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HOT OCH VÅLD INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD – UTSATTHET OCH ATTITYDER 

Martin Brattmyr & Ola Lidström 

 

Hot och våld inom psykiatrisk slutenvård är ett allvarligt arbetsmiljö- och vårdkvalitetsproblem där 
personalen är mycket utsatta. Tidigare forskning har pekat på att det kunde finnas samband mellan attityd 
och utsatthet. Syftet med denna studie var att undersöka personalens utsatthet och om samband fanns med 
deras attityd. I studien deltog 70 anställda inom psykiatrisk slutenvård. Resultaten visade att majoriteten 
varit utsatta för hot och våld i arbetet men i varierande grad beroende på vilken typ av hot och våld som 
avsågs. Varken kön, ålder, erfarenhet eller yrke korrelerade med hur ofta personalen var utsatta, men kunde 
i begränsad omfattning associera/differentiera vilken typ av hot och våld de utsattes för och de attityder de 
hade. Då resultaten talade emot att individrelaterade faktorer påverkade utsatthet i större utsträckning 
drar studien slutsatsen att forskning om hot och våld i psykiatrin bör riktas mot andra perspektiv. 

Threats and violence in psychiatric inpatient care is a serious problem for both work environment and 
quality of care. Earlier studies have indicated that there might be a relationship between attitude and 
exposure. The aim for this study was to examine staff’s exposure and explore a possible link to their attitude. 
Seventy employees in psychiatric inpatient care participated. The result showed that the majority had been 
exposed to threats and violence at work, but how much varied depending on what type of threats and 
violence was investigated. Neither sex, age, experience nor profession correlated with how often the staff 
had been exposed, but how much it varied depended on the type of threats and violence that was 
investigated. The result refuted that individual variables affect exposure to a higher extent. The study 
concludes that further research should focus on other perspectives.  

 
  
Hot och våld mot personal inom vård och omsorg är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, och 
problemet växer både i Sverige och utomlands. Konsekvenserna är allvarliga både för 
individen psykiskt, fysiskt och ekonomiskt samt för arbetsplatsen och samhället i stort 
(Hallberg, 2011). En särskilt utsatt grupp är personal inom psykiatrin (Hallberg, 2011). 
Mörkertalet för hot och våld inom psykiatrin antas vara omfattande. Arbetsmiljöverket 
skriver själva att statistik saknas över våld som leder till mildare skador (Hallberg, 2011). 
 
Våld på jobbet 
Forskningen kring hot och våld inom psykiatrin har ansetts varit underprioriterat 
(Rippon, 2000). Bland annat har hot och våld ansetts ingå i jobbet. Samtidigt har 
personalen inte känt att de haft stöd av medarbetare och chefer att rapportera incidenter. 
Dessutom har yrken inom vård och omsorg varit kvinnodominerade, vilket kan ha lett till 
att sådan forskning underprioriterats (Rippon, 2000). 
 
Hot och våld mot personal har setts som ett arbetsmiljöproblem (Hallberg, 2011). Men 
det kan även ses som ett vårdkvalitetsproblem. Forskning har visat att det finns ett 
samband mellan hög frekvens av utsatthet för våld hos personalen och av patienterna lågt 
skattad vårdkvalitet (Arnetz & Arnetz, 2001). Hot och våld inom psykiatrin är alltså både 
ett arbetsmiljöproblem och ett vårdkvalitetsproblem. 
 
En studie visade att 59 % av psykiatrisjuksköterskorna i Sverige varit i kontakt med hot 
och våld under det senaste året (Nolan, Soares, Dallender, Thomsen, & Arnetz, 2001). 
Personal kan dock vara olika utsatta beroende på vilket hot och våldsbeteende som 
undersöks. Mellan 80 och 90 % av personalen inom psykiatrisk slutenvård i London var 
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utsatta för verbala aggressioner och hot, 76 % för milt fysiskt våld och 16 % för allvarligt 
fysiskt våld (Nijman, Bowers, Oud, & Jansen, 2005). 
 
Våld och aggression 
Det saknas en enhetlig definition av vad som definieras som våld och vad som definieras 
som aggression (Hallberg, 2011; Rippon, 2000). Ibland har aggression och våld använts 
synonymt (Rippon, 2000), vilket andra ansett är fel (Anderson & Bushman, 2002; 
Ferguson & Beaver, 2009). Psykologen B. F. Skinner (1969) ansåg att aggression utgjordes 
av ett brett spektra av möjliga beteenden, men att det inte var beteendena i sig som 
avgjorde om de kunde betecknas som aggressiva. Det berodde snarare på om de 
potentiellt var skadliga för mottagaren. På liknande sätt menade Anderson och Bushman 
(2002) att aggression är beteenden som riktas mot någon annan med uppsåt att skada, 
men i deras definition måste andra vilja undvika detta beteende vilket innebar att 
aggression blev något relationellt. Dessa två definitioner kan dock ge bilden av aggression 
som ett enbart skadligt beteende men Ferguson och Beaver (2009) framhåller istället 
aggressivt beteende som funktionellt. Exempelvis kan det användas för att stå upp för sina 
åsikter eller att hjälpa andra i nöd. Aggression kan dessutom vara nödvändigt i vissa 
yrken, till exempel för försvarsadvokater och idrottsutövare (Ferguson & Beaver, 2009). 
Författarna definierade aggression som beteenden som är tänkta att öka någons sociala 
dominans i relation till andra, där de andra inte nödvändigtvis behöver ta skada (2009). 
Till skillnad från denna definition av aggression så definieras våld nästan alltid som något 
skadligt. Enligt Anderson och Bushman (2002) är våld en starkare form av aggression, där 
syftet är att utsätta den andra för extrem skada. På liknande sätt beskrev 
arbetsmiljöverket (Hallberg, 2011) att våld är ett avsiktligt eller till synes avsiktligt 
beteende som leder till fysisk eller psykisk skada. Deras definition innefattade beteenden 
på en skala mellan mer eller mindre skadliga beteenden (Arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling, 1993). Arbetsmiljöverket ansåg att hur en våldssituation uppfattas 
är kontextuellt, eftersom olika människor kan betrakta samma situation olika (Wikman, 
Estrada, & Nilsson, 2010). De ansåg även att definitionen av våld bör vara bred så att 
många olika våldshandlingar blir betraktade som våld (Hallberg, 2011). World Health 
Organisation (WHO, 2002) definierade våld brett och samtidigt konkret: 
 

“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.” (WHO, 2002, sid. 5). 

 
Denna definition innefattade hur något görs, mot vem eller vad och vad som sker mot 
denne. Våld bör enligt WHO dessutom utgå utifrån den utsattes välbefinnande (WHO, 
2002). Fysiskt våld förknippas oftast med synliga skador och smärta för den utsatte. Men 
det kan till och med ha dödlig utgång enligt WHO:s definition. I samma definition går att 
utläsa att även hot kan leda till skador (WHO, 2002), vilket även stöds av andras forskning 
(Hallberg, 2011).  
 
