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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot 

och våld i den slutna psykiatriska vården. 

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom rättspsykiatri och sluten psykiatrisk vård för 

vuxna upplever hög förekomst av våld från patienter. 

Metod: Detta är en kvalitativ deskriptiv studie som baseras på10 semistrukturerade intervjuer 

med psykiatrisjuksköterskor. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 Resultat: Studien beskriver sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom den slutna 

psykiatriska vården, som resultat har vi funnit två kategorier. Den första är Professionellt 

förhållningssätt, med underkategorierna Se situationen ur patientens perspektiv, Respektera 

varandras olikheter, Vara medveten om riskerna, samt Det goda samarbetet. Den andra 

kategorin är Hinder för omvårdnad, med underkategorierna Känna sig otrygg, Ifrågasätta sig 

själv, och Undvika patienten. Sjuksköterskor beskriver att de i arbetet utsatts för antingen 

verbala hot eller fysiskt våld, eller båda delarna. Dessa erfarenheter utgjorde hinder för 

omvårdnaden av patienterna, och påverkade det professionella förhållningssättet. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att alltid försöka se den hotfulla situationen ur patientens 

perspektiv, och att en situation av hot och våld kunde upplevas olika i personalgruppen. Det 

var viktigt att respektera varandras olikheter runt upplevelse i våldssituationer. Vi har funnit 

att betydelse av medvetenhet om riskerna i arbetet, och ett gott samarbete kollegorna emellan 

framhölls som något positivt och betonades som en stärkande faktor för arbetstrivsel. 

Slutsats: Sjuksköterskor som arbetar inom sluten psykiatrisk vård, utsätts för hot och våld i 

arbetet, men anser att det är viktigt att behålla ett professionellt förhållningssätt, som enligt 

sjuksköterskorna innebär ha förståelse för patienternas situation då hot och våld förekommer, 

att respektera kollegors olika upplevelser och sätt att reagera på hot och våld, samt att ha en 

medvetenhet om de risker som är förknippade med att arbeta på en arbetsplats där hot och 

våld förekommer.  

Nyckelord: Fysiskt våld, Omvårdnad, Patient våld, Verbalt våld, Våld på arbetsplatsen 
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Abstract 

Aim: The aim of the study was to describe nurses' experiences of being exposed to threats and 

violence in the psychiatric inpatient wards. 

Bakgrund: Nurses working in psychiatry and inpatient psychiatric care for adults 

experiencing high incidence of violence from patients. 

Method: This is a qualitative descriptive study based on 10 semi-structured interviews with 

psychiatric nurses. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. 

Result: The study describes the nurses' experiences of threat and violence within the 

psychiatric inpatient care, as a result, we have found two categories. The first is the 

Professional approach, with subcategories: See the situation from the patient's perspective, 

Respect each other's differences, Be aware of the risks, as well as The good cooperation. The 

other category is Barriers to care, with subcategories: Feel insecure, Questioning themselves, 

and Avoiding the patient. Nurses describe their work subjected to either verbal threats or 

physical violence, or both. These experiences precluded the care of patients, and affected the 

professional approach. The nurses described the importance of always trying to see the 

threatening situation from the perspective of the patient, and that a situation of intimidation 

and violence could be experienced in different personnel groups. It was important to respect 

each other's differences around experiences in violent situations. We have found that the 

importance of awareness of the risks of the work, and the good cooperation between 

colleagues was held up as something positive and emphasized that a strengthening factor for 

job satisfaction. 

Conclusion: Nurses working in psychiatric inpatient care, subjected to threats and violence at 

work, but believes it is important to maintain a professional attitude, which according to the 

nurses does have an understanding of the patients 'situation where threats and violence exist, 

respecting colleagues' different experiences and ways to respond to threats and violence, and 

to have an awareness of the risks associated with working in a workplace where threats and 
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violence occurs. The nurses have experienced threats and violence in psychiatric inpatient 

care implies barriers to care, because they feel insecure, questioning themselves and avoiding 

patients 

Keywords: Nursing Patient violence, Physical violence, Registered nurse, Verbal violence, 

Workplace violence. 
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Introduktion 

BRÅ (Bråttsförebyggande rådet) skriver i sin rapport om utsatthet i yrkesgrupper som är 

viktiga i det demokratiska samhället (Rapport 2015:12), att anställda inom vård och omsorg är 

mest drabbade av hot och våld. Kvinnor anges att vara mer utsatta än män, till exempel inom 

vården, det beror på att kvinnor dominerar i dessa yrkeskategorier. 

Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt (RAP 2011:16) beskriver begreppet hot och våld inom 

vård och omsorg som en ”avsiktlig eller synbarligen avsiktlig aggressiv handling som leder 

till psykisk eller fysisk skada hos en annan människa”. Arbetsmiljöverket tillägger att andra 

författare menar att begreppet våld måste ha sin utgångspunkt i vad den som blivit utsatt, 

upplever som hot och våld, och att det som kan framstå som till synes lindriga situationer kan 

få stora konsekvenser för den drabbade. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 1993:2, 

reagerar människor olika i en våldssituation. Medan en del reagerar omgående med 

stressreaktioner eller chock, kan reaktionerna hos någon annan låta vänta på sig flera timmar 

eller dagar och ytterligare andra förblir relativt oberörda. Reaktionerna kan vara olika 

beroende på om sjukvårdspersonal var förberedd på händelsen, om denne arbetade ensam och 

om den personen haft tidigare erfarenheter av hot och våld i arbetet. 

En studie av Ridenour et al.,(2015) visade att av de 284 sjuksköterskor som deltog i studien, 

och var verksamma i sluten psykiatrisk vård vid åtta olika sjukhus i USA, hade 85,2% av dem 

utsatts för någon form av verbal eller fysisk attack under de senaste 30 dagarna innan 

undersökningen genomfördes, vilket signalerar att vårdpersonal i den psykiatriska vården, 

löper stor risk för aggression från patienter . 

Kvantitativa studier har exempelvis kunnat påvisa att tvångsåtgärder mot patienter används 

mer frekvent där våld från patienter förekommer (Bowers et. al, 2014).  

Carlsson et al. (2000) beskriver att våld är ett växande problem inom hälso- och 

sjukvårdsmiljön och sjuksköterskor blir misshandlade och hotade oftare än andra 

yrkesgrupper. Studien undersöker fenomenet av positiva möten med aggressiva klienter. På 

grund av att det har skett ett omfattande hälsovårdreform i Sverige och i andra västländer, 

skedde en förändring av traditionella psykiatriska vårdenheter. Patienter med psykisk ohälsa 

behandlas vid psykiatriska kliniker eller inom ramarna av övrig sjukvård. Dessa personer är 

mer synliga i samhället nu, vilket leder till en ökad frustration, aggression och våld. Det 
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framkom i studien att vikten av respekt, dialog, kunskap, stabilitet och ömsesidig hänsyn är 

framträdande. Våld kan enligt forskning leda till långsiktiga konsekvenser. Våldsamt 

beteende mot sjukvårdspersonal har ofta långsiktiga psykologiska effekter, bland annat 

skuldkänslor och en känsla av bristande arbetsinsats eller misslyckandes (Rees & Lehane, 

1996; Wykes & Whittington, 1994). Enligt Arbetsmiljöverkets (AV) rapport (2010) anmäldes 

6600 fall med allvarliga arbetsskador kopplade till hot och våld mellan 2005-2009. Allvarliga 

skador definierades som att uppkomst av betydande psykiska och fysiska besvär i minst 30 

dagar efter incidenten hade skett. Hälften av fallen drabbade anställda inom kommun och 

landsting. Mest drabbade var skötare och vårdare inom vård och omsorg, varav två av tre var 

kvinnor. Arbetsmiljöundersökning visar att 18 procent är kvinnor och 10 procent är män (AV, 

2010). 

