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Abstrakt 
Bakgrund. Aggressivt beteende är vanligt inom hälso- 
och sjukvården, med konsekvenser som försämrad 
arbetstillfredsställelse och burnout. Syftet med studien är 
att undersöka samband mellan egenskattad utsatthet för 
aggressivt samt våldsamt beteende och 
arbetstillfredsställelse, burnout samt sjukskrivning inom 
den psykiatriska öppenvården. Design. Tvärsnittsstudie 
med kvantitativ ansats. Metod. Analys av data, insamlat 
hösten 2014, från totalt 129 respondenter har utförts i 
SPSS. Resultatet visar att 20,6 % av respondenterna ofta 
är utsatt för aggressivt beteende samt att 7,3 % ofta är 
utsatt för våldsamt beteende. Inget samband sågs mellan 
att vara utsatt och dess inverkan på arbetstillfredsställelse 
samt burnout. Däremot ses en signifikant skillnad vad 
gäller utsatthet mellan de undersökta orterna. Slutsats. 
Den undersökta gruppen är sällan utsatt för våldsamt 
beteende, men däremot hög förekomst av aggressivt 
beteende. Trots utsattheten skattades 
arbetstillfredsställelsen högt. Nyckelord: Aggressivt 
beteende, våldsamt beteende, arbetstillfredsställelse, 
burnout, psykiatrisk öppenvård. 

 
 
Abstract 
Background. Aggressive behavior is common in health 
care, with consequences such as impaired job satisfaction 
and burnout. The aim of the study is to investigate the 
relationship between self-rated exposure to aggressive and 
violent behavior, and job satisfaction, burnout and sick-
leave in psychiatric outpatient care. Design. Cross-
sectional study with a quantitative approach. Method. 
Analysis of data collected in autumn 2014 from a total of 
129 respondents was performed in SPSS. The result 
shows that 20.6% of respondents are often exposed to 
aggressive behavior and 7.3% are often exposed to violent 
behavior. No association between being exposed and its 
impact on job satisfaction and burnout. In contrast the 
results show significance difference in terms of exposure 
between studied cities. Conclusion The examined groups 
are rarely exposed to violent behavior, however, there is a 
high incidence of aggressive behavior. The job satisfaction 
were estimated high despite the exposure. Keywords: 
Aggressive behavior, violent behavior, job satisfaction, 
burnout, psychiatric outpatient. 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Varför behövs denna studie? 

 Många människor utsätts för aggressiva- och våldsamma beteenden på sin 

arbetsplats. 

 Det finns bristfälligt med forskning kring aggressiva- och våldsamma 

beteenden samt dess samband med burnout, arbetstillfredsställelse och 

sjukskrivning. 

 

Vad visar resultatet? 

 Personal som arbetar inom psykiatrisk öppenvård utsätts inte för våldsamt 

beteende i speciellt stor utsträckning men däremot för aggressivt beteende, 

vilket dock inte verkar ha något samband med burnout eller 

arbetstillfredsställelse.  

 Man kan se tendenser till att de som utsätts ofta för aggressivt beteende har 

fler sjukskrivningsdagar än de som inte utsätts alls. 

 

Hur bör resultaten användas för att påverka praktik, forskning och 

utbildning? 

 Allt fler från den psykiatriska vården får hjälp av distriktssköterskor i 

hemsjukvården samt primärvården som ofta är första ledet i bemötandet av 

alla människor, även de med tendens för aggressiva beteenden. 

 Ytterligare forskning behövs för att studera utsattheten hos distriktssköterskor 

i hemsjukvården samt en kvantitativ longitudinell studie för att se kausala 

samband. 

 Viktigt att arbetsgivare är medveten om utsattheten och att faktorer som 

utbildning, bemanning och adekvat handledning kan påverka både risken att 

drabbas och konsekvenserna av aggressiva- och våldsamma beteenden. 
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Introduktion 

Aggressivitet och våld är vanligt förekommande både i samhället 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2002) och på arbetsplatser, där vårdpersonal är 

en extra utsatt grupp (Arimatsu et al. 2008, Gascon et al. 2013, SBU 2014). 

Konsekvenserna av att vara utsatt kan vara många (Needham et al. 2005, Farrell et 

al. 2007) och allvarliga (WHO 2002). Även om det finns rikligt med forskning om 

aggressiva och våldsamma beteenden inom slutenvården finns det fortfarande 

kunskapsluckor inom psykiatrisk öppenvård och ännu mindre kunskap finns kring 

dessa beteendens samband med burnout, arbetstillfredsställelse och sjukskrivning.  

 

Bakgrund 

Enligt WHO (2002) finns våld överallt, inget land eller samhälle är utan våld. Media 

genomsyras av det varje dag, det finns i våra hem, på våra gator, i våra skolor och på 

våra arbetsplatser.  

Förväntningarna och kraven på vården från patienterna har ökat (Holmström & 

Dall'Alba 2002, Wickett et al. 2003, Mitchell 2007). När dessa förväntningar inte 

överensstämmer med verkligheten uppstår lätt en obalans. Tidigare stannade 

exempelvis patienterna kvar i flera dagar för omvårdnad efter ett ingrepp, idag kan 

detta utföras via dagkirurgin och de går hem timmar efter ingreppet istället för flera 

dagar (Wickett et al. 2003, Mitchell 2007). Vårdpersonal ser fördelar med kortare 

vårdtid ur komplikationssynpunkt, något som inte alla patienter förstår och det 

skapar en obalans i förväntningarna på rollerna. Denna obalans kan leda till 

aggressivt- och/eller våldsamt beteende (Holmström & Dall'Alba 2002, Wickett et al. 

2003). Våld är ett komplext fenomen och bör hanteras på ett mer övergripande och 

holistiskt sätt. Våld har i stor utsträckning ignorerats som en folkhälsofråga eftersom 

det saknas en tydlig definition av problemet, till stor del eftersom våld inte anses vara 

exakt vetenskapligt utan mer en subjektiv bedömningsfråga. Vad som är acceptabelt 

och oacceptabelt när det gäller beteende och vad som utgör skada är kulturellt 

påverkat och ständigt föremål för översyn och utvecklande av sociala normer. Vad 

som tidigare ansågs normalt, som exempelvis att slå elever på skinkorna, ben och 

händer gör att idag kan en sådan händelse i Sverige anmälas och en lärare kan åtalas 

för att ha använt fysiskt tvång av något slag på ett barn. Det är stora variationer av 

moralregler runt om i världen som gör ämnet våld till ett av de mest utmanande och 
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känsligaste att ta itu med i ett globalt perspektiv. Behovet av att ta itu med saken är 

brådskande (WHO 2002).  