I denna uppsats definierades våld i likhet med WHO som beteenden som kan vara skadliga 
för andra. För att betona att våld kan utgöras av många olika aggressiva beteenden som 
kan vara mer eller mindre skadliga, användes begreppet hot och våld. 
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Uppkomst av aggression 
Det finns olika teorier varför aggression uppstår. Duxbury och Whittington (2005) 
sorterade in aggressionsteorier i tre olika kategorier utifrån hur aggression antas uppstå: 
interna, externa och situationella/relationella teorier. I interna teorier har aggression 
setts som något som uppstår inom individen. I externa teorier har aggression setts som 
något som uppstår i miljön. I situationella/relationella teorier har aggression setts uppstå 
till följd av situationen eller relationen. Dessa tre kategorier presenteras här med ett urval 
av den forskning som gjorts på området: 
 

Interna teorier: 
Darwin ansåg att aggressiva beteenden var instinkter som var nödvändiga för artens 
överlevnad (Darwin, 1906). Freud talade också om aggressivitet som en instinkt, eller 
som en drift (Omérov, Edman, & Wistedt, 2004). Detta var dock en destruktiv drift, som 
kan riktas både mot en själv och andra. Enligt Freud var detta en motsats till driften att 
älska och leva, det var en drift att förgöra och upplösa till sin ursprungliga form. I Freuds 
teorier blir det en kraft som byggs upp och behöver få ett utlopp (Omérov et al., 2004). I 
Freuds synsätt är alltså aggressivitet något som finns och byggs upp inom individen, det 
är en kraft som inte är beroende av miljön för att uppstå. 
 
I modern forskning inom psykiatrin har interna aggressionsteorier använts för att studera 
aggression som något som kommer inifrån patienten. Aggression har då setts som något 
som beror på patientens personlighet eller dennes psykiska sjukdom (Duxbury & 
Whittington, 2005). Detta kallas även ibland för det biomedicinska perspektivet 
(Duxbury, 2003). Om personalen anser att ett hot och våldsbeteende hos en patient beror 
på något som enbart kommer inifrån patienten, till exempel till följd av patientens 
psykossjukdom kan det berättiga att medicinera patienten. Patienten kan då ses som 
orsak till sin egen aggressivitet. Det kan också bidra till att personalen inte upplever sig 
ha något ansvar för händelsen (Hahn, Needham, Abderhalden, Duxbury, & Halfens, 2006). 
 

Externa teorier: 
Skinner menade i likhet med Darwin att aggression är beteenden som formats 
evolutionärt (1969). Skinner utvecklade dock detta med att dessa beteenden förstärks i 
miljön (1969). Att studera aggressiva beteenden blir därför att studera hur miljön 
förstärker det aggressiva beteendet. Externa aggressionsteorier används inom 
psykiatrisk forskning för att i likhet med Skinner studera hur miljön påverkar beteenden. 
Det kan till exempel vara hur den psykiatriska avdelningen är planerad och möblerad, 
eller hur avdelningen sköts. Arkitektur har visat sig kunna minska antal miljömässiga 
stressorer inom psykiatrin och därav minskat behov av fysiska och medicinska 
tvångsåtgärder (Ulrich, Bogren, & Lundin, 2012). Författarna till den studien drog 
slutsatsen att smart design kan minska aggressivitet och våld på psykiatriska 
vårdavdelningar (Ulrich et al., 2012). 
 

Situationella/relationella teorier: 
Enligt Bandura behöver inte beteenden förstärkas för att bli inlärda. Han hävdade att 
imitation av andra personer är en nyckel till inlärning av aggressiva beteenden. Han såg 
att barn som fick observera andras aggressiva beteenden själva uppvisade mer 
aggressivitet (Bandura, Ross, & Ross, 1963). Bandura drog därför slutsatsen att 
aggressivitet leder till mer aggressivitet och menade att aggressiva beteenden delvis lärs 
in genom att observera andra (Feist & Feist, 2008). I forskning användes 



5 

 

situationella/relationella teorier för att undersöka hur aggression uppstår genom 
patientens interaktion med personal eller andra på avdelningen (Duxbury & Whittington, 
2005). Till exempel har det visat sig att människor kan smitta varandra med känslor, så 
kallad affektsmitta. När en person är stressad har den lättare att smitta andra med sin 
affekt men också svårare att avskärma sig från andras affekter (Hejlskov Elvén, 2009). 
Personal i psykiatrin kan utifrån teorin om affektsmitta både förstärka patienternas 
aggression och minska den genom att smitta med en annan affekt. 
 

Hur dessa teorier hänger samman: 
Utöver dessa tre kategorier av teorier har även teorier som integrerar olika perspektiv 
utvecklats. Enligt Braverman (2002) är våld på arbetsplatsen nästan alltid ett resultat av 
interaktion mellan en förhastad händelse, en våldsbenägen person och ett system som 
tillåter detta att hända. På liknande sätt beskrev WHO (2002) att enstaka faktorer inte kan 
förklara varför vissa beter sig våldsamt mot andra. Våld uppstår i ett komplext samspel 
mellan individuella, relationella, sociala, kulturella och miljömässiga faktorer. Det är i 
samspelet mellan dessa faktorer som WHO ansåg att nyckeln till att förstå våld ligger i. 
 
WHO föreslog därför en ekologisk modell för att förstå dessa komplexa förhållanden. I 
modellen ingår fyra abstraktionsnivåer. Den lägst abstrakta nivån för att förklara 
våldsamt beteende är en individuell nivå. Därefter kommer en relationell nivå, en 
gruppnivå (eng. community) och en övergripande samhällsnivå. Dessa fyra nivåer 
samspelar med varandra. 
 
Den individuella nivån har likheter med den interna modellen för uppkomst av 
aggression. Där identifieras biologiska och personliga faktorer som delvis kan förklara det 
våldsamma beteendet. Det kan vara impulsivitet, missbruk, utbildningsnivå och 
personens historia av aggression och utsatthet, vilket ökar sannolikheten för att utsätta 
andra eller för att själv bli utsatt för våld. På den relationella nivån kan relationen mellan 
utövaren och den utsatta identifieras. Denna relation undersöks med avseende på hur den 
spelar in på det våldsamma beteendet. Detta har likheter med den 
situationella/relationella modellen. På gruppnivån kan den miljömässiga kontext där 
våldet skedde identifieras. Detta kan vara en plats (kvarter eller psykiatrisk avdelning) 
men också hur socialt isolerade de involverade är i (brist på involverade grannar eller 
chefer). Detta har likheter med den externa modellen. På samhällsnivån kan forskare 
identifiera övergripande sociala faktorer som kan inverka på våldet. Detta kan vara 
normer eller attityder som gör våldet mer eller mindre accepterat (WHO, 2002). 
 
