att de får en helt annan känsla inombords om patienten känns elak och 

ondskefull, vilket i sin tur leder till att man inte litar på patienten. Personalen vet 

aldrig vad de ska förvänta sig. Hislop & Melby (2003) visar att i möten med 

substanspåverkade personer upplever vårdpersonalen att personerna är oberäkneliga 

och man måste hålla extra koll och vara på sin vakt. 

Slutat bry sig   

I studien av Bimenyimana et al. (2009) framkom det att när vårdpersonal dagligen 

utsätts för hot- och våld kan det resultera i att personalen tar emotionellt avstånd 

gentemot  patienterna.  Personalen  utvecklade  en  ”jag-bryr-mig-inte”  attityd  och  

menade att varför ska de bry sig om andra när ingen brydde sig om dem. Personalen 

slutade bry sig i protest, för att visa sitt missnöje över situationen. I studien gjord av 

Zuzelo et al. (2012) visades detta genom att vårdpersonalen slutade bry sig om 

omvårdnaden för patienterna. Personal uppger att de endast gjorde det som var mest 
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nödvändigt. Ex. vid en våldsam situation hade de svårare att känna empati för den 

som blev skadad och inte för den som utövat våldet.  

Ursäktar våldet  

I studierna skrivna av Henderson (2003) & Zuzelo et al. (2012) visar det sig att 

personalen ursäktar våldet. Henderson (2003) beskriver i sin studie att personalen 

upplever att patienterna inte menar att vara våldsamma och man måste ta 

våldsamma situationer med ro och tänka efter varför patienterna är inlagda. 

Personalen uttrycker också att de är så vana vid våldet att det är något som de inte 

reagerar över längre. I studien skriven av Zuzelo et al. (2012) beskriver personalen att 

patienter tenderar att vara våldsamma för att de vill vara ifred. 

Förhållningssätt och strategier för att klara av våldet 

Litteraturstudien visar i denna kategori olika förhållningssätt och strategier som 

personalen behöver använda sig av för att klara av att hantera våldet. Det handlar om 

vilka skyddsmekanismer man använder sig av, att man trots hot och våld fortfarande 

bryr sig om sina patienter samt att personalen uttrycker en stark önskan av stöd, 

kunskap och utbildning. 

Skyddsmekanismer 

Studier visar att personalen använder sig av olika skyddsmekanismer och dessa var 

inte alltid av positiv karaktär (Bimenyimana et al. 2009; Shahzad & Malik 2014; 

Tema et al. 2011). Shahzad & Malik (2014) visar i sin studie att personal upplevde att 

jobbrelaterat våld leder till att personalen tar avstånd ifrån patienterna och detta 

gjordes för att skydda sig själv. Både Bimenyimana et al. (2009) och Tema et al. 

(2011) visar i sina studier att det finns personer ur personalen som tar till alkohol, 

tobak eller narkotika på jobbet och hemmavid för att kunna hantera de känslor som 

uppstår.  

Alla skyddsmekanismer är inte negativa, Baby et al. (2014) framhåller att personal 

kan ta ett negativt möte och vända det till något positivt genom att se det som ett 

inlärningstillfälle. Vårdpersonalen upplevde att det ökade deras medvetenhet om att 

deras handlingar kan framkalla reaktioner hos den de pratar med. I studien av Zuzelo 

et al. (2012) kände några i personalgruppen att de inte behöver ta ett överfall 

personligt eftersom att deras patienter lider av ohälsa. I studien av Henderson (2003) 
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anser vårdpersonalen att med tiden lär de sig se tecken hos patienterna som kan leda 

till våld vilket gör att man kan avstyra en situation innan den startat. Att lyssna på sin 

magkänsla är en viktig del till att kunna skydda sig själv. Personalen uttrycker att alla 

har sina egna copingstrategier mot våld. 

Bryr sig trots hot- och våld 

Att fortfarande ha ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt trots hot- 

och våld är viktigt när man jobbar inom vårdande yrken. Studierna visar att all 

personal inte reagerar med negativa känslor utan lyckas att behålla sin 

professionalitet mot patienterna (Henderson 2003; Kindy et al. 2005; Tema et al. 

2011; Zuzelo et al. 2012). I studien gjord av Kindy et al. (2005) anser deltagarna att 

det är viktigt att inte tappa fokus och att patienterna ska vara ett gemensamt ansvar. 