 

Bakgrund 

Arnez (2001) definierar hot och våld inom vård och omsorg som både skriftliga och muntliga 

hot, som fysiskt våld. Vårdtagare kan hota en vårdgivare direkt eller indirekt till exempel 

genom att ta sitt liv. Hot som riktas mot vårdgivare kan beskrivas som personangrepp med 

kommentarer eller aggressiva gester. Brist på respekt kan upplevas som hotfullt för 

vårdpersonal. En ständig rädsla och oro kan påverka vårdgivare negativt, både fysiskt och 

psykiskt. Våld inom vård och omsorg definieras som en avsiktig och aggressiv handling som 

kan leda till psykiska eller fysiska skador. 

Stenmetz (1986) beskriver begreppet våld som en synbarligen avsiktlig handling riktad för att 

skada en annan människa fysiskt. 

Cameron et al.(2008) undersökte våld riktat mot vårdpersonal, från patienter och deras 

anhöriga inom 565 institutioner i åtta EU-länder. I undersökningen ingick 34000 personer, 

varav 30342 kvinnor som deltog i mätningen av data, med ett års mellanrum. Personer från 

Finland, Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Slovakien, Tyskland och Nederländerna ingick i 

studien. Det framkommer i undersökningen att cirka 22 procent utsattes för våld i de åtta 

länder, men högst förekomst av våld fanns i Frankrike 39,1 procent. Det framgick i studien att 

mest exponerade för våld var manliga sjuksköterskor och de yngre av personalen i jämförelse 

med kvinnliga kollegor. Studien har gjorts inom psykiatrisk vård, akutvård och geriatriken.  
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Inom den slutna psykiatriska vården förekommer såväl hot, som våld. Studier har visat på upp 

till 2,5 gånger högre hot- och våldsfrekvens på psykiatriska vårdavdelningar, jämfört med 

vårdavdelningar som arbetar med somatisk vård. Den höga förekomsten av hot och våld 

skapar problem för att kunna ge vård och omvårdnad till patienterna (Fereidooni Moghadam  

et. al, 2013). 

En finsk studie av Kuivalainen et al., (2013) samlade data under tre år (2007-2009) och 

analyserade händelser där fysiskt våld förekommer för att kunna urskilja vad som orsakade 

eller provocerade fram våld, 840 fall presenteras i studien.  

 

Ilska och aggression, är enligt Videbeck (2014, 181) en stark och obekväm känslomässig 

reaktion på en verklig eller upplevd provokation. Ilskan kan, om den inte hanteras bra, ta sig 

uttryck såväl i verbala som fysiska attacker, men hanterar man den på ett adekvat sätt, så kan 

ilska vara en positiv drivkraft i konfliktlösning, och besluttagande. 

En studie av Hallberg & Norberg, (1995) beskriver sjuksköterskor som utsätts för hot och 

våld, reagerar med skuld, skam och ilska. De upplever sig som inkompetenta och lägger 

skulden för det som har inträffat, på sig själva. 

Kvas och Seljak (2015) beskriver i sin studie att våld kategoriseras som fysiskt eller verbalt. 

Våld förekommer vid fysisk interaktion, och konsekvenserna av fysiskt våld blir synliga, till 

exempel genom att personal hänvisar till en incident där den drabbade har blivit spottad på, 

biten, sparkad eller klöst.  

Vissa patienter med psykiatriska diagnoser har, enligt Videbeck (2014, 181) ett verbalt eller 

fysiskt aggressivt beteende som är en stor utmaning för vårdare att bemöta. Enligt författaren 

(2014, 191) kan beteendet uppstå plötsligt och oväntat, men ofta kan man urskilja olika faser 

som leder fram till aggressivt/hotfullt beteende: En triggerfas, där en incident eller situation 

initierar aggressiv respons, en eskalerande fas där patienten bygger upp aggressionen till att 

förlora kontrollen, en krisfas som innebär faktiskt fysiskt våld. Här måste vårdare ibland gå in 

och kontrollera situationen för patientens, vårdarnas och andra patienters skull. 

AFS 1993:2 gör gällande att risk att utsättas för våld är större om arbetsplatsen är sådan att 

den besöks av personer som är benägna till aggression och våld, till exempel på grund av 

alkohol- eller drogpåverkan, psykisk sjukdom eller annan labilitet. 
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Både patienter och vårdare har enligt Sjögren (2008, 148), beskrivit att det är när vårdare 

känner rädsla och osäkerhet som de har den mest tvingande hållningen mot patienterna. 

Vårdarna berättar att ibland står denna tvingande hållning inte i proportion till faran i det 

våldsamma mötet, och de får då svårt att se på mötet ur patientens perspektiv. Då uppstår en 

svårighet att behålla sitt engagemang i vårdrelationen och i patientens välbefinnande. Barker 

(2001) utvecklade en teori om personcentrerad omvårdnad, där fokus ligger på att upptäcka 

och förstå patienters upplevda erfarenheter, och förstå den mening och det värde patienten 

själv sätter på sina upplevelser. Svårigheten som ovan nämnts, att behålla engagemang för 

patienten, och se på mötet ur patientens synvinkel, då våld förekommit, står då i konflikt med 

den personcentrerade omvårdnad som Barker talar om.   

Ewa & Viitasara (2002) beskriver våldsamma möten som är ett problem inom sjukvården, där 

patienter är aggressiva mot vårdgivare eller har en fientlig inställning. Studiens resultat är 

utifrån vårdarens perspektiv, där själva mötet upplevs som ett kritiskt ögonblick, 

kännetecknas av en spänning mellan vårdgivare och vårdtagare. Författare beskriver möten 

som kan vara en positiv och negativ händelse. I den positiva händelsen är vårdgivarens 

närvaro absolut. Även om själva situationen upplevs som skrämmande så stannar vårdaren 

och delar hela upplevelsen med sin patient. I det negativa mötet är vårdaren frånvarande på 

grund av rädsla att denne inte kan hantera situationen. Inre dialog beskrivs där vårdgivare har 

en inre dialog mellan önskan att stanna kvar och fly från den våldsamma situationen. 

Den teoretiska referensramen för studien är personcentrerad omvårdnad, som enligt Manley et 

al. (2011)  kan beskrivas som att ”se personen i patienten”, vilket innebär att möta patienter, 

med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, värdighet, respekt och medkänsla. 

Vi hoppas att genom studien om sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld 

kommer vi att kunna belysa hur sjuksköterskor upplever och reagerar när de blivit utsatta för 

någon form av hot eller våld.  

 

 

Motiv för studien 

Det finns mycket forskning på området hot och våld i vårdyrken, mest kvantitativ forskning 

och det behövs mycket mer ny kvalitativ forskning inom området, eftersom det sker ständiga 

förändringar inom psykiatrisk vård där varken patienter eller vårdpersonal är en statisk enhet. 

Vi hoppas att vårt arbete kommer att öka förståelsen för sjuksköterskors situation och hur den 
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påverkar olika områden inom omvårdnaden. Med hjälp av tidigare forskning kommer vi få 

våra fynd bekräftade eller inte. Tanken är att kunna omsätta den vetenskapliga kunskapen till 

en praktisk användbar kunskap och öka förståelse om erfarenheter av hot och våld hos 

sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska slutna vården.  

Studien 

Syftet 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld 

i den slutna psykiatriska vården. 

Metod 

Kvalitativ deskriptiv metod, baserad på tio intervjuer. Authors guidelines i Journal of 

advanced nursing ligger till grund för utformningen av uppsatsen. Enligt Polit och Beck 

(2008) används deskriptiv metod när man beskriver händelser som de är, utan att försöka 

tolka den information som framkommit. Kvalitativ intervju används enligt Malterud (1998) 

för att beskriva deltagarnas erfarenhet.  