Perspektiv på hot och våld 
Hot och våld i psykiatrin har alltså studerats ur olika perspektiv. Whittington och Wykes 
(1994) studerade faktorer för huruvida någon typ av personal var mer utsatt för våld än 
andra. De fann att ålder och hierarkisk nivå inom organisationen korrelerade med 
utsatthet för hot och våld. Ju äldre eller högre upp i hierarkin personalen var, desto 
mindre utsatt var personalen. Kön, längd, vikt och etnicitet korrelerade inte med utsatthet 
(Whittington & Wykes, 1994). 
 
Att studera personalens attityd är ett annat sätt att studera hot och våld i psykiatrin 
(Duxbury, 2003). Metaanalyser visade att attityder kan predicera beteenden (Kraus, 
1995). Detta samband blev starkare när det fanns direktkontakt med den person den 
formade sina attityder kring och om rapportering kring attityder skedde regelbundet 
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(Glasman & Albarracín, 2006). I psykiatrin har det visat sig att personalens attityd till 
varför de anser att patienter bli aggressiva påverkar bemötandet av patienterna (Dickens, 
Piccirillo, & Alderman, 2013). Bemötandet kunde i sin tur påverka utfallet av händelsen, 
till exempel om patienten blev mer eller mindre aggressiv (Foster, Bowers, & Nijman, 
2007; McCann, Baird, & Muir-Cochrane, 2014). Omérov et al., (2004) menade att hot och 
våld till viss grad kan undvikas genom att personalen hanterar kritiska situationer på ett 
genomtänkt sätt. 
 
Forskning har visat att attityder kan påverkas av den miljö personalen vistas i. 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård i Nigeria hade en negativ attityd till 
patienters aggression. De ansåg att patienternas aggressivitet var stötande, påträngande 
och destruktiv. Författarna menade att attityderna berodde på att avdelningarna var 
slutna och att många patienter vårdades med tvång. Författarna ansåg vidare att 
personalens attityd påverkade vården negativt då de såg att tvångsmedicinering och 
restriktioner kunde trigga aggressivitet hos patienterna (James, Isa, & Oud, 2011). 
 
Attityder har också studerats på andra sätt. Ett sätt att studera attityder inom psykiatrin 
är att studera personalens attityder till hur de anser att patientens aggressivitet uppstod. 
Detta kan studerats med hjälp av de tre tidigare nämnda kategorier av teorier genom att 
använda dessa som modeller för uppkomst av aggressivt beteende. Personalens attityd 
kan alltså studeras ur en intern, extern och en situationell/relationell förklaringsmodell 
för patienters aggression (Duxbury & Whittington, 2005). Utifrån den interna 
förklaringsmodellen undersöks hur väl personalen instämmer med att patientens 
aggression uppstår inifrån patienten, till följd av till exempel dennes personlighet eller 
psykiska sjukdom. (Duxbury, 2002). Ur en extern förklaringsmodell undersöks hur 
mycket personalen instämmer med att patientens aggression uppstår till följd av 
patientens fysiska eller sociala miljö, till exempel avdelningens design (Duxbury, 2002). 
Ur en situationell/relationell förklaringsmodell undersöks hur mycket personalen 
instämmer med att patientens aggression uppstår till följd av situationen, till exempel 
genom interaktionen med personalen eller andra på avdelningen (Duxbury, Hahn, 
Needham, & Pulsford, 2008). 
 
Dessa förklaringsmodeller vilar på antagandet att personalens attityd till patienters 
aggressivitet påverkar hur de bemöter våld på avdelningen (Lepiešová & Tomagová, 
2014). Utifrån detta resonemang blir det av intresse att studera huruvida personalens 
attityder även påverkar deras utsatthet för hot och våld. 
 
Sammanfattningsvis så är våld mot personal inom psykiatrin ett stort 
arbetsmiljöproblem, med allvarliga och dyrbara konsekvenser för individer och för 
samhället (Hallberg, 2011). Trots detta är området lite beforskat. En anledning till det är 
att hot och våld ansetts vara en del av yrket (Rippon, 2000). Våld är enligt WHO ett 
beteende med uppsåt att skada, med den utsattes välbefinnande i fokus. Metaanalyser har 
visat att attityder kan påverka beteende (Kraus, 1995), och att direktkontakt och frekvent 
rapportering gör sambandet starkare (Glasman & Albarracín, 2006). Annan forskning har 
också visat att attityd till aggressivitet påverkar psykiatrisk personals bemötande och att 
attityd kan trigga patientens aggressivitet (Dickens et al., 2013; James et al., 2011). Syftet 
med denna studie var att undersöka hur ofta personal inom psykiatrisk slutenvård var 
utsatta för hot och våld samt om det fanns ett samband mellan attityd till hot och våld hos 
personal och utsatthet för hot och våld. 
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Frågeställning 1: Hur stor andel och hur ofta är personalen inom slutenpsykiatrisk vård 
utsatta för hot och våld? 
 
Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan hur ofta personalen är utsatta för hot och 
våld och deras attityd till hot och våld? 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
I studien deltog 70 personal från fem psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Avdelning 1 
(n=19) inriktade sig på nyinsjuknade och patienter med depression och ångest. Avdelning 
2 (n=13) riktade sig mot patienter med psykos och personlighetsstörningsproblematik. 
Avdelning 3 (n=18) inriktade sig mot äldrepsykiatri. Avdelning 4 (n=10) riktade sig mot 
patienter med beroendeproblematik. Den rättspsykiatriska avdelningen (n=10) riktade 
sig mot patienter dömda till vård eller patienter med behov av högre säkerhet. Sjutton 
personer exkluderades då deras skattning på The Perception of Prevalence of Aggression 
Scale (POPAS) var ofullständiga. Sju exkluderades då de inte uppgett yrke. Två 
exkluderade var ensamma om sitt yrke och exkluderades av statistiska och sekretesskäl. 
Sjuksköterskorna och läkarna slogs samman då läkarna var få till antal och ansågs ha mer 
liknande arbetsuppgifter med sjuksköterskor än med skötare. Av de 70 deltagarna 
arbetade 38 som skötare (M = 36,79 , SD = 8,13), 26 sjuksköterskor och sex läkare (dessa 
två yrken skattade tillsammans M = 33,84 SD = 7,54). 26 var män och 44 var kvinnor. 
Åldersspannet låg mellan 24-65 år, medelålder var 43,69 år (SD = 13,28) (fem värden 
saknas). Erfarenhet av arbete inom psykiatrin varierade mellan 0-42 år (M = 14,55 år, SD 
= 13,12). 
 