Vårdpersonal från studien av Zuzelo et al. (2012) säger att man inte ska göra någon 

skillnad i sitt bemötande mellan aggressiva och lugna patienter utan behålla ett 

professionellt förhållningssätt. Som personal äger man inte rätten att döma någon på 

förhand, man ska ta hand om patienterna oavsett vilken situation det är och bör 

försöka hitta glädjen trots en tung arbetsdag. 

Behov av stöd 

I samtliga studier uttryckte vårdpersonalen att de upplevde ett behov av stöd från 

ledning och chefer (Baby et al. 2014; Bimenyimana et al. 2009; Henderson 2003; 

Hislop & Melby 2003; Kindy et al. 2005; Shahzad & Malik 2014; Tema et al. 2011; 

Zuzelo et al. 2012). I studien av Bimenyimana et al. (2009) yttrar det sig som att 

personalen upplever att de sällan får stöd från sina chefer och de tar patienternas 

parti. Det är inte endast avsaknad av stöd ifrån chefer utan också inom arbetsgruppen 

är stödet otillfredsställande. Personalen upplevde att de blev lämnade ensam utan 

hjälp, läkare och kollegor hade en inställning till att man skulle vara kapabel till att 

klara av situationer själv. Medverkande i studien gjord av Zuzelo et al. (2012) menar 

att personalen måste hålla ihop i arbetsgruppen för att det är viktigt att vara en stark 

arbetsgrupp annars kan patienterna utnyttja situationen. Henderson (2003) beskrev 

att personal hade upplevt att man förväntades att hantera sina känslor utan vidare 

stöd. 
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Trots att personalen rapporterat våldsamma händelser och gjort avvikelserapporter 

upplever de att ingenting förändras eller tar tag i problemet (Bimenyimana et al. 

2009; Henderson 2003; Tema et al. 2011).  

Behov av kunskap och utbildning 

Studier visade att det inte bara fanns ett behov av stöd men också ett behov av 

utbildning bland personalen. Detta yttrade sig genom otillräcklig inskolning, 

information eller en handlingsplan (Bimenyimana et al. 2009; Tema et al. 2011).  

Tema et al. (2011) beskriver att personalen inte visste hur de skulle hantera en 

våldsam patient p.g.a. de upplevde att de inte hade fått tillfredställande utbildning att 

kunna hantera sådana situationer. Vårdpersonalen upplevde det som att det endast 

var cheferna som fick utbildning om hot- och våld trots att det inte är dem som 

ansvarar för den grundläggande omvårdnaden.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna studie gjordes med en kvalitativ ansats. I en kvalitativ studie så försöker man 

att få en helhetsförståelse kring speciella omständigheter för att få en så tydlig bild 

som möjligt av situationen och detta görs för att vi ska kunna ta del av varandras 

erfarenheter och historier (Olsson & Sörensen, 2011 ss.100-101). Inom kvalitativ 

forskning ligger betoningen på att tolka och skapa förståelse för olika fenomen av 

människors subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013 s.54). Utifrån detta 

och från studiens syfte som var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av hot- och 

våld valde författarna att använda sig av kvalitativ forskningsmetod. Förhoppningen 

var att studien skulle öka förståelsen för fenomenet, att bli utsatt för hot och våld och 

vad detta innebar för personalen. 

När syftet formulerats och problemområden avgränsats formade författarna sökord 

som kunde tänkas svara mot syftet. Bland dessa fanns sökord som bl.a. experience of 

violence, workplace violence, inpatient care, violence against nurses, threat and 

violence m.fl. Dessa kändes relevanta för att författarna skulle kunna samla 

information till fenomenet de skulle belysa, att beskriva vårdpersonalens upplevelser 

av hot-och våld. 
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Författarna använde sig av olika databaser för att söka artiklarna. Bland dessa fanns 

Cinahl, PubMed, PsycINFO och Scopus. Forsberg & Wengström (2013) beskriver att 

Cinahl innehåller specialiserad omvårdnad och omfattar b.la. vetenskapliga 

tidskrifter. PubMed är en bred databas som koncentrerar sig på omvårdnad m.fl. och 

inkluderar material från olika tidskrifter. PsycINFO är den databas som är 

koncentrerad till psykologisk forskning inom omvårdnad och omfattar vetenskapliga 

tidskrifter m.fl. som täcker den internationella forskningen (ss.75-77). Författarna 

anser därför att dessa databaser är användbara då de innehåller artiklar som berör 

omvårdnadsforskning. 