 

Deltagare 

Enheter inom psykiatrisk sluten vård identifierades och några av dem kontaktades via 

enheternas verksamhetschefer, för att kunna bedriva studien hos dessa enheter. Till den 

kvalitativa studien valdes 10 legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

slutenvård. Inklusionskriterierna till den kvalitativa studien var att deltagarna skulle arbeta 

inom sluten psykiatrisk vård, samt att de skulle ha minst sex månaders erfarenhet av arbete 

inom sluten psykiatrisk vård, 26 sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, 

tillfrågades. Några hade inte tid att delta i studien på grund av hög belastning på jobbet, några 

har blivit sjuka. De som gav sitt godkännande till studien och tog kontakt med oss var elva 

stycken varav en blev sjuk under tiden. Urvalet bestod av legitimerade sjuksköterskor som 

arbetar inom sluten psykiatrisk vård, ålder 21-67 år, 9 kvinnor och en man, 8 är 

grundutbildade, 2 har specialistutbildning inom psykiatri, har arbetat minst i 6 månader inom 
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sluten psykiatrisk vård. Exklusionskriterier: sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

öppenvård.  

Skriftlig information om studiens syfte och frågor mejlades till verksamhetschef som 

godkände att studien kunde genomföras i verksamheten. Information lämnades till berörda 

under gemensamma träffar samt samtyckesblankett. Därefter fick vi kontakta sjuksköterskor 

som var intresserade av att delta i studien, underskriven samtyckesblankett lämnades till 

författarna. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, med öppna frågor, i 

direkta enskilda möten med deltagande sjuksköterskor.  

Bland de frågor som användes i intervjuerna, så var frågan om vilka följder hot och våld i 

arbetet fått för sjuksköterskorna, och vilka känslomässiga reaktioner som eventuellt uppstod 

efter en hot- och våldssituation. Några följdfrågor, till exempel om sjuksköterskan kunde 

beskriva sitt svar mer detaljerat, användes. Intervjuerna genomfördes i en lokal på 

arbetsplatserna, för att kunna genomföra intervjuerna så enkelt som möjligt för 

sjuksköterskorna, och utan avbrott. 

En av författarna ställde frågor under hela intervjun och den andra satt med och lyssnade, 

båda ställde ibland ställde följdfrågor, sedan bytte författarna roller i nästa intervju. Den 

kortaste intervjun var cirka 6 minuter och den längsta var cirka 23 minuter, de flesta 

intervjuerna tog cirka 20 minuter. 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer tillämpades för studien. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts. 

Den konfidentialitet som erbjöds deltagande sjuksköterskorna i denna studie, är bästa sättet att 

skydda dem från igenkännande.  Alla uppgifter och insamlade data lagrades och 

avidentifierades på ett sådant sätt att deltagare inte kunde identifieras av utomstående. 

Samtyckeskrav har tillgodosetts, deltagarna har skrivit på samtyckesblankett, där de lämnade 

sitt samtycke att delta i studien och använda insamlade data bara i forskningsändamål, enligt 
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nyttjandekravet. Deltagarna har informerats att de kan avbryta sin medverkan i studien när de 

vill. Informationskravet har tillgodosetts, deltagarna fick skriftlig information om studien, och 

att de hade rätt att avbryta deltagandet när som helst under själva studieprocessen, därefter 

fick de som var intresserade att delta skriva under blankett avseende samtycke. 

Informationsbrev har skickats till berörda verksamhetschefer, där vi beskrev syftet med 

studien. Verksamhetscheferna har skickat mejl till alla som var möjliga att inkludera i studien, 

med vidare information om att de kunde kontakta oss vid intresse att delta i studie 

(Vetenskapsrådet). 

 

Analysmetoden 

Denna studie har en kvalitativ, deskriptiv (beskrivande) ansats. Den kvalitativa 

innehållsanalysen används för att identifiera variationer, skillnader och likheter. För att uppnå 

syftet genomfördes semistrukturerade intervjuer som analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys, som omfattade vissa begrepp som: analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

kod, kategori. Tio intervjuer spelades in, skrevs ut och kodades. Författarna läste igenom 

texten upprepade gånger för att hitta meningsbärande innehåll. Texten abstraherades och 

kodades, och sattes sedan ihop i kategorier som består av flera koder med liknande innehåll. 

Kodning skedde genom att materialet bearbetades och satts ihop på ett nytt sätt. När flera 

koder hade något gemensamt grupperades dem i preliminära kategorier. I den så kallade 

öppna kodningen såg författarna inte underkategorier eller kategorier. Senare vid selektiv 

kodning framträdde kategorier som beskriver centrala händelser. Vid kondenseringen gjordes 

texterna mer lätthanterliga, samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Koder som 

framträdde ständigt jämfördes med tidigare koder för att kunna se skillnader och likheter, för 

att kunna jämföra olika händelser och upplevelser med varandra. Under analysen gjordes 

anteckningar som föreställde tankar och tolkningar om samband mellan olika kategorier. 

Studiens undersökningsgrupp, och antal deltagare, bestämdes inte i förväg. Datainsamlingen 

avslutades när mättnad uppstått, när inte någon nytt tillförs till studien. (Graneheim och 

Lundman, 2008, 162-165). Exempel på meningsenheter, kodning och kategorisering visas i 

tabell 1. 
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Tabell 1. 

 

Meningsenhet    Kondenserad 
  meningsenhet 

           Kod   Underkategori        Kategori 

Efteråt var det 
nog mer en 
förståelse för att 
patienten måste 
ha det oerhört 
jobbigt 

förståelse för att 
patienten måste 
ha jobbigt 

Förståelse  
 
 
 
 
 
Se situationen ur 
patientens 
perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionellt 
förhållningssätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionellt 
förhållningssätt 

Jag tycker inte att 
det är..det är inte 
ok på något sätt 
liksom bara för 
att de mår dåligt  
så behöver vi inte 
möta dem på ett 
sådant sätt 

bara för att de 
mår dåligt så 
behöver vi inte 
möta dem på ett 
sådant sätt 

Förståelse 

Jag tycker att det 
är jätte viktigt att 
ständigt ha liksom 
reflexion över där 
är en människa vi 
har att göra med. 

är jätte viktigt att 
ständigt ha liksom 
reflexion över där 
är en människa 

Reflektera 

Jag tror att man 
har … egentligen i 
bemötande 
tycker jag inte att 
man kanske 
förändrats så där 
jätte mycket 
däremot har man 
kanske lite mer 
säkerhetstänk, att 
man kanske lite 
mer noggrann 
med att påtala till 
de andra att: nu 
går jag in till den 
här patienten 

bemötande inte 
förändrats så där 
jätte mycket 
 
 
 
 

Opåverkad 
bemötande 

lite mer 
säkerhetstänk, 
mer noggrann 
med att påtala till 
de andra att: nu 
går jag in till 
patienten 

Säkerhetstänk Vara medveten 
om riskerna 

Andra kanske 
tycker att vissa 
saker är 
obehagliga men 
… men här är ju 
olika.. man måste 
ändå respektera 

att vissa saker är 
obehagliga men 
… men här är ju 
olika 
 
 
 

Andras 
upplevelser 

Respektera 
varandras 
olikheter 
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det här att din 
kollega känner så 
här inför den här 
situationen  

att din kollega 
känner så får man 
verkligen 
respektera 

 

Koderna sorterades och abstraherades till kategorier på olika nivåer.  Ibland var vi osäkra om 

vissa koder var relevanta, därför jämförde vi dem med vårt syfte. Det resulterade i två 

kategorier och sju underkategorier, som visas i tabell 2. 

 

Validitet och trovärdighet 

Forskningsresultat bör vara så trovärdiga som möjligt och varje forskningsstudie måste 

utvärderas i förhållande till de förfaranden som används för att generera dess fynd. I kvalitativ 

forskning har begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet använts för att beskriva 

olika aspekter av trovärdighet (Graneheim och Lundman, 2003). 

Att välja deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan från 

en mängd olika aspekter. I vår studie har vi valt deltagare av olika kön och åldrar, med olika 

erfarenheter, som bedragit till en rikare variation av det fenomen vi har studerat.  