Instrument 
The Perception of Prevalence of Aggression Scale (POPAS) utvecklades för att användas 
på psykiatriska vårdavdelningar för att få en snabb inblick i personalens kontakt med hot 
och våldsbeteenden (Nijman et al., 2005), men har även använts på andra populationer 
(Gale, Hannah, Swain, Gray, Coverdale, & Oud, 2009). POPAS användes i denna studie för 
att mäta personalens upplevelse av kontakt med aggressiva beteenden (hädanefter hot 
och våldsbeteenden). Instrumentet bestod av 16 olika uttryck av hot och våld (se Tabell 
1) där informanterna skattade hur ofta de varit i kontakt med beteendet på en 5-gradig 
likertskala (aldrig, vid något tillfälle, ibland, ofta, mycket ofta) (Nijman et al., 2005). 
POPAS har visat sig ha en god intern konsistens (Cronbachs alfa 0,86) (Nijman et al., 2005) 
och har därför ansetts vara stabil nog för att konstruera ett summavärde av likertskalan 
och använda det som ett samlat mått på kontakt med våld (Gale et al., 2009). Management 
of Aggression and Violence Attitude Scale (MAVAS) utvecklades för att kunna mäta både 
personal och patienters attityder till hur våld uppstod och hur det ska hanteras (Duxbury, 
2003). I föreliggande studie mäts enbart personalens attityder. Instrumentet innehåller 
27 påståenden som i faktoranalys laddat på 4 olika faktorer (Duxbury, 2003). Dessa 
motsvarar de tre olika kausala förklaringsmodeller (internt, externt och 
situationellt/relationellt synsätt) som Duxbury och Whittington (2005) presenterat samt 
en fjärde faktor om hantering av hot och våld. I linje med tidigare studie (McCann et al., 
2014) besvarades varje fråga på en 4-gradig likertskala där 1=Instämmer absolut, 2= 
instämmer, 3= Instämmer inte, 4= Instämmer. Instrumentet anses ha hög validitet och 
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reliabilitet (Duxbury, 2002: Lepiešová & Tomagová, 2014).  I denna studie användes 
MAVAS på itemnivå, i linje med Duxbury och Whittington (2005) och Pulsford et al. 
(2013).  Detta görs då det i högre grad förväntas vara känsligt för att fånga attityder till 
hot och våld. Slutligen användes ett formulär för att undersöka bakgrundsdata (kön, ålder, 
antal år i psykiatrin, yrke). 
 
Procedur 
Deltagare rekryterades under perioden 2013-2015 ifrån personalgrupper inom 
psykiatrin som var föremål för en utbildningsinsats, Terapeutiskt bemötande med 
aggression (TERMA). Innan utbildningen påbörjades fyllde de i formulär om: 
Arbetstillfredsställelse & utbrändhet, personalens uppfattning om förekomst av hot och 
våldsbeteenden och våld bland patienter, attityder till hur hot och våld hanteras, 
vårdarens förmåga att hantera våldsrelaterade svåra situationer, deras uppfattning om 
vården. Den sistnämnda fyllde även patienter i. 
 
Dataanalys 
Beräkningar genomfördes med IBM SPSS statistics 23. Frågorna i POPAS slogs ihop till ett 
summavärde av flera skäl. I den föreliggande studien är ett brett och inkluderande mått 
på utsatthet för hot och våld av intresse. Dessutom gjordes i likhet med Gale et al. (2009) 
analys av samband med andra skalor och undersökning av bakomliggande faktorers 
påverkan. Användandet av POPAS summavärde möjliggjorde sådana analyser i denna 
studie. Analys av intern konsistens på POPAS summavärde visade att Cronbachs alpha = 
,89 vilket anses vara en god sådan (EFPA, 2013) och möjliggjorde därför ett 
konstruerande av ett summavärde (Gale et al., 2009). Fördelningen av det summerade 
värdet på POPAS var normalfördelat (skewness = ,187, kurtosis = -,625). POPAS 
summavärde kallas härmed även för det samlade måttet på hot och våld. Deskriptiva 
analyser av utsatthet för hot och våld redovisades i tabell uppdelat på olika hot och 
våldsbeteenden (Tabell 1) samt uppdelat på hur många som angett att de utsatts för 
beteendet senaste året. Analyser av könsskillnader och analyser av samband mellan 
erfarenhet och utsatthet för hot och våld samt mellan ålder och utsatthet för hot och våld 
genomfördes för att kontrollera eventuella effekter av dessa. För jämförelse av kön 
användes oberoende t-test och för att undersöka sambanden genomfördes Spearman’s 
rangkorrelationer. För att undersöka hur ofta olika personalkategorier utsattes för hot 
och våld jämfördes skötare med den sammanlagda gruppen av sjuksköterskor och läkare. 
Detta gjordes med t-test för oberoende mätningar. Cohens d användes som mått på 
effektstorlek. För att undersöka utsatthet för specifika hot och våldsbeteenden gjordes 
samma analyser utifrån bakgrundsvariablerna kön, yrke, ålder och erfarenhet på POPAS 
itemnivå.  
 
Svaren på MAVAS reverserades för att öka läsbarheten, så att höga poäng motsvarar 
högre grad av att instämma med påståendet för samtliga items. För att analysera huruvida 
det fanns ett samband mellan personalens attityd till aggressivitet och hur ofta de utsatts 
för hot och våld så genomfördes en rangkorrelation mellan POPAS summavärde och 
MAVAS på item-nivå. Frågan besvarades i två steg. För det första mellan POPAS 
summavärde och MAVAS item som berörde attityder till uppkomst av hot och våld (se 
Tabell 2). Sedan mellan POPAS summavärde och MAVAS på subskalenivå som berörde 
attityder till hantering av hot och våld (se Tabell 3). Dessa analyser gjordes även uppdelat 
på kön och yrke. För att analysera om det fanns ett samband mellan personalen attityd till 
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aggressivitet och deras ålder och yrkeserfarenhet genomfördes Spearman´s 
rangkorrelation mellan ålder och yrkeserfarenhet och MAVAS på subskalenivå. 
 
Etiska överväganden 
Deltagarna informerades om frivillighet innan data insamlades, de fick i samband med det 
en genomgång om studiens syfte. Data hanterades enligt personuppgiftslagen och 
behandlades på gruppnivå för att undvika att enskilda individer skulle kunna 
identifieras.  Data hanterades enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Författarna har inget kommersiellt intresse 
av studien. Projektet har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Umeå, 
avdelningen för övrig forskning (2013/325-31Ö). 

 
Resultat 

 
Frågeställning 1: Hur stor andel och hur ofta är personalen inom slutenpsykiatrisk vård 
utsatta för hot och våld? 
 
Skattning av hur stor andel av personalen som varit utsatta för hot och våld varierade 
beroende på typ av hot och våldsbeteenden (se Tabell 1). En majoritet hade utsatts för 
flera av dessa beteenden vid åtminstone något tillfälle det senaste året. Sju av tio (70 %) 
uppgav att de utsatts för verbalt hot. Drygt tre fjärdedelar (76 %) uppgav att de utsatts 
för förnedrande aggressivt beteende, där personalen hade förödmjukats av patienten. 
Drygt två tredjedelar (67 %) hade utsatts för milt fysiskt våld och en av tio (10 %) utsatts 
för allvarligt fysiskt våld, där de fått en så allvarlig skada att det krävt medicinsk 
behandling eller sjukhusvistelse som följd. Fyra av tio (40 %) hade utsatts för sexuella 
trakasserier under det senaste året. Alla deltagare skattade att de åtminstone vid något 
tillfälle varit utsatta för hot och våldsbeteenden, eftersom alla skattar att de varit utsatt 
för verbal aggression och lindrig självskada. Ingen i denna studie skattade att den varit 
utsatt för sexuellt överfall/våldtäkt. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader vad gäller POPAS summavärde med avseende på 
kön, t(68) = -,67, p =,51. Korrelationerna mellan ålder och POPAS summavärde, samt 
mellan erfarenhet och POPAS summavärde var icke signifikanta, rs(63) = -,04, p = ,74, 
rs(65) = ,12, p = ,35 för respektive analys. Inte heller kunde signifikanta skillnader ses 
gällande POPAS summavärdemed avseende på yrke, t(68) = 1,56, p = ,123.  
 