Urvalet till denna studie har styrts utav forskningsfrågan där syftet var att ta reda på 

upplevelsen av hot och våld hos vårdpersonal. Därför har artiklar som svarat mot 

syftet valts ut, det vill säga artiklar som är baserade på intervjuer eller fokusgrupper. 

Detta för att få tag på studier som är gjorda med personer som har upplevda 

erfarenheter av hot- och våld och har mycket att berätta om området. 

Litteraturstudien som är baserad på vetenskapliga studier från länderna Syd Afrika, 

USA, Irland, Nya Zeeland och Pakistan visar alla på liknande resultat. Detta kan 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) öka trovärdigheten i sammanställningen 

för att resultatet pekar i samma riktning. Det är viktigt att studiernas 

inklusionskriterier är tydliga så att man kan bedöma om undersökningsgrupperna 

liknar varandra (s. 110). Litteraturstudiens författare anser även att detta kan 

innebära att resultaten av studien kan vara överförbara till andra delar av världen.  

Styrkor i litteraturstudien är att vi har varit två författare, samt att vi har varit två 

som har granskat materialet. Detta skriver Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) 

ökar tillförlitligheten i resultatet när man använder sig av detta tillvägagångssätt 

(s.198). Övriga styrkor är även våra tydliga inklusions- och exklusionskriterier, vilket 

underlättade för oss i sökningen av material samt det bedömningsinstrument för 

kvalitetsgranskning vi använt oss av. Willman et al. (2011) skriver att för att kunna 

tolka ett resultat av en innehållsanalys kan det vara nödvändigt med en 

kvalitetsgranskning för att studierna kan ha olika vetenskaplig styrka. För en korrekt 

tolkning behöver man då kunna rangordna studierna (s.108).  
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Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att bli utsatt för hot och våld väcker starka 

känslor hos personalen. Känslorna handlade om att känna sig hotad och rädd, ilska 

och frustration, maktlöshet, hopplöshet och nedstämdhet. Resultatet visar också att 

bli utsatt för hot och våld leder till konsekvenser som sänkt motivation och sänkt 

arbetstillfredsställelse, privatlivet drabbas, hot och våld blir en del av jobbet, litar inte 

på patienterna, slutat bry sig och ursäktar våldet. I resultatet presenteras hur 

personalen skapar förhållningssätt och strategier för att klara av våldet, vilka 

skyddsmekanismer de använder sig av, att personalen fortfarande bryr sig trots hot 

och våld samt hur personalen behöver stöd, kunskap och utbildning. 

I litteraturstudiens resultat framkom att hot- och våld kunde leda till att vårdaren 

kände sig rädd för sin egen säkerhet. Ofta förekom en upplevelse av att vara hotad. 

Dessa fenomen har uppmärksammats i andra studier däribland studien av Camuccio, 

Chambers, Välimäki, Farro & Zanotii (2012) där rädsla identifierats som den mest 

vanligt förekommande känslan som vårdpersonalen upplevde i samband med att de 

träffat patienter som utövat hot- och våld. Personal som blivit utsatta för hot- och 

våld eller befann sig tillsammans med en våldsam patient upplevde att de kände en 

rädsla inför att bli skadade eller att patienten skulle skada sig själv. Resultatet i 

litteraturstudien visade också att rädslan för sin egen säkerhet inte bara gällde då 

man befann sig på jobbet, utan personalen kände sig även rädda för att något skulle 

kunna hända dem utanför jobbet. De var rädda för att patienter på permission skulle 

ta reda på vart de bodde och uppsöka dem i hemmet.  

I litteraturstudiens resultat framkom det att ilska var ett av många fenomen som 

uppstår i samband med en hot- och våld situation.  Vårdpersonalen upplevde en ilska 

inombords samt en ilska som riktades mot patienterna. Detta bekräftas i studien av 

Arnetz & Arnetz (2001) där ilska var det mest framträdande fenomenet som förekom 

hos vårdpersonalen till följd av en hot- och våld situation. I litteraturstudiens resultat 

beskrivs det hur vårdpersonal som blivit utsatta för hot- och våld bygger upp en 

frustration som sedan leder till en ilska vilket gör att personalen slutligen når en 

brytningspunkt. I studien av Deans (2004) bekräftas detta genom att personalen inte 

kunde hantera sin egen ilska eller när ilska uttrycktes emot dem från patienterna.  