Val av lämpligaste metod för datainsamling och mängden data är också viktiga för att uppnå 

trovärdighet. Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer, med öppna frågor, i 

direkta, enskilda möten med deltagande sjuksköterskor för att få högre svarsfrekvens. 

Mängden data kan variera, för att uppnå trovärdighet i en studie. Datamängden i vår studie är 

mycket tillfredställande, och vi anser att vi har fått väldigt uttömmande svar på våra frågor.  

En annan viktig fråga för att uppnå trovärdighet är att välja de lämpligaste meningsenheterna. 

Vi upplevde att meningsenheterna var lätta att hantera, och innebörden gick inte förlorad 

under kondensationen och abstraktionsprocessen.  

Trovärdigheten i forskningsresultat handlar också om hur väl kategorier och teman omfatta 

uppgifter. Trovärdighet är också en fråga om hur man bedömer likheter inom, och skillnader 

mellan kategorier. Ett sätt att närma sig detta är att visa representativa citat från transkriberad 

text. Ett annat sätt är att försöka nå en överenskommelse bland medforskare, experter och 
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deltagare (Graneheim och Lundman, 2003). Vi presenterar några exempel på meningsenheter 

och kodningsprocessen i tabell 1. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. 

Forskarna intervjuade och tolkade det samlade materialet tillsammans. 

 

Resultat 

Det resultat som framkom, var i huvuddrag att sjuksköterskor hade erfarenheten av att hot och 

våld i arbetet med sluten psykiatrisk vård, utgjorde ett hinder i omvårdnaden, och att ett 

professionellt förhållningssätt var viktigt. Detta redovisas i tabell 2, som två kategorier och sju 

underkategorier, och resultatet presenteras ingående nedan.  

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier som framkom under analysen. 

Kategorier Underkategorier 

Professionellt förhållningssätt Se situationen ur patientens perspektiv 

Respektera varandras olikheter 

Vara medveten om riskerna 

Det goda samarbetet 

Hinder för omvårdnad Känna sig otrygg 

Ifrågasätta sig själv 

Undvika patienten 

 

Kategorin Professionellt förhållningssätt, beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att 

hantera sin egen yrkesroll vid förekomsten av hot och våld. Underkategorin Se situationen ur 

patientens perspektiv handlar om sjuksköterskornas erfarenhet av att sätta patienten främst, 

och se till dennes bästa även i situationer av hot och våld. Underkategorin Respektera 

varandras olikheter behandlar sjuksköterskornas erfarenheter av att förstå och respektera att 

man inte reagerar likadant vid förekomst av hot och våld. Underkategorin Vara medveten om 

riskerna beskriver hur sjuksköterskorna erfarit hur medvetenheten om riskerna för hot och 

våld är närvarande och hur de valt att arbeta, med detta i åtanke. I underkategorin Det goda 

samarbetet beskrivs att sjuksköterskorna erfarit att ett gott kollegialt samarbete är viktigt i 

deras arbetsmiljö, där hot och våld förekommer.  

I kategorin Hinder för omvårdnad berättade sjuksköterskorna om hur omvårdnaden 

påverkades negativt när de blev utsatta för hot och våld i arbetet. Underkategorin Känna sig 
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otrygg handlar om hur sjuksköterskorna blev otrygga på arbetet efter hot- och 

våldssituationer. I underkategorin Ifrågasätta sig själv, beskrev sjuksköterskorna de känslor 

av oprofessionalitet, frustration och besvikelse som uppstod efter situationer av hot och våld. 

Underkategorin Undvika patienten är en beskrivning av hur sjuksköterskor ville undvika 

patienter som utsatt dem för hot och våld.  

Professionellt förhållningssätt  

Se situationen ur patientens perspektiv 

Sjuksköterskor i som arbetade i sluten psykiatrisk tvångsvård, beskrev att de hade erfarenhet 

av att vilja ge god och jämlik vård till alla patienter, trots förekomsten av hot och våld på 

arbetsplatsen och många tyckte också att de klarade av att göra det.  

”…Jag tycker ändå att man är ganska noga med att ge lika vård(vård lika villkor), att inte 

..vad ska man säga..att döma patienten på förhand…” (intervju nr. 5) 

Uppfattningen var att den egna förmågan att ge god omvårdnad inte påverkades av 

erfarenheten av hot och våld. Man betonade att det var viktigt att inte särskilja patienter, och 

att inte undvika patienterna och vårdandet, även om hot och våld utövats av någon patient. 

Sjuksköterskorna ville kunna ge patienterna ett gott bemötande. De hade en önskan att ge 

jämlik vård, och hoppades att de kunde göra det. Det framkom att vissa sjuksköterskor hade 

erfarit att deras bemötande gentemot patienterna påverkades när de utsattes för hot och våld. 

”…den individuella vården blir ju ändå lite påverkad tänker jag då eftersom att de här 

patienterna är hotfulla… de blir man ju lite mer vaksam mot…” (intervju nr. 2) 

Sjuksköterskorna pekade ändå på vikten av att fortsätta ge patienterna ett lugnt bemötande. 

Det fanns också sjuksköterskor som upplevde att relationen till patienter som utövat hot och 

våld, inte påverkades överhuvudtaget.  

”…där försöker jag ha samma värdiga bemötande , värna om integritet och hur man 

formulerar sig , hur man bemöter patienterna…” (intervju nr. 5) 

Sjuksköterskorna betonade vikten av se situationen ur patientens perspektiv, och att ha 

förståelse för deras olika sjukdomstillstånd, och vilken inverkan de kunde ha för förekomsten 

av hot och våld. Det kunde exempelvis handla om förståelsen för att en patient med autism 
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upplevde ett stort obehag av beröring, och att patienten kunde känna sig trängd om 

sjuksköterskan kom för nära.   

”…Det jag vet är att de kan tycka att det är jävligt jobbigt om jag rör för mycket i dem, eller 

är för nära dem eller…  upplever att jag kränker dem på nåt sätt…” (intervju nr. 2) 

Att ge valmöjligheter, även i situationer av tvångsåtgärder, kunde ge patienten en känsla av 

delaktighet och medbestämmande, och det handlade om till synes små saker som kunde göra 

stor skillnad, till exempel att patienten fick välja när denne skulle få sin injektion, och vilken 

sjuksköterska som skulle ge den till patienten. Det kunde i sin tur avvärja en hotfull situation, 

och göra att patienten behöll sin värdighet.  

”…Jag tycker att det är jätteviktigt att ständigt ha… liksom… reflektion över att det är en 

människa vi har att göra med…” (intervju nr.3 ) 

Sjuksköterskorna ville bygga upp bra patientrelationer, de såg det som sin uppgift att försvara 

patienternas värdighet och integritet. I intervjuerna återkom ofta att sjuksköterskorna hade 

stor respekt för patienterna, och ville göra ett gott arbete för deras skull.  

I studien framkom att det bland sjuksköterskorna var viktigt att anpassa sitt arbetssätt utifrån 

situationen, att ha en medvetenhet om att hot och våld kunde förekomma. Samtidigt fanns det 

en viss acceptans kring att hot och våld förekom i arbetet, det var något man kunde räkna 

med, när man valt sluten psykiatrisk tvångsvård som arbetsfält. Att behålla sin professionalitet 

var viktigt, och det innefattade att vara medveten om sitt förhållningssätt, att vara 

eftertänksam när det handlade om hur man samtalade med och berörde patienterna, att 

anpassa sitt bemötande efter patientens förmågor.  