  

Definitioner av aggression och våld 

Aggression kommer från latinets aggre´ssio som står för ”angrepp”, ”anfall” och 

definieras som “beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ 

skada eller obehag” (Nationalencyklopedin 2015). 

WHO definierar våld som avsiktlig användning av fysiskt våld eller makt som är 

hotande eller i en verklig händelse mot sig själv, en annan person eller mot en grupp 

eller ett samhälle som antingen resulterar i eller har en hög sannolikhet att resultera i 

personskador, dödsfall eller psykisk skada (WHO 2002). 

Litteraturen använder ofta begrepp som aggression och våld tillsammans och 

definitionerna går ofta ihop. O'Leary-Kelly et al. (1996) beskriver skillnaderna mellan 

definitionerna av våld och aggression där aggression är beteendet en människa gör 

med intentionen att skada någon annan medan våld är resultatet av det beteendet. 

Detta gör det ibland svårt att jämföra studier när många ord har liknande betydelse 

som exempelvis; verbal violence, violent behaviour, verbal abuse, aggression, assault, 

non-physical violence.        

  

Förekomst 

Vissa yrkeskategorier har högre risk att utsättas för aggressivt beteende jämfört med 

andra. Vårdpersonal tillhör en av dessa yrkeskategorier där det föreligger en ökad 

risk att bli utsatt (Arimatsu et al. 2008, Gascon et al. 2013, SBU 2014). 

Arbetsmiljöverket (2011) menar att hälften av alla som drabbas av aggressivt 

beteende i sitt arbete är anställda inom kommun och landsting. Kingma (2001), 

Edward et al. (2014) samt Mullan och Badger (2007) rapporterar i sina studier att 

sjuksköterskor löper större risk att bli offer för aggressiva beteenden än annan 

sjukvårdspersonal. Gascon et al. (2013) fann i sin studie att det var betydligt 

vanligare att personer blivit utsatta för aggression, hot och våld på stora inrättningar 

där många enheter fanns såsom akutmottagning och psykiatri. Edward et al. (2014) 

fann också att det var vanligare med fysiskt våld på psykiatriavdelningar och 

akutmottagningar medan verbalt våld var vanligare på allmänna sjukhusavdelningar. 

Det finns observationer som visar att erfarna sjuksköterskor är mer benägna att göra 
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en tidig insats innan situationen har lett till en våldshandling (Royal College of 

Psychiatrists 1998, Ferns 2007). Enligt Royal College of Psychiatrists (1998) har 

erfarna sjuksköterskor lärt sig se tidiga tecken och arbeta förebyggande i situationer 

där det annars skulle kunnat sluta i en våldshandling. Det kan vara en förklaring till 

att Edward, Ousey et al. (2014) fann att yngre, mer oerfarna sköterskor var mer 

utsatta än äldre, mer erfarna sköterskor.  

Roche et al. (2010) undersökte sjuksköterskornas upplevelse av förekomsten av våld, 

hot om våld samt känslomässiga övergrepp på 94 medicin- och kirurgiska 

vårdavdelningar på 21 sjukhus i Australien. De fann bland annat att förekomsten av 

våld ökade i och med att sjuksköterskorna var färre, en ökad arbetsbelastning, 

oförutsedda förändringar i patienters behov, oklar uppfattning av ledarskapet hos 

sjuksköterskan, lägre självständighet hos sjuksköterskan och sämre relation mellan 

läkare och sjuksköterska. Även situationer när patienter väntade på placering, när 

sjuksköterskan var försenad med att leverera mediciner i tid eller vid 

felmedicineringar ökade förekomsten av våld. Patienterna och deras anhöriga stod 

för majoriteten av de flesta fysiska angrepp, hot om våld samt känslomässiga 

övergrepp. Emellertid menade upp emot 20 % av deltagarna att de känslomässiga 

övergreppen kom från en kollega. 

  

Vad aggressivt- och våldsamt beteende kan leda till 

I en systematisk genomgång av Needham et al. (2005) framkom att de vanligaste 

konsekvenserna bland personal av patienters aggressiva beteende var ilska, rädsla, 

ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), skuld, skam och självanklagelser. 

Dessa konsekvenser var desamma oavsett land, kultur och typ av vårdinrättning. 

Varje år dör mer än 1,6 miljoner människor i världen som ett resultat av våld. Ännu 

fler skadas varje år och drabbas av allt från fysiska, sexuella, reproduktiva och 

psykiska problem. Våld är bland de vanligaste dödsorsakerna för människor i åldern 

15 till 44 år, sett över hela världen, där ca 14 % av dödsfallen är män och 7 % av 

dödsfallen är kvinnor (WHO 2002). 

Försämring av personalens hälsa är en konsekvens av våldsamt aggressivt beteende 

på arbetsplatsen menar Grenyer et al. (2004). De fann dock att personalen blev mer 

självsäkra i hanteringen av aggressivt beteende efter att ha utbildats för att kunna 
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hantera och minimera aggressiva beteenden. Jackson et al. (2002) samt Stevens 

(2002) fann även en högre personalomsättning av sjuksköterskor på arbetsplatser 

där aggressiva beteenden förekommer. Farrell et al. (2006) såg i sin studie att fysiskt 

eller verbalt våld påverkade såväl kvaliteten som produktiviteten i 

omvårdnadsarbetet. Aggressiva beteenden leder ofta till burnout (Gascon et al. 2013) 

som i sin tur vanligen ger långa sjukskrivningar med svåra sociala och ekonomiska 

konsekvenser för individ och närstående (SBU 2014). Det är få studier som studerat 

sambanden mellan utsatthet av aggressivt- och våldsamt beteende på arbetsplatsen 

och de organisatoriska konsekvenserna. Men emellertid visar det sig genom ökad 

sjukfrånvaro (Martino et al. 2003). 

 

Begreppet “burnout” 

Psykologen Christina Maslach (2001) har identifierat tre huvuddimensioner av 

utmattningssyndrom, så kallat “burnout”; emotionell utmattning, cynism och 

minskad professionell prestation. Hon menar att minskad prestation beror mest på 

brist på relevanta resurser medan utmattning och cynism uppstår i samband med 

överbelastning av arbete och sociala konflikter. En annan psykolog, Ayala Pines et al. 