Analyser av POPAS subskalor visade att det fanns en signifikant skillnad mellan mäns (M 
= 1,27, SD = ,53) och kvinnors (M = 1,02, SD = ,15), t(68)= 2,89, p = ,005,  d = ,64 utsatthet 
för allvarligt fysiskt våld (item 10), där män skattade att de oftare var utsatta. Vidare 
visade analyser av POPAS subskalor att skötare (M=2,58, SD=,89) var signifikant mer 
utsatta än sjuksköterskor och läkare (M = 2,03, SD = ,60) för aggressiva beteenden som 
spelar ut personalen mot varandra (item 6), t(68) = 2,97, p = ,004, d = ,73.  Ålder 
korrelerade ej med något enskild subskala. Däremot korrelerade en subskala med 
erfarenhet. Detta var utsatthet för beteenden som spelar ut personalen (rs(65)= ,25, p = 
,046.). Övriga analyser gällande kön, yrke, ålder och erfarenhet var icke signifikanta. 
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Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan hur ofta personalen är utsatta för hot och 
våld och deras attityd till hot och våld? 
 
Attityd till uppkomst av hot och våld: Inga signifikanta samband kunde utläsas mellan 
POPAS summavärde och attityd till uppkomst av hot och våld (MAVAS) (se Tabell 2).   
 
Attityd till hantering av hot och våld: Inga signifikanta samband kunde utläsas mellan 
POPAS summavärde och attityd till hur hot och våld bör hanteras (MAVAS) (se Tabell 3). 
 
Tabell 1. Skattning av kontakt med hot och våldsbeteenden (POPAS). Först hur många 
utsatta, sedan hur ofta de blivit utsatta, presenterat i antal deltagare (n = 70). 

                                               Antal deltagare som skattat  

Typ av hot och 
våldsbeteende 

Utsatta senaste 
året (%) 

Aldrig Vid något 
tillfälle 

Ibland Ofta Mycket 
ofta 

1. Verbal aggression 70 (100%) 0 6 26 20 18 

2. Verbalt hot 49 (70%) 21 29 14 4 2 

3. Förnedrande 53 (76%) 17 32 14 4 3 

4. Provokativt 65 (93%) 5 38 20 7 0 

5. Passivt aggressivt 65 (93%) 5 28 25 12 0 

6. Utspelande 62 (89%) 8 38 17 7 0 

7. Fysiskt hot 58 (83%) 12 24 19 9 6 

8. Destruktivt 65 (93%) 5 32 18 14 1 

9. Milt våld 47 (67%) 23 28 16 3 0 

10. Allvarligt våld 7 (10%) 63 6 1 0 0 

11. Lindrig självskada 70 (100%) 0 18 28 17 7 

12. Allvarlig självskada 59 (16%) 11 31 17 9 2 

13. Självmordsförsök 53 (76%) 17 30 16 6 1 

14. Självmord 25 (36%) 45 23 2 0 0 

15. Sexuella 
trakasserier 

28 (40%) 42 22 4 2 0 

16. Sexuellt 
överfall/våldtäkt 

0 (0%) 70 0 0 0 0 

 
Analyser av könsskillnader avseende attityder (MAVAS) visade att det för män fanns en 
signifikant positiv korrelation mellan fråga 27 (”Om den fysiska miljön var annorlunda så 
skulle patienter vara mindre aggressiva”) och POPAS summavärde, rs(20) = ,47, p = ,026. 
Övriga korrelationer var ej signifikanta.  Inga analyser av attityder (MAVAS) uppdelat på 
kön var signifikanta. Analyser uppdelat på yrke visade på inga signifikanta korrelationer 
mellan POPAS summavärde och MAVAS subskalor. Analyser mellan ålder och attityd 
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(MAVAS) på subskalenivå  visade på två signifikanta samband. Fråga 4 (”Det är svårt att 
förhindra patienter från att bli våldsamma eller aggressiva”) rs(61) = ,36, p = ,004, och 
fråga 12 (”Metoden att isolera våldsamma patienter borde upphöra”) rs(62) = ,31, p = 
,013. Övriga korrelationer med ålder var icke signifikanta. Korrelationer mellan 
erfarenhet och attityd visade två signifikanta samband, fråga 6 (Dålig kommunikation 
mellan personal och patienter leder till att patienter blir aggressiva) rs(63) = -,34, p = ,005, 
och fråga 12 (Metoden att isolera våldsamma patienter borde upphöra) rs(64) = ,28, p = 
,025. Övriga korrelationer med erfarenhet var icke signifikanta.  
 
Tabell 2. Attityder till uppkomst av hot och våld korrelerat med utsatthet för hot och våld. 

Nr. Påstående Spearmans rho Sig. N = 

                  Interna kausala förklaringsmodeller     
4. Det är svårt att förhindra patienter från att bli 

våldsamma eller aggressiva. 
,166 ,176 68 

5. Patienter är aggressiva på grund av sin sjukdom. -,149 ,228 67 

7. Det verkar vara vissa typer av patienter som ofta 
blir aggressiva mot personal. 

,159 ,189 70 

9. Patienter som är aggressiva mot personal borde 
försöka kontrollera sina känslor. 

-,047 ,705 67 

14. Aggressiva patienter lugnar ner sig automatiskt 
om man lämnar dem i fred. 

-,046 ,713 67 

                  Externa kausala förklaringsmodeller    

1. Patienter är aggressiva på grund av den miljö de 
befinner sig i. 

,087 ,483 67 

16. Restriktiva vårdmiljöer kan bidra till aggression 
och våld hos patienter. 

-,063 ,625 63 

27. Om den fysiska miljön var annorlunda så skulle 
patienter vara mindre aggressiva. 

,179 ,151 66 

                  Situationella/relationella kausala förklaringsmodeller 

2. Andra personer gör patienter aggressiva eller 
våldsamma. 

,111 ,365 69 

3. Patienter blir ofta aggressiva på grund av att 
personalen inte lyssnar på dem. 

-,028 ,823 68 

6. Dålig kommunikation mellan personal och 
patienter leder till att patienter blir aggressiva. 

-,213 ,081 68 

20. Förbättrade relationer mellan personal och 
patienter kan minska omfattningen av 
aggressivitet och våld hos patienter. 