”Men jag tycker ändå att bemötandet har jag nog haft ungefär samma under hela tiden som 

jag har jobbat här… och det är väl egentligen att bemöta patienterna… alltså med… som 

man själv skulle ha velat bli bemött… de är ju här av olika anledningar och, ja, de mår ju inte 

så bra nån av dem…” (intervju nr.1) 

”Alltså det här att man… att man… inte tar i folk utan att man ska tänka efter och veta... 

funkar det? Får jag göra det på den här personen, hur upplever de det här? Det handlar inte 

bara om att inte bli slagen eller inte, i nån aggressiv situation, det handlar ju också om att få 

en så bra relation till patienten som möjligt…” (intervju nr. 10) 

Vara medveten om riskerna 
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Sjuksköterskorna sa också att de anpassade sitt sätt att arbeta, när de visste att risk för hot och 

våld förelåg. Sjuksköterskorna betonade att det var viktigt med kunskap kring patienternas 

olika diagnoser, för att kunna bemöta och beröra dem på ett sätt som fungerade, och minskade 

förekomsten av hot och våld och det framkom en uppfattning om att det ibland fanns en 

okunskap och omedvetenhet på arbetsplatsen om patienters beteende, och när det handlade 

om vad som kunde utlösa situationer av hot och våld. Utbildning sågs som en viktig del i 

arbetet för att stärka sjuksköterskorna i deras yrkesroll. Att få möjligheter att reflektera över 

sitt sätt att handla, och över alternativa sätt att hantera hotfulla situationer på, ansåg 

sjuksköterskorna vara viktigt.  

Respektera varandras olikheter 

Något som också var av stor betydelse var respekten för kollegornas individuella känslor och 

upplevelser kring hot och våld, eftersom hur man uppfattade situationer kunde variera mycket 

från person till person, och mellan olika situationer.  

”…men det här är ju olika... man måste ändå respektera det här att din kollega känner så här 

inför den här situationen eller situationen som var. Det här får man verkligen respektera… 

att man gör det… för att det är också att man ska kunna gå på jobbet efteråt, känna att man 

är trygg att man inte ska gå och vara rädd…” (intervju nr. 7) 

Att arbeta som sjuksköterska inom sluten psykiatrisk tvångsvård, innebar att vara medveten 

om riskerna, och det krävde ett tänkande kring den egna säkerheten. Funderingar kring hot 

och våld var vanligt, och arbetet skapade en riskmedvetenhet som var nödvändig för att kunna 

utföra arbetet på ett säkert sätt.  

”…eftersom att man är medveten om… både medveten om vad som kan hända , hur man står, 

hur man… språket…  det tänker jag att det blir mer och mer, med erfarenhet av yrket, att man 

anpassar sig till våldsamma patienter…” (intervju nr.9) 

Erfarenheten av hot och våld medförde en beredskap, man blev mer förberedd inför 

kommande situationer där risk för hot och våld förelåg. Sjuksköterskorna blev mer försiktiga, 

planerade sitt arbete genom att exempelvis inte arbeta ensamma med patienter, de tog med sig 

någon mer ur personalgruppen då det skulle ges behandlingar eller injektioner. De gånger 

sjuksköterskorna ändå gick ensamma med patienter, meddelade man annan personal, så att 

någon skulle veta var de befann sig, eller så lät man någon kollega stå utanför, om något 

skulle inträffa. I patientmötena hade sjuksköterskorna medvetenhet om hur de placerade sig i 
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rummet och i förhållande till patienten, så att patienten kunde ta sig ut om denne kände sig 

trängd, och så att de själva hade en väg ut om de kände sig trängda eller hotade av patienten. 

Man agerade med större försiktighet, och försökte att tänka förebyggande. Arbetssättet 

anpassades efter risken för hot och våld, och rutiner ändrades fortlöpande, när de visade sig 

fungera dåligt. Att som sjuksköterska vara tydlig med sina avsikter, i den arbetsledande 

funktionen, kunde ha betydelse för utgången av en situation.   

”…jag är mer noga, att nu går jag in och gör en bedömning, att jag är ännu mer tydlig med 

vad jag gör så att de vet  var jag är så att de inte blir överrumplade heller av nån…” (intervju 

nr. 2) 

Det goda samarbetet 

Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att samarbetet mellan kollegor fungerade, de eftersträvade 

ett gott samarbete, och de backade upp varandra i arbetsgruppen. Det var också av största vikt 

att rapportering mellan kollegor, och från ett arbetspass till ett annat skedde på ett korrekt sätt, 

så att ingen viktig information, som skulle kunna skapa en riskfylld situation, missades.  

”På nåt sätt så blir man ju trygg när man kan prata med varann och ta lite råd och höra: Vad 

tycker du?” (intervju nr. 1) 

Hinder för god omvårdnad 

Att känna sig otrygg 

Sjuksköterskor berättade att de påverkades av vilken typ av brott som patienterna hade begått 

och de upplevde att det var svårt att hantera sina känslor kring detta. Sjuksköterskorna 

beskrev att hot och våld kunde vara ett hinder för god omvårdnad. De kände sig otrygga, 

vilket innebar att de ifrågasatte sig själva och undvek patienten. 

 

”…då tycker jag mer att man påverkas, i så fall mer av saker som vilka typer av brott de har 

begått, somliga är svårare att hantera…” (intervju nr. 2)  

Sjuksköterskorna kände sig otrygga, och hade varit med om otäcka situationer. I direkta 

situationer av hot och våld, fick sjuksköterskorna märkbara fysiska reaktioner, som 

hjärtklappning och hög puls. Sjuksköterskor upplevde också rädsla just i den stund då en hot- 

och våldssituation förekom. Om sjuksköterskan var gravid, skapade det en större rädsla än 
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normalt, och man höll en större försiktighet kring vilka situationer man gav sig in i. Det fanns 

också sjuksköterskor som aldrig kände sig rädda, oavsett situation. Någon sjuksköterska blev 

förvånad över att en hot- och våldssituation uppkom. Sjuksköterskorna beskrev att de sedan 

också påverkades på olika sätt efteråt.  

”…Jaa… det jag kan tänka är att jag känner frustration från det… jag skulle som vilja …jag 

skulle göra polisanmäla mot han… samtidigt känner jag ju att då får ju han tillgång till en 

massa uppgifter om mig…” (intervju nr. 6) 

De hade jobbiga känslor. Känslor av obehag förekom. Det handlade om mer allmänna 

obehagskänslor, men även obehag inför specifika situationer, till exempel obehag inför 

eventuella nya hot- och våldsincidenter. 

”…man kan ju känna också då att den här patienten är egentligen ingen jag känner mig 

osäker med, men man har ju ändå med sig de här tankarna att det har ju hänt saker förut…” 

(intervju nr. 1) 

Obehag inför ett nära fysiskt avstånd till patienter och inför att hot skulle kunna komma att 

förvärras fanns ibland.  Känslan av obehag var något som vissa sjuksköterskor bar med sig, 

medan det för andra bleknade med tiden. Det som utmärkte sig som en orsak till stort obehag, 

var hot som riktades mot sjuksköterskornas familjer, och upplevelsen var att denna typ av hot 

hade ökat med åren.  

”Det är inte längre det här att ”jag ska slå dig din jävel”, utan ”jag vet var du bor och jag 

ska döda din familj”…”  (intervju nr. 2) 

Osäkerhet och otrygghet var andra upplevda känslor som var särskilt påtagliga efter att 

sjuksköterskorna blivit utsatta för hot. 

Ifrågasätta sig själv 

Efter att en situation av hot och våld var över, ifrågasatte sjuksköterskorna sig själva och de 

kände trötthet och utmattning och ibland en känsla av frustration, oprofessionalitet och 

besvikelse inför att situationen inte kunde avvärjas. Sjuksköterskorna tog ibland med sig 

upplevelserna hem, funderade på dem efter arbetstid, det var många tankar som snurrade runt.  
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”…så att man har blivit påfrestad som person, då är man ju inte så sugen på att till exempel 

ha besök av… vänner eller så där… man kan ju känna mer att oj, man vill bara sitta i ett tyst 

rum och bara… andas…” (intervju nr.1) 

Efter en arbetsdag med en hot- och våldssituation, ville någon sjuksköterska vara för sig själv, 

helst i ett tyst rum, och hade ingen lust med social samvaro. De upplevda situationerna 

skapade en inre stress, som framför allt handlade om eventuella liknande situationer i 

framtiden, till exempel oro för fysiskt våld. Det fanns också sjuksköterskor som inte 

påverkades alls av hot- och våldssituationer. 