(1981) har en vidare tolkning av begreppet och anser att “burnout” kan vara en mer 

generell utmattningsreaktion på långvariga och emotionellt krävande situationer. 

Här betonas både den fysiska utmattningen, såsom trötthet, låg energi och kroppsliga 

obehag samt psykisk utmattning som emotionell utmattning och negativa attityder. 

Sverige är ett av få länder där burnout (utmattningssyndrom) är en godkänd diagnos 

i det nationella kodsystemet för klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem. Depressionssymtom och symtom på burnout drabbar både individen 

och de närstående i hög grad. Drabbas man av en djup depression ändras livet ofta 

helt och sjukdomen tar över tillvaron och möjligheterna till normalt umgängesliv och 

många av glädjeämnena i vardagen blir starkt begränsade (SBU 2014). 

I studien av Gascon et al. (2013) framkom att personal, både inom sjukhus och 

primärvård, som utsatts för aggressivt- eller våldsamt beteende visade ökade symtom 

för burnout; emotionell utmattning, personlighetsförändring, minskad effektivitet i 

arbetet. Detta är i samstämmighet med resultatet från en studie av Bernaldo-De-

Quirós et al. (2015) där personer som blivit utsatta för fysisk och verbalt våld 
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uppvisade fler symtom på burnout (ångest, emotionell trötthet, 

personlighetsförändring) jämfört med icke-utsatta. 

 

Arbetstillfredsställelse 

Enligt Göran Ekvall (1996a) syftar begreppet arbetstillfredsställelse på individens 

upplevelse av arbetet och arbetsförhållandena. Upplevelsen bestäms av hur väl de 

faktiska egenskaperna hos arbetet och arbetsförhållandena överensstämmer med 

individens behov och anspråk. 

 

Det har visat sig att personal på enheter med hög förekomst av våld upplever lägre 

arbetstillfredsställelse jämfört med personal på enheter med låg förekomst (Isaksson 

2008). Aggressivt och våldsamt beteende bidrar till ökad stress och försämrad 

arbetstillfredsställelse som i sin tur leder till att sjuksköterskorna väljer att lämna 

arbetsplatsen (Wickett et al. 2003). Duffield och O'Brien-Pallas (2002) fann även att 

där arbetstillfredsställelsen skattades lågt ökade personalomsättningen.  

Med ökad förekomst av aggressivt- och våldsamt beteende på arbetsplatsen har det 

blivit en lednings- och organisationsfråga att behålla sjuksköterskorna i arbetslivet 

(Wickett et al. 2003). I rapporten från SBU (2014) beskrivs att det finns många 

faktorer som påverkar en person i arbetet, inte minst organisatoriska faktorer och det 

sociala samspelet. Det är en stor individuell variation i hur en person reagerar på 

organisatoriska och psykosociala faktorer vilket ofta gör det svårt att kategorisera och 

mäta dessa på ett objektivt sätt. Rapportens resultat pekar på att en dålig arbetsmiljö 

har samband med såväl depressionssymtom som symtom på utmattningssyndrom. 

Därmed finns anledning att förbättra arbetsmiljön och sträva efter att varje 

arbetstagare har de psykosociala förutsättningar som motsvarar behoven. 

 

Rational 

Det finns rikligt med forskning om aggressivitet och våld inom sluten psykiatrisk 

vård, däremot finns det fortfarande kunskapsluckor inom den öppna psykiatriska 

vården. Dessutom finns det sparsamt med studier kring aggression och/eller våld 

samt dess påverkan på burnout och arbetstillfredsställelse, speciellt inom den öppna 

psykiatriska vården. Därför har vi i denna studie vänt oss till personal som arbetar 

med icke-inneliggande patienter för att öka kunskapen kring förhållandena inom 
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öppenvården. Till detta tillkommer att i en systematisk litteraturöversikt från SBU 

(2014) framgår det att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt stort för att 

avgöra om det finns något samband mellan konflikter respektive hot och utveckling 

av symtom på utmattningssyndrom (burnout). Med hjälp av denna studie avser vi 

försöka fylla vissa av kunskapsluckorna. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan egenskattad utsatthet för 

aggressivt samt våldsamt beteende och arbetstillfredsställelse, burnout samt 

sjukskrivning inom den psykiatriska öppenvården. 

 

Metod 

Design 

Författarna har utfört en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som är skriven enligt 

kriterierna för Journal of Advanced Nursing. Kvantitativa studier syftar till att 

generalisera ur en grupp och presenteras och beskrivs enklast med siffror (Eliasson 

2010, s. 21). 

 

Datainsamling 

I denna studie har vi tagit del av enkäter från en pågående studie (TERMA-projektet) 

vilket har till huvudsyfte att utvärdera effekterna av ett våldsförebyggande 

utbildningsprogram för personal inom den psykiatriska vården i Västerbottens län. 

Enkäterna skickades ut hösten 2014 till samtliga anställda inom den psykiatriska 

vården i Västerbottens läns landsting som besvarade dessa anonymt. Enkäterna 

skickades in till en person i forskargruppen som kodade enkäterna och lade in svaren 

i en databas.  

Urval 

Deltagare som angav att de arbetade inom den beroendepsykiatriska öppenvården 

(n=31), psykakuten (n=5), den psykiatriska mottagningen (n=55) eller öppenvården 

(n=38) i Skellefteå eller Umeå inkluderades i studien. Data insamlades från totalt 129 

respondenter, av dessa var 79,7 % kvinnor. Vid tillfället för datainsamlingen var 

respondenterna mellan 25 till 66 år gamla (medel=46,25, sd=10,3). 
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Arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård varierade mellan 1 till 45 år (medel=17,3, 

sd=12), och 64,1 % hade erhållit utbildning vad gäller hot och våld. Av 

respondenterna arbetade 77,8 % endast dagtid. Bakgrundsdata på deltagarna 

presenteras i tabell 1.  