,075 ,543 68 

23. På det stora hela så är det situationen som bidrar 
till hur patientens aggression tar sig uttryck. 

,149 ,225 68 

*Sig=0,05 
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Tabell 3. Attityder till hur hot våld ska hanteras korrelerat med utsatthet för hot och våld. 

Nr. Påstående Spearmans rho Sig. N = 

  
    
Hantering: Generell 

8. På denna vårdavdelning/mottagning används 
olika metoder för att hantera patienter som är 
aggressiva och våldsamma. 

-,001 ,993 69 

21. Aggressivitet hos patienter skulle kunna hanteras 
bättre på denna vårdavdelning/mottagning. 

,11 ,38 66 

 Hantering: Användning av medicin  
13. Medicinering är en bra strategi när det gäller 

behandling av aggressivt och våldsamt beteende. 
-,180 ,148 66 

22. Ordinerad medicin kan ibland leda till aggressivitet 
och våld hos patienter. 

,001 ,993 67 

25. Ordinerad medicin borde användas oftare för att 
hjälpa patienter som är aggressiva och 
våldsamma. 

,038 ,759 66 

 Hantering: Isolering    
10. När en patient är våldsam, är isolering ett av de 

mest effektiva tillvägagångssätten. 
-,036 ,769 68 

12. Metoden att isolera våldsamma patienter borde 
upphöra. 

-,195 ,109 69 

24. Isolering används ibland mer än nödvändigt. -,131 ,285 69 
 Hantering: Fasthållning    
11. Patienter som är våldsamma blir ofta fasthållna för 

att man ska kunna ge lugnande medicin. 
-,102 ,412 67 

18. Fysiska begränsningsåtgärder används ibland 
mer än nödvändigt. 

-,104 ,399 68 

 Hantering: Icke fysiska metoder   
15. Förhandling skulle kunna användas mer 

effektivt/oftare i hantering av aggression och våld. 
,035 ,777 68 

17. Aggressivt utagerande kräver inte alltid 
intervention från personal. 

,019 ,881 63 

19. Alternativ till begränsningsåtgärder och lugnande 
medicin, skulle kunna användas i större 
utsträckning när det gäller att hantera våld hos 
patienter. 

-,035 ,781 67 

26. Användning av lugnande metoder är bra för att 
förhindra våld. 

-,104 ,401 67 

*Sig=0,05 

 
Diskussion 

 
Denna studie ämnade undersöka hur ofta personal inom psykiatrisk slutenvård var 
utsatta för hot och våld samt om det fanns ett samband mellan attityd till hot och våld hos 
personal och utsatthet för hot och våld. Studien utgick från två frågeställningar: 1) Hur 
ofta och hur stor andel av personalen är utsatta för hot och våld? 2) Finns det ett samband 
mellan hur ofta personalen är utsatta för hot och våld och deras attityd till hot och våld? 
 
1) Hur stor andel och hur ofta är personalen utsatta för hot och våld? 
 
Majoriteten av personalen hade varit utsatta för hot och våld senaste året. Hot och våld är 
som tidigare beskrivits en bred repertoar av aggressiva beteenden som riskerar att vara 
skadliga för mottagaren (WHO, 2002), i detta fall personalen. Verbal aggression med eller 
utan hot var den vanligaste formen av hot och våldsbeteende emot personalen där 
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samtliga varit utsatta senaste året. Utsatthet för verbal aggression bör inte underskattas, 
eftersom även hot kan ge skador (Hallberg, 2011). 
 
Andelen personal som varit utsatta för våld eller hot om våld (POPAS) det senaste året 
varierade beroende på vilken typ av hot och våld som avsågs. Samtliga i denna studie 
uppgav att de varit utsatta för verbal aggression och observerat lindrig självskada. Detta 
var fler än i en studie av Nijman et al. (2005) som studerade sjuksköterskor inom 
psykiatrisk slutenvård i London (89 % respektive 84 %). Sju av tio i denna studie (70 %) 
uppgav att de varit utsatta för verbalt hot, vilket var något färre än hos personalen i 
London (82 %). Drygt tre fjärdedelar (76 %) uppgav att de varit utsatta för förnedrande 
aggressivt beteende, där personalen hade förödmjukats. Detta är jämförbart med 
Londonstudien (78 %). Två tredjedelar (67 %) uppgav att de varit utsatta för milt fysiskt 
våld, vilket är en något mindre andel än hos personalen i London (76 %). En av tio (10 %) 
uppgav att de varit utsatta för allvarligt fysiskt våld, där de fått en så allvarlig skada att 
det krävt medicinsk behandling eller sjukhusvistelse som följd, vilket var en jämförbar 
siffra med personalen i London (16 %). Fyra av tio (40 %) uppgav att de varit utsatta för 
sexuella trakasserier under det senaste året, vilket var färre än hos personalen i London 
(68 %) (Nijman et al., 2005). En samlad jämförelse med personalen i London som 
studerades av Nijman et al. (2005) är att personalen i denna studie utsatts för hot och våld 
i något mindre utsträckning, men i något högre grad än psykiatrisjuksköterskorna i 
Sverige i studien av Nolan et al. (2001). Sammantaget är en stor del av personalen inom 
psykiatrisk slutenvård i denna studie utsatta för hot och våld och i jämförbar utsträckning 
med annan tidigare forskning (Hallberg, 2011; Nijman et al., 2005; Nolan et al., 2001). 
 
Män och kvinnor var lika ofta utsatta för hot och våld i denna studie men männen  uppgav 
att de var något mer utsatta för allvarligt fysiskt våld. En tolkning av resultatet visar att 
män och kvinnor båda befinner sig väldigt nära skalsteget “aldrig” i medelvärde. Som svar 
på hur ofta personalen uppgav att de utsatts för allvarligt våld så uppgav både män och 
kvinnor att de i medelvärde nästan aldrig utsatts för allvarligt fysiskt våld. Samtidigt bör 
det belysas att 10%, d.v.s. sju personer som uppgav att de utsatts för så allvarligt fysiskt 
våld att de behövt uppsöka sjukvård eller vara sjukskrivna från arbetet under det senaste 
året.  
 
Personalen var utsatta i lika stor utsträckning för hot och våld oberoende av ålder, 
erfarenhet och yrke. Undantagen här var att ju mer erfaren personalen var, eller om de 
var skötare till yrke uppgav i högre grad att de var mer utsatta för beteenden som spelade 
ut personalen mot varandra. Dessa beteenden kategoriserar personalen i två motsatta 
poler, en positiv och en negativ. Detta får andra patienter att delta i ett krig grupperna 
emellan, som i sin tur spelar ut varandra. Detta splittrande beteende leder till dålig 
stämning och konflikter bland personalen. 
 