En irritation eller ilska, som inte var riktad mot patienten utan snarare situationen kunde 

uppstå och även ett ifrågasättande mot sig själv. 

”…jag var ju arg för att det gjorde ont, men inte direkt arg på henne…” (intervju nr. 3) 

 

Undvika patienten 

Sjuksköterskor kunde ibland känna att de ville undvika patienter som de hade mött i hotfulla 

situationer. Orsaken till det angavs vara en känsla av obehag och osäkerhet, och en rädsla för 

att bli oprofessionell gentemot patienten.  

”Det jag tänker själv är att jag ska försöka hålla mig borta därifrån…” (intervju nr. 6) 

”…det är väl kanske nån patient som man tycker är lite obehagligare än övriga, då har jag 

valt… jamen på avdelningen att den och den vill jag inte vara kontaktperson åt…” (intervju 

nr.4) 

 

Diskussion 

I vår vilja beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom den slutna psykiatriska 

vården, så har vi i en intervjustudie funnit några kategorier som var återkommande i 

intervjuerna, och som svarar mot studiens syfte.  

Samtliga informanter beskriver att de i arbetet utsatts för antingen verbala hot, fysiskt våld, 

eller båda delarna. Dessa erfarenheter utgjorde hinder för omvårdnaden av patienterna, och 

påverkade det professionella förhållningssättet. 
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Sjuksköterskorna beskrev vikten av att alltid försöka se den hotfulla situationen ur patientens 

perspektiv. Barker (2001) beskriver den personcentrerade omvårdnaden, där fokus ligger på 

att se och fokusera på patientens behov av stöd i situationen, istället för att ha förutfattade 

meningar och antaganden om vilken väg patienten vill eller bör gå. Denna teori stämmer här 

väl överens med sjuksköterskornas intentioner att försöka utgå ifrån patientens perspektiv, för 

patientens skull. Situationer av hot och våld kunde också upplevas olika i personalgruppen. 

Det var viktigt att respektera varandras olikheter. Betydelsefullt var också att de anställda 

hade en medvetenhet om riskerna i arbetet, och ett gott samarbete kollegorna emellan 

framhölls som något som var positivt. 

I en studie av Dickens et al. (2012) berättade några patienter som vårdades inom 

rättspsykiatrisk vård, att de ansåg att det behövs flera olika metoder, att från personalens sida 

förhindra aggression och våld bland patienter, medan andra patienter framhöll att det var 

viktigt att ge patienter verktyg att själv kunna hantera sin aggression. Studien visade också att 

vårdpersonals attityder kring patienter som är benägna att använda hot och våld, och åsikterna 

om hur dessa situationer ska hanteras, skiljde sig vitt åt. I vår studie har vi funnit att 

sjuksköterskor tycker att det är viktigt att se en hot- och våldssituation ur patientens 

perspektiv, vilket får antas vara en god utgångspunkt för att kunna minska aggression och 

förekomst av hot och våld. Fereidooni Moghadam et al. (2013) har kommit fram till att hot 

och våld har två huvudorsaker: den ena ligger i patientens sjukdomsbild, vilket måste 

behandlas medicinskt och med andra behandlingsformer.  Den andra orsaken återfanns i yttre 

faktorer. Dessa yttre faktorer kunde vara exempelvis personals sätt att bemöta patienter, men 

även saker av så till synes enkel natur, som att få valfrihet kring små vardagliga saker, att helt 

enkelt ge patienterna möjlighet till att känna autonomi, trots att de vårdades under tvång.  

Sjuksköterskorna i vår studie berättade att till synes enkla handlingar, till exempel att 

patienten själv fick välja när en injektion skulle ges, och av vem den skulle ges, kunde 

förebygga förekomst av hot och våld.  

Hot och våld upplevdes på mycket varierande sätt bland sjuksköterskor i vår studie, och man 

betonade vikten av att alla tilläts var olika, och att respektera varandras olika sätt att reagera 

på hot och våld. Bimenyimana et. al (2009) beskrev i deras studie hur många olika känslor 

fanns representerade bland personal som utsattas för hot och våld i sluten psykiatrisk vård. 

Rädsla, ilska, aggression och till och med uppgivenhet och apati förekom. Det fanns personal 

som våndades och var rädda för att gå till arbetet. Man efterfrågade mer stöd från kollegor och 

från de multidisciplinära teamen, och genomgående efterfrågades mer utbildning kring 
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aggressiva patienter och metoder för att hantera hot och våld. Viktigt var också att de 

nyanställda fick bättre grundläggande utbildning redan när de började arbeta. Behov av ökat 

stöd från ledning och organisation, påtalades. Även i vår studie pekar sjuksköterskor på vikten 

av utbildning, och på möjligheten till gemensam reflektion efter att hot och våld förekommit. 

Sjuksköterskorna sa att ingen skulle behöva uppleva rädsla eller obehag på arbetsplatsen.  

Riskmedvetenhet var något som sjuksköterskorna i vår studie ansåg vara en viktig del i 

arbetet, och denna medvetenhet ökade då man hade utsatts för hot och våld, och resulterade i 

större försiktighet och större beredskap inför kommande hotfulla situationer. I Mullen et al. 

(2013) beskrivs det att observation och uppföljning av patienter med riskbeteende, är den 

viktigaste åtgärden för att kunna hantera risker för hot och våld inom sluten psykiatrisk vård, 

men att det trots detta inte är ovanligt att det saknas strukturerade instrument för ändamålet. 

Att sjuksköterskor inom verksamhetsområdet måste få god utbildning kring riskhantering, och 

tillgång till instrument för riskbedömning är alltså, precis som sjuksköterskorna i vår studie 

säger, mycket viktigt.  

Det framkom i studien att det fanns hinder för god omvårdnad när hot och våld förekom, och 

detta grundade sig i en känsla av otrygghet, och ett ifrågasättande av sig själva hos 

sjuksköterskorna. Detta kunde i sin tur medföra ett undvikande av patienter som var benägna 

att utföra hot och våld.  

 I studie av Reimer et al. (2009) beskrivs att varje våldstillfälle leder till trauma både hos 

patienter och vårdgivare. Det är viktigt att tillgodose varandras behov av trygghet. Vårdgivare 

har samma rätt till en miljö utan våld, där patienter och vårdgivare har samma mål, att få 

välbefinnande utan våld. Lösningen på problemet beskrivs som ett partnerskap där vårdaren 

utrycker uppskattning till patienter för deras insatser för att motarbeta våldssituationer. Det 

beskrivs som mycket viktigt att både patienter och vårdgivare ska förstå sambandet mellan 

våld och trauma med otrygghet. Modellen som används är ett koncept för säkerhet som 

omfattar fysiska, psykiska och moraliska säkerheter, där det förväntas att alla, från 

arbetsledare till en nyintagen patient, följer en policy av ickevåld genom att visa uppskattning 

för varandra. 

Detta stödjer det vi har kommit fram till i vårt forskningsarbete där sjuksköterskor upplever 

känslor av obehag, rädsla och otrygghet som i sin tur påverkar omvårdnaden på ett negativt 

sätt. 
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Donat & McKeegan (1997) påpekar att på avdelningar där personal förväntas att kunna 

hantera svåra patienter men saknar kunskap om beteende, sannolikt kan uppleva högre nivåer 

av arbetsrelaterad stress och olika problem som kan leda till frånvaro, låg moral och till och 

med incidenter av missbruk som är knutna till höga spänningsarbetsmiljöer. Sådana 

erfarenheter kan ytterligare påverka kvalitén på den vård som tillhandahålls. Framtida studier 

bör genomföras för att testa detta och andra praktiska konsekvenser av låg kunskap kring 

beteende och hög stress bland anställda inom psykiatriska sjukhus. 