 

Instrument 

”The perception of prevalence of aggression scale questionnaire” (POPAS) är 

framtaget av Nijman et al. (2005). Det är ett instrument som skattar personalens 

uppfattning om hur vanligt aggressivt beteende och våld är och hur ofta de blivit 

utsatta för detta på arbetet. De enskilda frågorna behandlar olika former av 

aggression, våld samt sjukskrivning. Instrumentet innehåller 17 frågor som besvaras 

på en skala mellan 1 (aldrig) till 5 (mycket ofta). Till detta tillkommer frågor om 

uppskattning av frekvens av respektive typ av aggression/våld. Instrumentet har 

testats och visar en god intern konsistens (Cronbach´s α=0.86) (Nijman et al. 2005). 

För att mäta arbetstillfredsställelsen användes, “Job Satisfaction”, ett instrument 

utvecklat av Göran Ekvall (1996b) som baseras på två kunskapsmässiga grunder, 

Maslows behovspsykologi och den arbetsvetenskapliga stressforskningens rön (Ekvall 

1996a). Ekvall (1996a) beskriver att denna teoretiska bas innebär att människan ses 

som strävande mot att tillgodose vissa behov och att hon försöker undvika vissa 

situationer, exempelvis situationer där hon saknar känslan av kontroll. Instrumentet 

består av 20 frågor som besvaras på en skala mellan 0 (övervägande negativt) till 3 

(övervägande positivt). Instrumentet innehåller fem delskalor; kompetens (möjlighet 

att utvecklas), känsla (positiva känslor inför arbetet), egenkontroll (möjligheter att 

styra sitt arbete), initiativ (möjligheter att ta initiativ och kunna påverka förändring) 

och relation (samhörighet och uppskattning) (Isaksson 2008). Även detta instrument 

har testats och har visat sig ha en god intern konsistens (Cronbach´s α=0.79-0.91) 

(Ekvall 1996a) och har använts i tidigare svenska studier gällande våld i vården 

(Isaksson et al. 2008a). 

För att bedöma upplevelsen av utbrändhet (burnout) användes, “Tedium-scale”, ett 

instrument framtaget av Pines et al. (1981).  Det är ett instrument som innehåller 21 

frågor på en sjugradig skala från 1 (aldrig) till 7 (alltid). Instrumentet har testats och 

har en god intern konsistens (Cronbach´s α=0.91-0.93) (Pines et al. 1981) och har 
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även det använts i tidigare svenska studier gällande våld i vården (Isaksson et al. 

2008b). 

 

Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett viktigt begrepp som handlar om hur väl man mäter det man verkligen 

avser att mäta. En hög validitet är viktigt i denna studie och det förutsätter att de 

systematiska felen är minimala. Reliabilitet är ett begrepp som används för att 

beskriva tillförlitligheten hos en mätning. Det resultat som framkommer från 

upprepade mätningar ska vara detsamma och dessutom oberoende av vem som utför 

testet (Andersson 2006, s. 127, Eliasson 2010, s. 14-17). 

Samtliga tre instrument som har använts i denna studie är sedan tidigare 

psykometriskt testade och resultat från detta har presenteras ovan för respektive 

instrument och samtliga instrument har ansetts valida och reliabla. Cronbach’s alpha 

har dock ej analyserats för den undersökta gruppen. 

 

Analys 

Data från enkäterna har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 

23.0 för Windows (Brace et al. 2009, Wahlgren 2012). Författarna konstruerade en 

variabel – “utsatthet av aggressivt beteende” – utifrån POPAS-instrumentets första 

åtta frågor om egenskattad utsatthet av aggressivt beteende. Variabeln kodades 

“Aldrig utsatt”, ”Utsatt tidvis” samt ”Ofta utsatt”. På liknande sätt kodades “utsatthet 

av våldsamt beteende”, utifrån POPAS-instrumentets fråga nio till fjorton, som mäter 

utsattheten av våldsamt beteende. Cut-off nivåer för burnout sattes till >= 5 

”Depression”, 4-4,9 “Tecken på Burnout” och 3-3,9 “Riskzon för Burnout” (Pines & 

Aronson 1988). Detta dikotomiserades dock till 0-2.99  (ej risk för burnout) samt 

3.0–7.0 (risk för burnout). Analys av prevalens presenteras med hjälp av 

frekvenstabeller. Gruppjämförelser på nominalnivå exempelvis mellan ort, kön, osv 

har gjorts med hjälp av Chi2-test samt Fishers Exact test. Gruppjämförelser när data 

legat på intervallnivå har analyserats med hjälp av t-test samt ANOVA-test med 

Bonferroni post-hoc test. Gräns för statistisk signifikans sattes vid ett p-värde < 0,05.  
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Forskningsetisk reflektion 

Enligt Sveriges lag får forskning endast bedrivas om det vetenskapliga värdet 

uppväger eventuella risker angående hälsa, säkerhet och personlig integritet (SFS 

2003:460). Författarna har analyserat möjliga risker i samband med studien. Det 

fanns en risk att respondenterna blev påminda om tidigare otrevliga eller 

skrämmande upplevelser. Inget av detta framkom dock och författarna är övertygade 

om att nyttan med forskningen övervägde eventuella risker. Informationsbrev om 

studien skickades även ut där information om att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta sitt deltagande när de själva önskade framgick. Allt insamlat material 

har behandlats anonymt och konfidentiellt. Denna studie är en del i det större 

TERMA-projektet som har ett etikgodkännande av den Regionala 

Etikprövningsnämnden vid Umeå universitet (dnr: 2013/325-31Ö). Alla analyser 

samt resultat har presenteras på gruppnivå vilket har gjort det omöjligt att identifiera 

enskilda personer. 

 

 

 

Resultat 

Våldsamt beteende 

Resultatet från studien visar att 7,3 % (9 av 123) respondenterna ofta utsatts för 

våldsamt beteende medan 54,5 % (67 av 123) uppger att de tidvis blivit utsatta. Ingen 

signifikant skillnad på utsatthet för våldsamt beteende utifrån någon av 

bakgrundsvariablerna exempelvis kön (p=0,096), ålder (p=0,672) eller yrke 

(p=0,131) framkom i analysen.  