Med hanterbarhet menas till vilken grad man upplever att man har resurser för att 

möta de krav som ställs, har man en hög hanterbarhet känner man sig inte som ett 
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offer för omständigheterna och tycker inte att livet behandlar en orättvist 

(Antonovsky, 2005) 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att ilskan kunde triggas av olika 

aspekter, bland annat att patienterna var oförskämda. Resultatet av ilskan blev att 

personalen inte längre kunde bemöta patienterna som utövat våldet. Detta beskrivs 

också av Lundström, Åström & Graneheim (2007) där personal som försöker att få 

kontroll över en hot- och våld situation kunde uppleva ilska, det kunde handla om att 

personalen försökte undvika att bli spottad på i samband med ADL och i stället för att 

hjälpa patienten så lämnade man denne ensam.  Lundström (2006) beskriver detta 

som  en  upplevelse  av  att  “falla  i  bitar”.  När  personalen uttrycker det som att de håller 

på  att  “falla  i  bitar”  handlar  det  om  att  uppleva  rädsla,  maktlöshet,  sorgsenhet,  

tidlöshet och ilska. Enligt Antonovsky (2005) har en människa med hög känsla av 

begriplighet en förmåga att ordna och förklara händelser och göra dem gripbara. En 

person med låg KASAM tenderar att skylla de dåliga händelserna på olycka och 

misär, medan en person med hög KASAM ser det som erfarenheter man kan 

handskas med och utmaningar som man kan möta. Litteraturstudiens författare 

tolkar detta som att vårdpersonalen har en låg känsla av begriplighet när de blir 

utsatta för hot- och våld.  

Litteraturstudiens resultat visar att bli utsatt för hot och våld leder till omfattande 

konsekvenser både för personal men även för patienterna då personalen brister i sin 

omvårdnad därför att de väljer att ta avstånd ifrån sina patienter. Detta används av 

personalen som en skyddsmekanism för att kunna skydda sig själv. Konsekvenserna 

är av olika art och innefattar allt från huvudtrauma efter slag, inte känna sig 

uppskattad av ledning men främst att de negativa känslorna kan sitta kvar i flera år, 

vilket också påverkar arbetsprestationen. Christie (2014) belyser hur pass omfattande 

konsekvenserna är för vårdpersonalen som blivit utsatt för hot- och våld. I hennes 

avhandling framgår det att vårdpersonal som blivit utsatt för verbala övergrepp 

upplevde negativa känslor som ilska frustration och hjälplöshet. Viss vårdpersonal 

kunde till och med hämnas mot patienter på grund av sin egen ilska och frustration, 

hon skriver också att en vårdare försökt begå självmord på grund av de negativa 

känslorna som uppkom. Litteraturstudiens författare anser att fastän konsekvenserna 

i Christies (2014) studie inte är av samma art så är de likväl oerhört omfattande och 
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Christie belyser att konsekvenserna kan vara oerhört omfattande oavsett vilken typ av 

våld det handlar om. 

Resultatet i litteraturstudien visar att bli utsatt för hot och våld gav konsekvenser för 

personalens privatliv och de hade svårt att släppa tankarna kring arbetet när de kom 

hem och deras privatliv drabbades. Faktorer som påverkades var familjen, partners 

och sömnen. Detta kan jämföras med Hellzen, Asplund, Sandman & Norbergs (2004) 

studie där de visar att hot, våld och sexuella trakasserier på arbetet har lett till att 

personal upplevde det som att patientens agerande på jobbet även påverkade deras 

privatliv då de kom hem och var irriterade och uppretade, de klarade inte av sina 

egna relationer med make/maka då de kände avsmak för beröring och de kunde inte 

hantera sina barn på ett pedagogiskt sätt. Att privatlivet drabbas är också något som 

stöds av Gates, Gillespie & Succup (2011) som visar att personal som blir utsatta av 

våld på arbetet kan få svårt att koppla bort tankar om händelsen och detta kan då 

leda till enligt dem leda till PTSD. Litteraturstudiens författare anser att personerna i 

studien har en låg känsla av meningsfullhet, detta styrks av Antonovsky (2005) som 

menar att meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner att livet och de 

krav som livet ställer på en är värda att investera energi i. Meningsfullheten syftar till 

att problemen ska ses som en utmaning istället för en börda man hellre vore utan. 