I en studie av Baker (2014) beskrivs att vården ska utformas med mänsklighet, värdighet och 

respekt i åtanke inom organisationskulturen, för att skapa miljöer där människor känner sig 

trygga och säkra. Baker (2014) definierar vad som kan utgöra hinder för god omvårdnad och 

pekar ut för mycket pappersarbete, och brist på kommunikation och ledarskap för 

sjuksköterskor, som ett av hindren. 

 I vår studie betraktas undvikande av patienter som ett hinder för vårdande engagemang, och 

vårdgivare drar sig undan från att träffa patienter som hotar. Vår studie pekar ut samma brister 

inom omvårdnaden, där patienter blir lidande på grund av låg bemanning, för hög 

arbetsbelastning hos personalen och att vårdgivaren inte kan ge kontinuitet i vården. 

En studie av Edward et al. (2014) beskriver att det är oroväckande att sjuksköterskor tenderar 

att inte rapportera incidenter på grund av faktiska organisatoriska hinder, som exempelvis kan 

vara: otydlig policy på arbetsplatsen för våldshantering under en händelse eller efter en 

händelse, personliga hinder som rädsla för stigmatisering eller misstro från kollegor och 

chefer på grund av tidigare erfarenheter, att ingen åtgärd sätts in från ledningen, som mer eller 

mindre normaliserar händelsen, samtidigt som de flesta använder det informella stödet från 

andra i personalgruppen. Det finns ett verkligt behov hos personal att känna sig trygga och få 

stöd när de har stött på en aggressiv situation. Detta kan uppnås genom att införa ett 

stödprogram inklusive klinisk handledning, mentorskap, ha regelbundna och återkommande 

punkter på dagordningen i personalmöten som uttryckligen medger möjlighet till diskussion 

om aggressiva incidenter (potentiella eller faktiska) på arbetsplatsen och omedelbara 

genomgångar system efter händelsen. 

Det framkom också i vår studie att vissa ändringar i rutiner när man anmäler övervåld mot 

personal, skulle hjälpa dem att känna sig tryggare, till exempel att polisanmälan skulle göras 

av verksamheten istället för av enskild person. Detta stöds av senast nämnda forskningsartikel 

(Edward et al. 2014) där personal saknar genomgång av händelser och tydliga rutiner runt 
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insatser efter hot- och våldssituationer. Samtidigt som sjuksköterskor i vår studie, som är 

utsatta för hot och våld söker stöd hos sina närmaste kollegor för att kunna bearbeta 

situationen. 

Sjuksköterskor tvivlade ofta på sig själva och på sin professionalitet, på om de kunde undvika 

de hotfulla situationerna, göra något annorlunda. Studien av Ward (2013) uppmärksammar att 

det tydligt har erkänts och väl dokumenterats att fysiskt, känslomässigt och psykiskt våld är 

ett centralt tema och en förväntad fara på arbetsplatsen, för sjuksköterskor som arbetar i akut 

slutenvård vid psykiatriska vårdinrättningar. Tretton försökspersoner trodde att våld var "en 

en del av jobbet "och en förväntad fara på arbetsplatsen för mentalhälsovårdare. De var 

kritiskt medvetna om att människor som upplever komplexa snedvridningar i tänkande och 

beteende, kan vara oförutsägbara och ibland farliga. Deltagarna trodde emellertid också att 

ytterligare arbetsrelaterad stress, arbetsytans design, dålig bemanning, komplexa patienters 

diagnoser, och brist på erfarenhet, bidrog till trycket på arbetsplatsen och en kaotisk och 

besvärlig miljö. Denna miljö exponeras därefter både av sjuksköterskor och patienter till ett 

förhöjt känslotillstånd (autonom upphetsning) där känslor av stress, rädsla, och osäkerhet 

uppstått. 

Några av sjuksköterskorna i vår studie uppger att de inte alls blir berörda av hotfulla 

situationer, några anser att förekomst av våld troligen är förknippat med sjuksköterskans 

personliga egenskaper. De tror också på att ’det tillhör jobbet’, något som i sin tur kan 

upplevas stressande för andra som blir illa berörda av samma situationer. 

Några deltagare tyckte att våld eller våldsamma situationer var extremt skrämmande. De 

upplevde sorg, ångest, förlust av kontroll, och nervositet för fara. De uttryckte också en känsla 

av ångest när situationen hade eskalerat. Dock kunde alla identifiera strategier för att hantera 

situationen och stödja sitt professionella välbefinnande.  

Vår studie beskriver att känslor av otrygghet och rädsla uppstod, sjuksköterskorna erkände att 

det våld de möter kunde bidra till psykisk ohälsa hos sjuksköterskor, men att de fortfarande 

stannade kvar inom yrket och på samma arbetsplats utan att vara rädda att gå till jobbet varje 

dag. 

Deltagarna i vår studie påpekade att våld inom psykisk omvårdnad gjorde utrymme för behov 

av ytterligare utbildning om kommunikation och våldhantering, vilket minskar risken för våld. 

Björkdahls (2013) studie bekräftar att utbildning kring hur man förebygger och hanterar våld i 
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psykiatrisk omvårdnad är viktigt, och i Björkdahls studie jämfördes personal som genomgått 

ett speciellt utbildningsprogram, med personal som inte fått någon utbildning alls.  

Skillnaderna var stora mellan de båda gruppernas syn på, och sätt att hantera, hot och våld. De 

grupper som genomgått programmet hade bland annat ett större intresse i att förstå orsakerna 

bakom patienternas våldsproblematik, och de hade själva en större förmåga att reglera sina 

känslor i hot- och våldssituationer.  

Ur ett intersektionellt perpektiv kan konstateras att studiedeltagarna var 90% kvinnor och 

10% män, vilket är överensstämmande med könsfördelningen av yrkesverksamma 

sjuksköterskor nationellt, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det vore intressant att studera 

om två likadana studier, en med uteslutande manliga deltagare och den andra med endast 

kvinnliga deltagare hade givit några stora resultatskillnader, studierna emellan. Skiljer sig 

utsattheten för hot- och våld åt mellan könen? Är erfarenheterna av det olika, ur ett 

genusperspektiv? Detta bör vara föremål för framtida forskning.  

Samhällsnyttan med denna studie är framför allt att eftersom hot- och våld i sluten psykiatrisk 

vård utgör ett arbetsmiljöproblem, och krav på arbetsmiljö på området hot och våld, finns 

reglerat i lag (AFS 1993:2) så blir det också samhällets problem. Att kunna rehabilitera 

patienter till att fungera i samhället utan risk att risk att andra och tredje man drabbas av hot- 

och våld, är också en mycket viktig aspekt.  

En etisk aspekt på studieresultatet, är att när studien väl är genomförd och visar på ett resultat, 

så är det svårt att bortse från det etiska ansvar att använda resultatet till arbete som leder till 

förbättringar inom det område som forskats. Att lämna det utan åtgärd, trots att det finns 

belägg för att förbättringsarbete behövs kring hot- och våld inom sluten psykiatrisk vård, vore 

oetiskt ur såväl patient- som personalperspektiv.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet av deltagare skedde utifrån inklusionskriterierna, och utifrån gensvar från de 

tillfrågade. Efter att visst bortfall skett, blev deltagarantalet 10, vilket är i linje med 

riktlinjerna för kursen. Med 10 deltagare är detta givetvis en liten studie, men i en studie med 

kvalitativ ansats är samtliga deltagares berättelser ändå viktiga och kan ha framtida betydelse, 

inte minst inom den organisation där studien genomfördes.  
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Datainsamlingen skedde genom intervjuer i på förhand bokade rum på aktuella arbetsplatser. 

Tid och plats valdes för att minimera tidsåtgången för deltagarna och för att kunna genomföra 

intervjuerna ostört. Deltagarna svarade på intervjufrågorna och detta spelades in som ljudfiler.  