 

Aggressivt beteende 

Resultatet från studien visar att 20,6 % (26 av 126) respondenterna ofta hade blivit 

utsatta för aggressivt beteende medan 73 % (92 av 126) svarade att det förekommit 

tidvis. En större andel respondenter som arbetade i Skellefteå rapporterade att de 

ofta varit utsatta för aggressivt beteende jämfört med de som arbetade i Umeå (70,8 

% vs. 29,2 %, p=0,039). Resultatet visade även att av 35 (60,3 %) av vårdarna i 

Skellefteå samt 40 (65,6 %) av vårdarna i Umeå erhållit utbildning i hot och våld 

(p=0,574). Resultatet visar även ett samband mellan utsatthet av aggressivt beteende 

och arbetsplats. Samtliga arbetsplatser är utsatta, men ett statistiskt signifikant 
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samband visar att vårdare vid beroendepsykiatrin är oftare utsatt, liksom att vårdare 

vid psykiatrisk mottagning är signifikant mindre ofta utsatt (p<0,001). Resultatet 

visade även ett signifikant samband avseende tjänstgöring och utsatthet för 

aggressivt beteende i det att vårdare som arbetade endast dagtid var mer utsatta 

jämfört med de som arbetade övriga tider (p=0,009).  

 

 

 Tabell 1.  Bakgrunddata för vårdarna samt utsatthet för aggressivt beteende 

  Totalt Aldrig 
utsatt 

Utsatt tidvis Utsatt ofta p 

Ort (n=117)         0,039 
 Skellefteå (n, %) 58 (49,6) 2 (3,4) 39 (67,2) 17 (29,3)  
 Umeå (n, %) 59 (50,4) 5 (8,5) 47 (79,7) 7 (11,9)  
Kön (n=125)         0,084 
 Kvinna (n, %) 100 (80,0) 5 (5,0) 77 (77,0) 18 (18,0)  
 Man (n, %) 25 (20,0) 3 (12,0) 14 (56,0) 8 (32,0)  
Ålder (n=121)         0,598 
 ≤46 (n, %) 65 (53,7) 3 (4,6) 47 (72,3) 15 (23,1)  
 >46 (n, %) 56 (46,3) 5 (8,9) 41 (73,2) 10 (17,9)  
Yrke (n=126)         0,081 
 Skötare (n, %) 37 (29,4) 1 (2,7) 28 (75,7) 8 (21,6)  
 Sjuksköterska (n, %) 40 (31,7) 3 (7,5) 24 (60,0) 13 (32,5)  
 Övriga yrken (n, %) 49 (38,9) 4 (8,2) 40 (81,6) 5 (10,2)  
Arbetsplats (n=126)         <0,001 
 Beroendepsyk, öppenvård (n, %) 30 (23,8) 0 (0) 15 (50,0) 15 (50,0)  
 Psykakut (n, %) 5 (4,0) 0 (0) 4 (80,0) 1 (20,0)  
 Psykiatrisk mottagning (n, %) 54 (42,9) 7 (13,0) 44 (81,5) 3 (5,6)  
 Öppenvård (n, %) 37 (29,4) 1 (2,7) 29 (78,4) 7 (18,9)  
Tjänstgöring (n=124)         0,009 
 Endast dagtid (n, %) 97 (78,2) 8 (8,2) 74 (76,3) 15 (15,5)  
 Övriga tider (n, %) 27 (21,8) 0 (0,0) 16 (59,3) 11 (40,7)  
Hot- och våldsutbildning (n=125)     0,615 
 Har erhållit (n, %) 79 (63,2) 6 (7,6) 55 (69,6) 18 (22,8)  
 Har inte erhållit (n, %) 46 (36,8) 2 (4,3) 36 (78,3) 8 (17,4)  
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Arbetstillfredsställelse 

Resultatet visade inte på något signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse 

samt utsatthet för varken aggressivt (tabell 2) eller våldsamt beteende. 

 

Tabell 2. Arbetstillfredsställelse samt utsatthet för aggressivt beteende 

  Totalt Aldrig utsatt Utsatt tidvis Utsatt ofta p 

            

Egenkontroll (mean, sd) 1,67 (0,94) 1,38 (1,06) 1,71 (0,97) 1,62 (0,76) 0,603 

Initiativ (mean, sd) 1,96 (0,96) 1,78 (1,24) 1,93 (0,97) 2,09 (0,82) 0,641 

Kompetens (mean, sd) 2,03 (0,95) 1,73 (1,28) 2,02 (0,96) 2,12 (0,82) 0,589 

Känsla (mean, sd) 1,98 (0,92) 1,78 (1,25) 1,96 (0,93) 2,11 (0,77) 0,627 

Relation (mean, sd) 2,07 (0,96) 1,71 (1,27) 2,09 (0,97) 2,09 (0,82) 0,554 

            

  

Burnout 

Resultatet visade att 25 av 129 (19,4 %) respondenter låg i riskzonen för att utveckla 

utmattningssyndrom och 2 av 129 (1,6 %) visade tecken på burnout. Inga signifikanta 

samband framkom dock mellan burnout och utsatthet för aggressivt eller våldsamt 

beteende (p=0,205 respektive p=0,119).   

 

Sjukskrivning 

Resultatet visade att vårdare som inte blivit utsatta för aggressivt beteende hade i 

snitt 0,25 sjukdagars sjukfrånvaro jämfört med vårdare som utsatts tidvis för 

aggressivt beteende vilka i snitt hade 3,65 sjukskrivningsdagar samt 9,10 dagar för de 

som ofta varit utsatta. Skillnaden mellan grupperna var dock ej statistiskt signifikant 

(p=0,221). Inget signifikant samband framkom mellan sjukskrivningsdagar och 

utsatthet av våldsamt beteende (p=0,778).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna studie fann inget statistisk signifikant resultat mellan aggressivt eller våldsamt 

beteende och arbetstillfredsställelse samt burnout.  Detta resultat skiljer sig från 
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andra studier där man funnit ett samband, att mer utsatthet för aggressivitet ger mer 

tecken på burnout (Gascon et al. 2013, Hensel et al. 2014, Bernaldo-De-Quirós et al. 

2015), I likhet med vår studie fann inte heller Gascon et al. (2013) i sin studie någon 

statistisk skillnad mellan våldsamt beteende och respondenternas ålder, profession 

eller kön. Annan litteraturen visar dock att yngre, mer oerfarna, sjuksköterskor är 

mer utsatta (jfr Camerino et al. 2008, Edward et al. 2014). Tidigare studier har även 

visat att de som erhållit mer erfarenhet genom en längre arbetslivserfarenhet har lärt 

sig strategier för att undvika att bli utsatt (Royal College of Psychiatrists 1998, Ferns 

2007). 