Resultat visar också att personalen använder sig av olika förhållningssätt och 

strategier. Resultatet visade också att några ur personalen använde sig av alkohol, 

narkotika eller tobak, hemmavid eller på jobbet, efter en hot- och våld situation för 

att de inte kunde hantera de känslor som uppstod efteråt. Detta kan jämföras med 

Christie (2014) som i sin avhandling skriver att ouppklarade känslor kan utvecklas till 

känslomässiga problem där personen vänder sig till ohälsosamma vanor som alkohol 

eller narkotika. Hon menar också att om en arbetssituation är negativt påverkad så 

kan vårdpersonal uppleva onormala nivåer av stress och därefter vända sig till 

alkohol eller narkotika för att hantera stressen. Antonovsky (2005) menar att 

personer inte behöver uppleva att allting här i livet är begripligt, hanterbart och 

meningsfullt för att ha en hög KASAM. Litteraturstudiens författare anser att 

personal som använder sig av alkohol och narkotika behöver inte nödvändigtvis ha en 

låg KASAM, däremot kan det beskrivas utifrån en låg hanterbarhet. 

Det framkom tydligt i litteraturstudiens resultat att i samtliga studier som granskats 

upplevde personalen att de var i behov utav stöd och de kände att de inte fick 
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tillräckligt med stöd. Avsaknaden av stöd var både ifrån chefer samt ledning, men 

även inom personalgruppen kände de att behovet av stöd var stort. Det framkom 

också i resultatet att personalen upplevde det som att cheferna står på patienternas 

sida om en hot- och våld situation uppstår och trots att personalen rapporterat 

våldsamma händelser så upplevde de att det inte gjorde någon skillnad. Detta visar 

även Gates et al. (2011) som i sin studie redovisar att rapportering till ledning och 

chefer inte förändrar något. Centralt i deras studie är att vårdpersonal upplever en 

stor brist på stöd och likt litteraturstudiens författare har även de kommit fram till att 

personalen upplever att cheferna tar patienternas parti i en konflikt (s. 64).  

Resultatet i litteraturstudien visad att vårdpersonalen upplevde att de hade ett stort 

behov av kunskap och utbildning gällande hot-och våld. Vårdpersonalen kände sig 

inte tillräckligt inskolad på arbetsplatsen och kände vid en hot-och våldssituation att 

de inte kunde hantera situationen.  Till skillnad från litteraturstudiens resultat 

skriver Pozzi (1998) att det är chefer som bör få mer utbildning gällande hot- och våld 

och inte vårdpersonal medan Ferns & Cork (2008) anser att det är av stor vikt att 

utbilda personalen eftersom då de lätt kan misstolka och läsa av situationer fel. 

Litteraturstudiens författare håller med Ferns & Cork då vi anser att utbildningen av 

personal är av största vikt för att personalen ska kunna lära sig att hantera hot-och 

våld på ett effektivt sätt. Litteraturstudiens författare anser också att chefer bör få 

utbildning gällande hot och våld då detta är till stor fördel för personalens del 

gällande råd och handledning. 

SLUTSATS  

Litteraturstudien visar att vårdpersonalens upplevelser av att bli utsatta för hot- och 

våld är något som påverkar både individen, patienten och organisationen. 

Konsekvenserna är omfattande och de inkluderar olika känslor som att känna ilska, 

känna sig maktlös samt vara i ett stort behov av stöd, kunskap och utbildning (jmf 

SBU, 2014). I många fall upplevs hot- och våldssituationer som ej hanterbara främst 

för att tillfredsställande utbildning inte varit tillgänglig och stödet haft en stor 

frånvaro.  
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VIDARE FORSKNING 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det finns ett behov för vidare 

forskning inom hot- och våld eftersom detta är ett omfattande och pågående problem 

inom hälso- och sjukvården är det av stor vikt. Som vårdpersonal ska man känna sig 

trygg på sin arbetsplats och aktivt arbeta med förebyggande insatser mot hot och 

våld. Därför är det av stor vikt att detta fenomen beforskas då resultatet visar hur illa 

vårdpersonal far av dessa situationer och hur viktigt stödet efteråt är. Det är viktigt 

med stöd och utbildning för att styrka begripligheten och hanterbarheten hos 

personalen för att personalen ska kunna ge en säker och god omvårdnad till sina 

patienter (jmf Antonovsky 2005). 

Vidare forskning behövs som är riktad mot kvinnlig vårdpersonal då det framkommit 

under studiens gång att en större del av personalen som blivit utsatta för hot och våld 

varit kvinnor (jmf Arbetsmiljöverket, 2014). 
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Exempel på protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod, 

modifierad (Willman et al. 2011). 