Det som togs upp i ljudinspelningarna var deltagarnas omedelbara svar på frågorna. Med detta 

finns både för- och nackdelar. Fördelen var det direkta, spontana gensvaret. En nackdel kan ha 

varit risken att värdefull information missas, eftersom deltagarna inte hunnit tänka igenom 

sina erfarenheter kring ämnet.  

Analysmetoden, där intervjumaterialet lyssnades igenom, transkriberades och därefter 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys, har fördelen att materialet bearbetades många 

gånger, och därmed minskade risken att värdefullt material missades. Det var dock ett 

tidskrävande arbete, och möjligen hade vi kunnat göra på något mer lättarbetat sätt i det rent 

praktiska förfarandet.  

I bakgrunden, har studiens författare, genom att hänvisa till tidigare genomförd forskning 

visat på den kunskap som redan finns på ämnet hot och våld i sluten psykiatrisk vård. 

Författarnas egna erfarenheter, och därigenom förförståelse för ämnet, bekräftades genom den 

tidigare genomförda forskningen. Denna förförståelse gjorde att det fanns vissa förväntningar 

kring studiens tänkbara resultat redan då studien planerades. Med hänsyn till detta utformades 

intervjufrågorna på ett sådant sätt att författarnas förväntningar inte skulle föras över till, eller 

påverka det sjuksköterskorna i studien valde att berätta. Fördelen med författarnas 

förförståelse och egna erfarenhet av ämnet, var att det blev enklare att ställa relevanta 

följdfrågor, som resulterade i en större mängd värdefulla data.  

De intervjuade sjuksköterskorna varierade såväl ålders- som erfarenhetsmässigt. Detta bör ha 

förmedlat en bredare bild av sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld 

inom den slutna psykiatriska vården. Önskvärt hade varit att ha en jämnare könsfördelning 

bland deltagarna, men på grund av hur könsfördelningen såg ut bland sjuksköterskorna vid de 

tillfrågade klinikerna, så var jämvikt mellan könen en omöjlighet att få till stånd.  

Slutsats 

Sjuksköterskor som arbetar inom sluten psykiatrisk vård, utsätts för hot och våld i arbetet, 

men anser att det är viktigt att behålla ett professionellt förhållningssätt, som enligt 

sjuksköterskorna innebär ha förståelse för patienternas situation då hot och våld förekommer, 
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att respektera kollegors olika upplevelser och sätt att reagera på hot och våld, samt att ha en 

medvetenhet om de risker som är förknippade med att arbeta på en arbetsplats där hot och 

våld förekommer. Sjuksköterskorna har erfarit att hot och våld inom sluten psykiatrisk 

omvårdnad innebär hinder för omvårdnaden, genom att de känner sig otrygga, ifrågasätter sig 

själva och undviker patienter.  

Aggression och våld från patienter är, enligt Kontio et al. (2014)  en av de tyngsta 

arbetsbördorna för sjuksköterskor som arbetar vid psykiatriska vårdavdelningar. Vår 

förhoppning är att denna studie ska öppna ögonen för den utsatthet som arbetet innebär för 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård, och för den negativa påverkan på omvårdnaden 

som hot och våld medför. Framtida forskning bör fokusera på att hitta de enskilda faktorer 

som utgör risk för förekomst av hot och våld vid sluten psykiatrisk vård, och på vilka åtgärder 

och metoder som kan minimera förekomsten av hot och våld inom verksamhetsområdet.  

Kliniska implikationer 

Denna studie bör vara användbar i verksamheter där sluten psykiatrisk vård bedrivs, hos de 

huvudmän där intervjuerna genomförts, eftersom resultatet speglar erfarenheter av hot och 

våld för sjuksköterskor i de verksamheterna. Studien kan utgöra en utgångspunkt för att starta 

utvecklingsarbete för att förebygga hot och våld i sluten psykiatrisk vård, och detta arbete kan 

lämpligen planeras och ledas av sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervjuer: 

-Ålder? 

-Vad har du för utbildning? 

-Hur lång yrkeserfarenhet har du av psykiatrisk tvångsvård? 

-På vilket sätt har du upplevt hot/våld i den psykiatriska tvångsvården?  

-Kan du berätta om en specifik situation när du blev utsatt för hot och/eller våld i arbetet? 

 -Vad upplevde du då när det hände?  

 -Vad upplevde du efter denna situation?  

 -Vilka följder, fysiskt, psykiskt och socialt, har den här situationen av hot/våld i arbetet, fått  

för din  egen person? 

-Hur har din erfarenhet av hot/våld på arbetsplatsen påverkat din förmåga att ge individuell 

vård på lika villkor, enligt Hälso- och sjukvårdslagen? 

-Hur har din erfarenhet av hot/våld på arbetsplatsen påverkat din förmåga att ge vård enligt  

Hälso- och sjukvårdslagens krav på vård som ser till människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet? 

-Vilka följder har din erfarenhet av hot/våld fått för bemötandet av patienter? 

-Hur har erfarenheten av hot/våld påverkat din yrkesutövning? 

-Hur har erfarenheten av hot/våld i arbetet påverkat ditt sätt att samarbeta med kollegorna? 

-Vad har du fått för verktyg/stöd av arbetsgivaren för att hantera erfarenheterna av hot/våld? 

-Vilka åtgärder har vidtagits av arbetsgivaren, efter att du utsatts för hot/våld i arbetet? 

-Vad föreslår du för förbättringsarbete på arbetsplatsen, för att bättre kunna hantera och 

minimera förekomsten av hot/våld? 
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Informationsbrev – Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Syftet med vår studie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och 

våld i den slutna psykiatriska vården. 

Vår önskan är att få ta del av dina erfarenheter kring detta. Kanske kan du berätta om 

erfarenheter kring något specifikt fall? På vilket sätt kan du beröras av olika händelser där hot 

och våld är inblandade på avdelning? Hur du upplever av att ha blivit utsatt för hot och våld 

situationer? Vi vill även ha exempel på positiva/negativa erfarenheter. 

Vi beräknar att vårt samtal kan komma att hålla på ca 30-60 minuter, och att det förväntas äga 

rum mellan veckorna 49-52. Samtalen kommer att spelas in med bandspelare/diktafon/dator. 

De bandade samtalen kommer att skrivas ut och analyseras. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det endast är författarna och handledaren som har 

tillgång till detta. Ingen person kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan särskild förklaring.  

Vi som genomför studien är sjuksköterskor som läser sista terminen på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad 60 p vid Umeå 

Universitet.  

Om du bestämmer dig för att delta, lämna då samtyckesbilagan till verksamhetsansvarig. Vi 

kommer därefter att kontakta dig för att bestämma tid och plats. 

Vid frågor, ta då gärna kontakt med någon av oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Victoria Eriksson (victoria.eriksson@nll.se eller 0911-76869) 

Kristina Häggkvist (kristina.haggkvist@nll.se eller 0911-76869) 
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Bilaga 2 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie om sjuksköterskans erfarenheter av hot och 

våld inom den slutna psykiatriska. 

 

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information kring den studie vars syfte är att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld i den slutna psykiatriska vården. 

Vidare har jag fått information om att deltagandet är frivilligt, att jag när som helst har rätt att 

avbryta deltagandet utan krav på att motivera det samt att jag inte kommer kunna identifieras i 

det färdiga resultatet. Jag samtycker till att intervjun spelas in och är införstådd med att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast intervjuaren och handledaren kommer 

ta del av materialet. Jag lämnar samtycke till att resultatet av analyserade intervjuer kommer 

att publiceras i ett examensarbete.  

 

Genom att underteckna detta formulär avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 

har som deltagare i en forskningsstudie. 

 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

…………………………………………  

Underskrift  

 

………………………………………     ……....…………………………....  

Namnförtydligande   Ort och datum  
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