Aggressivt och våldsamt beteende drabbar såväl kvinnor som män på arbetsplatsen 

men männen verkar mer utsatta än kvinnliga kollegor för våldsamt beteende 

(Camerino et al. 2008, Arbetsmiljöverket 2011, Edward et al. 2014). Kvinnor verkar 

däremot vara mer utsatt för aggressivt beteende, något som det finns indikationer om 

är på väg att vända enligt Arbetsmiljöverket (2011). Anledningen till att män är mer 

utsatt än sina kvinnliga kollegor kan troligtvis bero på att män anses ha en bättre 

fysisk styrka och förväntas av sina kollegor att ta hand om aggressiva- och våldsamma 

patienter (Milligan 2001, Kumpula & Ekstrad 2009). De förväntas reda ut besvärliga 

situationer och upprätthålla ordning och säkerhet på avdelningen (Milligan 2001). 

Kumpula och Ekstrand (2009) fann att det var vanligare att manliga vårdare hade 

förmågan att sätta regler och säga nej till patienter som var aggressiva och 

våldsamma. Där de kvinnliga kollegerna genom sitt sätt att kommunicera och 

därmed lösa situationen, förlitade sig ofta männen på sin fysiska styrka. Genom att 

vara man sågs man som en resurs för att kontrollera aggressiva och våldsamma 

patienter, men det kan också vara så att män är en anledning till konflikter. 

Det finns studier som visar att kvinnor är mer utsatta för aggressiva beteenden 

(Arimatsu et al. 2008, Oliveira & D’Oliveira 2008). Arbetsmiljöverket (2011) har i en 

kunskapsöversikt sammanställt att mellan 2005 och 2009 inkom mer än 6500 

anmälningar av allvarliga arbetsskador som uppkommit genom hot och våld, där två 

av tre drabbade är kvinnor. I en arbetsmiljöundersökning uppgav 18 procent av 

kvinnorna och 10 procent av männen att de varit utsatta för aggressivt och/eller 

våldsamt beteende på sina arbetsplatser senaste tolv månaderna, sex av tio 

anmälningar kom från hälso- och sjukvården och de flesta rörde sjuksköterskor 

(Arbetsmiljöverket 2011). 
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Det finns studier inom hälso- och sjukvård där män aktivt exkluderats då de ansetts 

för få för att kunna matchas (jfr Isaksson 2008). I en rapport från SBU (2014) 

särskildes inte på kvinnor och män vid bearbetning och analys av data, trots 

betydelsen av genusperspektiv. Särskilt markant var detta för symtom på burnout, 

där det inte dras några slutsatser alls om betydelsen av kön. Författarna i denna 

studie har haft ett genusperspektiv i åtanke under analysen av data. Då det manliga 

deltagandet var få i förhållande till kvinnor var det svårt att matcha och dra slutsatser 

om manlig eller kvinnlig betydelse.  

Ett fåtal respondenter svarade att de blivit utsatta för våldsamt beteende. Däremot 

hade de flesta (94 %) någon gång blivit utsatta för aggressivt beteende. Det här är 

samstämmigt med Fry et al. (2002) studie inom psykiatrisk öppenvård där 96 % av 

deltagarna upplevt någon form av aggressivt beteende på arbetet. Spector et al.  

(2014) litteraturgenomgång har sammanställt svar från över 150 000 sjuksköterskor 

och fann en global förekomst av aggressivt beteende på 67 %. Det här indikerar att 

personal som arbetar inom psykiatrisk öppenvård är mer utsatta än sjuksköterskor 

globalt sett.  

Det är intressant att notera att trots att gruppen i denna studie är så utsatta skattar de 

sin arbetstillfredsställelse högre på samtliga områden jämfört med en studie av Ekvall 

(1996a) med anställda vid statlig serviceorganisation med administrativ inriktning. 

Vårdare inom den psykiatriska öppenvården verkar kunna hantera sin 

arbetssituation bra. Detta kan bero på en mängd faktorer. Studier har till exempel 

visat att arbetsmiljön (SBU 2014) och stöd från ledning (Tan et al. 2015) har stor 

betydelse för hur vi hanterar den här typen av svårigheter. I rapporten från SBU 

(2014) framgår det att i vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär. När 

personer har kontroll över det egna arbetet och upplever att de behandlas rättvist 

utvecklas symtom på depression och utmattningssyndrom i mindre utsträckning. 

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2014) är det viktigt att få stöd och 

uppmuntran från arbetskamrater när arbetet känns besvärligt. Vissa vårdare 

rapporterar dock att de mycket sällan får stöd av sin arbetsledare efter det att de 

utsatts för våld (Lundström 2006). Jämfört med cheferna är arbetskamraterna ofta 

mer tillgängliga och lättare att gå till när man behöver stöd. Men det är långt ifrån 

alla som har möjlighet att få det stöd och uppmuntran från arbetskamraterna som de 

hade behövt (Arbetsmiljöverket 2012). Detta kan möjligen spela en bidragande roll i 
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att så många som var femte respondent i denna studie ligger i riskzonen för att 

utveckla burnout. Detta är dock lägre än Lundström (2006) funnit bland vårdare av 

personer med utvecklingsstörning, där 30 % låg i riskzonen för burnout.  

Även om det i resultatet inte framkom någon skillnad i antalet sjukskrivningsdagar 

noteras dock en trend att de som varit utsatta för aggressivt beteende har fler 

sjukskrivningsdagar än de som inte blivit utsatta. Samma trend fann Nijman et al. 

(2005) mellan våldsamt beteende och antal sjukskrivningsdagar. De såg att de utsatta 

hade i genomsnitt 3,7 sjukskrivningsdagar medan övriga i snitt hade 0,7 dagar. Hade 

vi haft fler deltagare i studien kanske resultatet sett annorlunda ut.  

Från resultatet framgår att de som arbetar i Skellefteå är mer utsatt ofta för aggressivt 

beteende jämfört med de som arbetar i Umeå. För att försöka finna förklaring till 

detta jämförde vi om det var skillnad i om de deltagit i studier om hot och våld. Vi 

fann dock ingen skillnad mellan orterna huruvida man genomgått utbildning eller 

inte, majoriteten på vardera ort hade genomgått utbildning. Författarna spekulerar i 

om det istället kan vara organisatoriska skillnader eller möjligen ett annat klientel 

som kan ligga till grund för att Skellefteå har procentuellt fler som utsätts ofta 

jämfört med Umeå. Det här är dock något som fortsatt forskning får visa. 