Forskning har tidigare visat att ålder korrelerat med utsatthet för hot och våld 
(Whittington & Wykes, 1994). Detta kunde ej ses i denna studie. I likhet med Whittington 
och Wykes fanns inga signifikanta könsskillnader när det samlade måttet för hot och våld 
undersöktes (POPAS summavärde). Whittington och Wykes undersökte andra variabler 
än denna studie, bland annat hierarkisk nivå, vilket de kom fram till hade betydelse för 
utsatthet. I denna studie undersöktes erfarenhet vilket inte kunde ses korrelera med 
utsatthet för våld, med undantag från ett beteende. Sammanfattningsvis pekar dessa 
resultat mot att personalen ofta blir utsatta, men utsatta olika mycket beroende på vilket 
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hot och våldsbeteende som avses. Vidare att individuella faktorer i mycket liten grad 
verkar associeras med eller differentiera i hur stor utsträckning personalen blir utsatta 
för hot och våld.  
 
2) Finns det ett samband mellan hur ofta personalen är utsatta för hot och våld och deras 
attityd till hot och våld? 
 
Inga signifikanta samband fanns mellan det samlade måttet för hot och våld och attityd 
till hot och våld (se Tabell 2 & 3). Varken attityder till uppkomst av hot och våld eller 
attityder till hantering av hot och våld gav alltså signifikanta resultat. Detta innebär att 
vilken attityd personalen hade till hot och våld, om det var något som uppstod inifrån 
patienten, från miljön, ur situationen/relationen, eller hur hot och våld skulle hanteras, 
inte korrelerade med hur utsatt personalen var för hot och våld. 
 
Samma analys men uppdelat på kön gav ett signifikant resultat och visade att mer hot och 
våldsutsatta män i högre grad instämde med att en förändring av den fysiska miljön skulle 
göra patienter mindre aggressiva. En mer konservativ signifikansnivå, till exempel genom 
en Bonferronijustering skulle göra detta resultat icke signifikant. Därför är risken stor för 
typ-1 fel, d.v.s. att resultatet kan ha uppkommit av slumpen. Noterbart är också att män 
endast var 22 till antalet. Ett så litet stickprov ökar risken för typ II-fel. 
 
Denna studie visade att ålder och erfarenhet korrelerade med vissa attityder personalen 
hade. Ålder och attityd korrelerade med två påståenden. Ju äldre personalen var ju mer 
tenderade de att instämma med att det är svårt att hindra patienter att bli aggressiva eller 
våldsamma, samt att isolering borde upphöra för våldsamma patienter. Erfarenhet och 
attityd korrelerade negativt med ett påstående och positivt med ett. Ju mer erfaren 
personalen var desto mindre instämde de med att dålig kommunikation leder till 
aggressivitet. Även att ju mer erfaren personalen var desto mer mån var de om att 
isolering som metod borde upphöra. 
 
Två tidigare metaanalyser har visat att attityder kan predicera beteende (Glasman & 
Albarracín, 2006; Kraus, 1995). Sambandet blir starkare när direktkontakt med personen 
attityden handlar om och om rapportering sker regelbundet (Glasman & Albarracín, 
2006). Personal inom psykiatrin har direktkontakt med sina patienter och rapporterar 
regelbundet vad de är med om i journal. Dessa metaanalyser om attityders påverkan på 
beteende skulle kunna leda en till att dra slutsatsen att attityder hos personal inom 
psykiatrisk slutenvård borde kunna förknippas med utsatthet för hot och våld (Glasman 
& Albarracín, 2006; Kraus, 1995). Även utifrån annan forskning skulle liknande slutsatser 
kunna dras, då med händelsekedjan att attityd formar bemötande (Dickens et al., 2013) 
och att bemötandet kan göra patienter aggressiva (Foster et al., 2007; James et al., 2011; 
McCann., 2014). Lepiešová och Tomagová (2014) anser att personalens attityd till 
patienters aggressivitet (utifrån tre olika förklaringsmodeller) antas leda till hur de 
bemöter våld på avdelningen. Utifrån dessa resonemang tog denna studie avsats.  
 
Med undantag för sambandet, för män, mellan attityden till att patienters aggressiva 
beteende skulle minska om den fysiska miljön förändrades så är den samlade bilden i 
denna studie att det inte finns något samband mellan utsatthet för hot och våld och attityd. 
Notera att MAVAS är ansett vara ett valitt och reliabelt instrument för att mäta attityder, 
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vilket med sina 27 påståenden rimligtvis borde kunna fånga personalens attityd till hot 
och våld. Detta resultat talar emot tidigare forskning på området. 
 
Styrkor och svagheter (reliabilitet & validitet) 
Stickprovet i denna studie är personal inom psykiatrisk slutenvård i en stad i 
Sverige.  Generaliserbarheten sträcker sig således till populationen personal inom 
psykiatrisk slutenvård i Sverige. 
 
POPAS anses ha hög reliabilitet och validitet (Nijman et al., 2005). En annan fördel med 
POPAS är att den snabbt kan ge en inblick i personalens utsatthet för hot och våld (Nijman 
et al., 2005).  Det finns dock några svagheter som bör tas i beaktande. Flera hot och 
våldsbeteenden kan ske samtidigt vilket gör att det finns en risk för överrapportering.  Till 
exempel kan verbalt hot pågå samtidigt som fysiskt våld, vilket POPAS registrerar som två 
enskilda händelser.  Det finns fördelar med att använda andra skalor (Nijman et al., 2005), 
där enskilda händelser registreras mer exakt, vilket minskar problemet med 
överrapportering (Nijman et al., 2005). Nackdelen med sådana skalor är dock att 
rapporteringen görs över tid, vilket gör datainsamlingen mer omfattande. 
 
Användandet av POPAS summavärde är i linje med föreliggande studies perspektiv på hot 
och våld som ett spektrum, där även verbal aggression kan ge upphov till skador. Hög 
intern konsistens (Cronbachs alpha =0.89) talar för att använda POPAS summavärde. 
Summavärdet möjliggjorde även att, i likhet med Gale et al. (2009), undersöka 
bakomliggande variabler och samband med en annan skala. Summavärdet på POPAS kan 
dock kritiseras för att vara ett trubbigt mått på utsatthet för hot och våld, där grövre 
former av våld sätts samman med verbala former av aggression. Denna trubbighet ökar 
risken för typ II-fel, det vill säga att det finns effekter som inte upptäcks av instrumentet.   
 
MAVAS har som indikerats ovan visat sig ha hög reliabilitet och validitet (Duxbury, 2002; 
Lepiešová & Tomagová, 2014).  Dock har även MAVAS sina svagheter. En risk med 
likertskalan är "restriction of range"; för få svarsalternativ minskar validiteten. Med andra 
ord finns en risk att för få svarsalternativ inte fångar in nyanser i försökspersonernas 
attityder. MAVAS har även utvecklats med VAS-skala (Duxbury, 2003). En användning av 
den skulle kunna öka validiteten.  
 