Vi ser inget samband mellan att vara utsatt för aggressivt- eller våldsamt beteende 

som en inverkan på försämrad arbetstillfredsställelse eller burnout. Anledningen till 

detta kan vara att personalen vi undersökt har en arbetsstruktur med väl fungerande 

mellanmänskliga relationer, något som enligt Carlsson (2003) krävs för att kunna 

erbjuda en god vård i en relation med aggressiva beteenden. Vidare anser Carlsson 

(2003) att kunskap och förståelse om i vilket sammanhang aggressiva beteenden 

uppstår, framförallt för att få insikt om hur man kan bemöta sådana patienter utan 

att de blir kränkta. Detta skulle kunna vara något som erhålls genom utbildning i hot 

och våld som majoriteten av deltagarna har erhållit.   

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker och hennes teori om mellanmänskliga 

relationer växte fram på 60-talet. Hennes teori handlar om att som vårdare bygga en 

relation med patienten där kommunikationen är ett av de viktigaste redskapen 

(Travelbee 1971, s. 93-116). Författarna till denna studie menar, utifrån att 

respondenternas medelålder är över 46 år och har arbetat mer än 17 år i snitt inom 

psykiatrisk vård, att de besitter viktig kunskap och erfarenhet av att kommunicera 

och bemöta patienter som är aggressiva eller våldsamma. Vi har presenterat studier 
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tidigare i arbetet som visar att yngre mer oerfarna vårdare blir mer utsatta för 

aggressivt bemötande och vi drar slutsaten att det till stor del har att göra med att 

man med arbetslivserfarenhet lär sig genom kommunikation bemöta människor på 

ett respektfullt och inte dömande sätt. Travelbee menar att för att uppnå 

mellanmänskliga relationer måste man gå igenom flera interaktionsfaser och att det 

är viktigt att se individen och inte den sjukdom patienten bär, även om det är flera 

olika patienter med samma sjukdom så är upplevelsen unik för den enskilde 

(Travelbee 1971, s. 26-28). I mötet mellan vårdare och patient pågår ständigt verbal 

och icke verbal kommunikation. Genom att identifiera patientens lidande och bry sig 

om denne så byggs också en viktig relation upp med förståelse och tillit för varandra. 

Författarna till denna studie anser att personalen genom att kommunicera på ett bra 

sätt har förmågan att känna av stämningen och har en ödmjukhet i relationen till 

patienten och att det är därför vi i vår studie inte har funnit särskilt mycket utsatthet 

för våldsamma beteenden. Vårdare i vår studie kan ha olika bakgrunder, de kan 

besitta olika mycket erfarenhet som påverkar förutsättningarna för en god relation på 

ett positivt sätt. Travelbee menar att empati, som är ett steg i att uppnå 

mellanmänsklig relation, präglas av att vårdare och patient har likartade upplevelser 

(Travelbee 1971, s. 16-33) men alla vårdare har inte haft likartade upplevelser och 

därför har olika vårdare olika förutsättningar för att bygga upp en bra 

mellanmänsklig relation. 

 

Metoddiskussion 

En svaghet i studien var att detta var en tvärsnittsstudie vilket innebär att den endast 

kan svara på sakförhållanden vid ett specifikt tillfälle men kan inte dra slutsatser om 

kausalitet (Olsson & Sörensen 2011, s. 259). Det blir en begränsning om man funnit 

samband men inte kan veta orsaker till detta samband. Syftet med studien var dock 

mer att kartlägga aggressivt och hotfullt beteende inom den psykiatriska 

öppenvården vilket författarna menar går att besvara med en tvärsnittsdesign.  

Författarna har använt sig utav enkäter som redan var färdigkonstruerade, med mall 

för sammanställning av resultatet. Då dessa enkäter använts i tidigare studier var 

risken liten för missuppfattning (Henricson 2012, s. 141). Ejlertsson (2014, s. 11) 

menar att fördelarna med att använda enkäter är bland annat att det går att nå ett 

stort urval respondenter jämfört med exempelvis en intervjustudie. Respondenterna 
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kan om så önskas svara på enkäten i lugn och ro och även begrunda frågorna samt 

överväga sina svar. Frågorna blir identiskt utformade för samtliga respondenter och 

svarsalternativen ser likadana ut. Dessutom riskerar inte respondenterna att 

påverkas av en intervjuare och bias minskar på så sätt. Ejlertsson (2014, s. 12) menar 

också att känsliga frågor blir lättare att svara på via en enkät än när intervjupersonen 

i ord behöver uttala sig till en främmande person.  

En svaghet i studien var att det var relativt få deltagare. Emellertid, när arbetsplatser 

skulle inkluderas i föreliggande studie gjordes detta med distriktssköterskans (DSK) 

profession i åtanke. Författarna har exkluderat alla psykiatriska slutenvårds-

avdelningar då målet är att få ökad kunskap om hur förhållandena är vid möten med 

icke inneliggande patienter, patienter som DSK ofta stöter på i sin dagliga gärning. I 

slutet av 60-talet fanns det närmare 40 000 vårdplatser inom psykiatriska 

slutenvården och i början av 2000-talet hade dessa reducerats till närmare 6000 

slutenvårdsplatser. Detta på grund av att öppenvården då hade utvecklats i samband 

med att mentalsjukhusen lades ner. Öppenvården hade -94 mer än en tredjedel av 

den totala psykiatriska vården (Sjöström 2000, s. 72).  De som valdes ut var 

beroendepsykiatrisk öppenvård, psykakut, psykiatrisk mottagning och öppenvård. 

Dessa valdes på grund av att på dessa inrättningar kommer människor direkt från 

sina hem. Om enkäterna från slutenvårdens personal också hade inkluderats skulle 

resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Emellertid ingick inte detta i syftet med 

föreliggande studie och resultatet hade mer speglat hur det ser ut inom slutenvården 

istället för inom öppenvården. 

Antalet respondenter som angett att de varit utsatta för våldsamt beteende var få. 

Därför har författarna gjort analyser med adekvata metoder, exempelvis genom 

Fisher’s Exact test. Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut med ett större urval. 

Studien har endast vänt sig till två olika städer inom samma län vilket gör att en 

generalisering av resultatet bör ske med försiktighet. Enligt Polit och Beck (2013, s. 