Vi är medvetna om att signifikansnivån inte justerats utifrån de antal analyser som gjorts, 
vilket ökar risken för typ-1 fel. Men med tanke på att de konsekvenser personalen riskerar 
utsättas för i en verksamhet där de är utsatta för våld och hot om våld  är i högsta grad 
allvarliga, så anser vi att det är viktigt att undvika typ II fel. Av den anledningen beslöt vi 
att inte genomföra justeringar för multipla jämförelser.    Men trots detta föll väldigt få 
signifikanta resultat ut, vilket gör det än mindre sannolikt att samband mellan attityd och 
utsatthet fanns i denna studie och i denna population. 
 
Allmän diskussion 
Hot och våld mot psykiatrisk slutenvårdspersonal var i denna studie vanligt 
förekommande vilket leder till slutsatsen att det med stor risk var ett stort arbetsmiljö- 
och vårdkvalitetsproblem. Personalen var utsatta i liknande omfattning som i tidigare 
studier (Nijman et al., 2005; Nolan et al., 2001) vilket stärker trovärdigheten i personalens 
representation och därmed generaliserbarheten. Resultaten pekade mot att individuella 
faktorer inte associerades med, eller differentierade vilka som blev utsatt (men att män i 
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större utsträckning var utsatta för allvarligt våld). Inte heller kunde samband hittas 
mellan personalens attityder till uppkomst av hot och våld, eller hantering av hot och våld 
(men att mer utsatta män instämde i högre grad med attityden att om fysiska miljön 
ändrades blev patienterna mindre aggressiva). Detta leder till slutsatsen att utsatthet för 
hot och våld i denna studie var ett stort problem som i mycket begränsad omfattning 
kunde associeras till eller differentieras mellan individrelaterade faktorer såsom ålder, 
erfarenhet samt kön, eller yrke, respektive. Vidare hade inte personalens attityd något 
samband med utsatthet för hot och våld. Däremot korrelerade ålder och erfarenhet med 
vissa attityder. 
 
Denna studie skulle kunna beskrivas som en analys utifrån WHOs (2002) individuella nivå 
och samspelet med den relationella nivån i den ekologiska modellen. I ljuset av tidigare 
forskning skulle resultaten kunna peka mot att utsattheten för hot och våld inom 
psykiatrin är ett problem orsakat av mer övergripande faktorer än personalens 
individuella egenskaper och attityder. WHO föreslår andra abstraktionsnivåer som hot 
och våld uppstår i ett samspel med. Till exempel hur individen och relationen samspelar 
med gruppen och samhället i stort. Forskning som fokuserar på samhällsnivån 
undersöker vilken attityd samhället har till våld och därigenom hur accepterat våldet är, 
vilket i sin tur samspelar med individen, relationen och gruppen (WHO, 2002). Denna mer 
övergripande nivå skulle kunna påverka hur psykiatrin organiserar sitt arbete. Ett 
exempel på sådant samspel är att forskning har visat att hur avdelningarna sköts påverkar 
personalens attityder, vilket kan få negativa konsekvenser för vården och trigga 
patienternas aggressivitet (James et al., 2011). På liknande sätt anser Braverman (2002) 
att våld på arbetsplatsen uppstår på grund av interaktionen mellan en förhastad händelse, 
en våldsbenägen person och ett system som tillåter allt detta att hända. Det är alltså 
många komplexa komponenter som samspelar när våld uppstår. En djupare förståelse till 
varför personalen inom psykiatrin utsätts för hot och våld torde därför gå att finna i ett 
bredare perspektiv än individernas egenskaper (kön, ålder, erfarenhet, yrke och attityd) 
och dessa egenskapers påverkan på relationen (patienter som uttrycker sig med 
aggressiva beteenden). Förslagsvis skulle detta perspektiv mer fokusera på miljöns och 
samhällets attityders inverkan på hot och våld mot personalen inom psykiatrin. 
Samhällsattityder har som tidigare beskrivits lett till att våld setts som en del av yrket 
(Rippon, 2000). 
 
Slutsatserna i denna studie pekar mot att insatser för att minska våld i psykiatrin behöver 
riktas mot mer övergripande perspektiv än bara individuella och relationella perspektiv, 
för att förstå hot och våld och därmed för att jobba mot detta inom slutenvårdspsykiatrin. 
Konsekvenserna av hot och våld är allvarliga för individen, för arbetsplatsen och för 
samhället (Hallberg, 2011). Därför finns stora vinster med att jobba med dessa frågor och 
ta tillgänglig kunskap på stort allvar. Både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv men också ur 
ett vårdkvalitetsperspektiv. 
 
Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna undersöka sambandet mellan attityder och hot och våld 
genom att mäta utsatthet för våld på andra sätt. Ett sätt är att mer detaljerat undersöka 
specifika våldsamma beteenden och attityder. Ett annat sätt är att undersöka 
våldsutsatthet genom absoluta tal snarare än på ordinalskala. Validiteten hade gynnats 
genom att göra en longitudinell studie där personalen rapporterar utsatthet för hot och 
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våld fortlöpande, istället för att som i denna studie vid ett tillfälle uppskatta hur ofta de 
utsatts det senaste året. Dessa förslag skulle kräva mer omfattande studier än denna. 
 
Psykiatrin verkar i samhället och är inte isolerat från de attityder samhället har till hot 
och våld. De attityder samhället har till hot och våld påverkar möjligtvis personalens 
utsatthet. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka psykiatrisk 
slutenvårdspersonal utsatthet för hot och våld ur ett större samhällsperspektiv. 
 
Slutsatser 
En majoritet av personalen hade varit utsatta för hot och våld senaste året. Analyser av 
ett samlat mått på hot och våld visade på att kön, yrke, ålder och erfarenhet ej kunde 
associeras/differentieras med utsatthet. Analyser av specifika hot och våldsbeteenden 
visade att män var signifikant mer utsatta för allvarligt fysiskt våld än kvinnor och att 
personal oavsett kön skattade att de nästan aldrig utsattes för detta. Samtidigt hade 10% 
av personalen utsatts för så pass allvarligt våld att de behövt uppsöka sjukvård eller 
sjukskriva sig det senaste året. Vidare visade resultaten att skötare var signifikant mer 
utsatta än sjuksköterskor och läkare för aggressiva beteenden som spelar ut personalen 
mot varandra. I övrigt var kön, ålder, erfarenhet och yrke inte associerade/differentierade 
med personalens utsatthet för hot och våld. Det samlade måttet för utsatthet för hot och 
våld korrelerade ej med några attityder. För män fanns ett samband mellan att se den 
fysiska miljöns betydelse för patienters aggressivitet och att vara mer utsatt för hot och 
våld. Uppdelat på yrke fanns inga korrelationer mellan det samlade måttet för hot och 
våld och attityder. Ålder och erfarenhet korrelerade med några enstaka attityder. I övrigt 
visade resultaten inte på några samband mellan attityd och utsatthet för hot och våld. 
Slutsatsen dras därför att individrelaterade faktorer verkar ha väldigt lite att göra med 
hur ofta personalen blir utsatta för hot och våld. Därför uppmanar författarna andra 
forskare att fokusera på andra faktorer när hot och våld i psykiatrin undersöks i vidare 
forskning. 
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