181-182) finns det en risk att resultatet inte blir korrekt om man har ett alltför litet 

urval. Samtidigt finns inga garantier att ett stort urval blir sanningsenligt och fritt 

från bias. Man måste reflektera över både antalet deltagare och vilken urvalsmetod 

som använts till urvalsgruppen som antalet. Det finns ingen allmängiltig regel över 

hur stort urvalet måste vara för kvantitativa studier.  
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I POPAS-enkäten ombads respondenterna att svara på 17 frågor med 3 delfrågor 

vilket blir 51 ställningstaganden. Det kan tyckas mycket men enligt Ejlertsson (2014, 

s. 12) finns det inte bevis för en försämrad svarsfrekvens när antalet frågor är stort. 

Instrumentet är testat och trovärdigt (Nijman et al. 2005) och använt i tidigare 

studier (James et al. 2011). Svårigheten när man jämför resultat av burnoutscore är 

att olika länder har olika gräns för vad som är utbränd och vad som är risk för 

utbrändhet (Bernaldo-De-Quirós et al. 2015). Enkäten “skattningsskala för grad av 

påfrestning” har dock använts i tidigare svenska studier gällande våld inom vården 

(Isaksson et al. 2008b). 

Författarna har genom hela arbetet fört diskussion med handledare vad som på bästa 

sätt svarar mot syftet av studien till varför vi använt tre variabler av utsatthet av 

aggressivt- och våldsamt beteende istället för endast två, “ej utsatt” respektive 

“utsatt”. Inledningsvis analyserades det utifrån två variabler men eftersom det blev 

en väldigt sned fördelning av grupperna var det svårt utifrån någon analysmodell att 

besvara vårt syfte. Med ett annat urval kunde det eventuellt ha genomförts på annat 

sätt.  

En brist i arbetet är författarnas begränsade kunskaper om statistikprogrammet 

SPSS. Detta beror till stor del på tidsramen för studien. Om mer tid funnits hade 

författarna till exempel kunnat gå en kurs i/om programmet. Trovärdigheten stärks 

dock genom att resultatet och analysmetoden har diskuterats med en annan forskare 

med större erfarenhet i liknande studiemetoder samt att alla författare har deltagit i 

analysprocessen.  

Då detta är en del av en större studie och då deltagarna fick besvara enkäterna 

anonymt hade vi ingen kännedom om det externa bortfallet. Vissa enkäter saknade 

svar på enstaka frågor och utgör således ett internt bortfall, men dessa har ändå 

inkluderats.  

 

Konklusion 

En slutsats från denna studie är att personal som arbetar inom psykiatrisk öppenvård 

inte utsätts för våldsamt beteende i speciellt stor utsträckning men däremot för 

aggressivt beteende. Detta verkar dock inte ha något samband med burnout eller 

arbetstillfredsställelse. Snarare verkar arbetstillfredsställelsen vara hög i denna 

grupp. Vidare framkommer att utsattheten inte verkar vara relaterat till personalens 
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kön, ålder, yrke eller utbildning i hot och våld. Resultatet visar att personal i 

Skellefteå är mer drabbade ofta än i Umeå. Man kan se tendenser till att de som 

utsätts ofta för aggressivt beteende har fler sjukskrivningsdagar än de som inte 

utsätts alls. 

 

Relevans för omvårdnad och betydelse för DSK 

Sedan slutenvårdsplatserna minskat de senaste årtiondena (Sjöström 2000, s. 72) 

har hemsjukvården ökat sin verksamhet (Vårdförbundet 2010). Allt fler från den 

psykiatriska slutenvården får sin hjälp av DSK i hemmet (SOU 2011:55). Det är viktigt 

att inse att som verksam inom primärvården är DSK ofta första ledet i bemötandet av 

alla människor, inklusive de med tendens för aggressivt beteende. Det är DSK inom 

primärvården som möter patienterna med lättare psykiska störningar (Holmgren 

2007). Dessa patienter möter DSK både på hälsocentralen men också genom 

hembesök i den kommunala hemsjukvården. När patienternas hälsotillstånd i det 

egna hemmet försämras psykiskt är det DSK som i det enskilda mötet måste ta 

ställning till om patienten kan gå via hälsocentralen eller behöver hänvisas till de 

olika psykiatriska öppenvårdsenheterna (Holmgren 2007), liknande enheter som 

inkluderats i vår studie.  

Vårdpersonal ska kunna känna sig trygg på arbetsplatsen och det är därför viktigt att 

arbeta med förebyggande insatser mot aggressiva beteenden. Här har ledningen ett 

stort ansvar. Detta framkommer tydligt från kunskapsöversikten från 

Arbetsmiljöverket (2011). När personalen saknar kunskap om kommunikation och 

konflikthantering och då de inte får adekvat och regelbunden handledning ses en 

ökad risk för aggressivt- eller våldsamt beteende. Arbetsmiljöverket (2011) och 

Camerino et al. (2008) visar att med minskad bemanning så ökar risken att drabbas 

av aggressivt beteende. Ett annat ansvarsområde som ledningen har är att se till att 

det finns tillräckligt med personal på arbetsplatsen, något som enligt 

Arbetsmiljöverket (2011) anses vara utopi med den resurstilldelning vård och omsorg 

får. Istället ska de resurser som finns omfördelas som ett led i att förebygga hot och 

våld. I Bryngelsons (2013) avhandling framgår det tydligt att nedskärningar bland 

personal ger högre långtidssjukfrånvaro relaterat till psykisk ohälsa. 
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Förslag till vidare forskning  

Framtida forskning bör vända sig till större population inom andra geografiska 

områden. Det skulle också vara intressant med en kvantitativ longitudinell studie för 

att se kausala samband. Likaså en kvalitativ studie för att beskriva upplevelsen av att 

vara utsatt menar författarna. Författarna har i tidigare studier funnit samband 

mellan utsatthet av aggressivt beteende och burnout samt försämrad 

arbetstillfredsställelse, även om vår studie inte konfirmerat detta. I och med 

kommunaliseringen av hemsjukvården så anser vi att en undersökning av DSK:s 

utsatthet av aggressivt beteende i hemsjukvården och eventuella konsekvenser är av 

stor vikt. Vårdpersonal ska kunna känna sig trygg på arbetsplatsen och det är därför 

nödvändigt att arbeta med förebyggande insatser mot aggressiva beteenden. Det är 

därför viktigt att detta område studeras närmare. 
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