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Sammanfattning   Hot och våld mot vårdpersonal är ett ökande problem inom hälso- och 

sjukvården. Tidigare forskning visar på att olika konfliktmönster kan 

leda till våld. Korrekt bemötandet av dessa konfliktmönster och 

kunskap om dem förhindrar att våldet uppstår. Syftet med studien var 

att undersöka de faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande i 

det våldsamma eller hotfulla mötet. En litteraturstudie genomfördes 

och 16 studier granskades. Resultaten kategoriserades.  

Resultatet visar att sjuksköterskans bemötande och attityder har stor 

inverkan på förekomsten av våld. Patienter kan bli aggressiva när de 

inte deltar i sin egen vård. Sjuksköterskans auktoritet kan, om den 

används fel skapa konflikt. Vårdmiljön påverkar förekomsten av våld. 

Eftersviterna av hot eller våld påverkar sjuksköterskor negativt. Det 

saknas utbildning i hot och våld och sjuksköterskor upplever att 

erfarenhet är ett viktigt verktyg i sitt bemötande av hot och våld.  

Mer utbildning behövs i såväl sjuksköterskeutbildningen som i klinisk 

verksamhet. Forskning på området behöver bedrivas i flera olika 

former av vård, på grund av att större delen av forskningen bedrivs 

inom psykiatrin. En standardiserad definition av hot och våld bör tas 

fram. 
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Abstract Threats and violence aimed towards healthcare personnel is an 

increasing problem in healthcare. Earlier research has shown that 

different conflict patterns may lead to violence. Good communicative 

skills and understanding of these conflict patterns prevent the 

occurrence of violence. The aim of this study was to investigate the 

factors which affect the nurse’s communication in a violent or 

threatening encounter. A literature review was conducted from 16 

studies. The results from the studies were categorized.  

The results show that the nurse’s communicative skills and attitude 

had great impact on the occurrence of violence. Patients may become 

aggressive when they are not allowed to participate in their own care. 

The nurse’s authority may incite conflict if abused. The ward 

environment affects the prevalence of violence. The aftermaths of 

threats or violence affect nurses negatively. There is a lack of 

education about threats and violence and nurses perceive that 

experience is an important tool in their prevention of threats and 

violence.  

Further education is necessary in the education of new nurses as well 

as in clinical practice. More research has to be conducted in several 

different types of healthcare, due to the focus of research being aimed 

at psychiatry. A standardized definition of threats and violence must 

be established. 
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Inledning 

Arbetsmiljöundersökningen utförd 2003 (Bengtsson, 2006) rapporterade att var tredje person som 

var anställd inom sjukvården hade blivit utsatt för hot eller våld inom de senaste tolv månaderna. 

Sex av tio anmälningar av hot eller våld som leder till skador kommer från vård- och 

omsorgssektorerna (Leijon & Svensson, 2008). Statistiken talar ett tydligt språk, hot och våld är ett 

vanligt förekommande problem inom sjukvården. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1993) finns det en 

underrepresentation i antalet anmälningar av hot och våld. Denna underrepresentation är ett stort 

problem vid kartläggningar om hot och våld (Arnetz, 2001). 

 

I eftersviterna av en hot- eller våldssituation kan känslomässiga och psykiska besvär hos 

sjukvårdspersonal uppstå (Irwin, 2006). Hot- eller våldssituationer har upplevts av vårdgivare som 

personliga och professionella misslyckanden (Arnetz, 2001). Längden på en genomsnittlig 

sjukfrånvaro till följd av skada från hot eller våld var 11 dagar under åren 1997 och 1998 inom 

hälso- och sjukvården (Menckel, 2000). Det kan vara en daglig psykisk påfrestning för 

sjukvårdspersonal att oroa sig för risken att bli utsatt för hot och våld i sitt yrkesutövande. 

 

Med dessa siffror i åtanke är det tydligt att hot och våld inom hälso- och sjukvården är ett område 

som behöver belysas ytterligare. Hot och våld mot personal inom hälso- och sjukvården är vanligt 

förekommande. Därför är det viktigt att belysa vikten av sjuksköterskans bemötande i det 

våldsamma eller hotfulla mötet. Detta eftersom våldet ofta uppstår i en konflikt mellan våldsverkare 

och offer, en konflikt som ett gott bemötande kan stävja eller lösa (Menckel, 2000). 

Bakgrund 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1993) är våld ett brett begrepp som innefattar allt från mord till 

skriftliga trakasserier och hot. Arbetsmiljöverkets statistik för hot och våld inom vården innefattar 

endast anmälningar av skador som ledde till mer än en dags sjukfrånvaro (Bengtsson, 2006), vilket i 

sig blir en definition av hur allvarligt våldet eller hotet måste vara. International Council of Nurses 

(ICN, 2007) definierar kränkningar som handlande ämnat att förnedra en annan individ eller som 

visar en avsaknad av respekt för den individens värde. ICN definierar våld som destruktivt beteende 

mot en annan person och våld på arbetsplatsen som händelser där personal blir utsatt för 

kränkningar, hot eller våld i samband med deras arbete. Petit (2005) beskriver våld som en 

medveten handling avsedd att hota eller skada en annan individ. Aggression används av Irwin 

(2006) som ett samlingsbegrepp för att beskriva fysiska angrepp och verbala påhopp som ämnar 

orsaka psykisk eller fysisk skada på en annan individ. Irwins definition av aggression skiljer sig 

från Menckels (2000) och Sandströms (2007), då de båda ser aggression som ett av stadierna som 

kan eskalera till en våldssituation. Carlsson (2003) använder begreppet våldsamma möten och 

definierar dessa som möten mellan patient och vårdare där antingen vårdaren eller patienten upplevt 

att patienten uppträtt hotfullt eller våldsamt. 

 

Irwin (2006) menar att ålder, kön och erfarenhet är viktiga egenskaper hos sjuksköterskan som 

påverkar hennes bemötande av patienter och konfliktsituationer. Det är några egenskaper som ingår 

i det Carlsson (2003) kallar tyst kunskap, sådan kunskap som finns inom sjuksköterskan men som 

hon ej kan sätta ord på. Dessa kunskaper är yrkesmässiga och baseras på erfarenhet och tolkningar 

av egna upplevelser. Sjuksköterskan kan använda dessa kunskaper i sitt yrkesutövande, hon vet vad 
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hon skall göra och hur, men reflekterar inte över varför hon agerar som hon gör. Agerandet blir 

reflexmässigt och spontant, utifrån den tysta kunskapen beroende på situation. Carlsson nämner att 

det finns kritik mot detta synsätt på sjuksköterskans kunskapsanvändande. Kritiken menar på att tyst 

kunskap kan vara ett redskap för att upprätthålla omvårdnadsvetenskaplig status quo och fortsätta i 

redan rådande rutiner. Detta kan leda till att sjuksköterskan inte anammar nya vetenskapliga rön 

utan sitter fast i det mönster och de kunskaper hon har sedan tidigare. 

 

Lagar och förordningar 

Den lag som berör våld på arbetsplatsen är Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling [AFS] 

(AFS 1993:2) och dess tillämpningsområde definieras som arbete där det förekommer risk för hot 

eller våld. I lagen anmärks att arbetsgivaren är ansvarig för att i största möjliga mån förebygga hot 

och våld mot personal, genom fastställande av rutiner och utformning samt utrustande av 

arbetsplatsen i den mån det är möjligt. Det skall även finnas stöd att tillgå för personal som utsätts 

för hot eller våld. Personalen skall också ha utbildning och information nog att kunna utföra arbetet 

med tillfredsställande trygghet. 

 

Våldets etiologi 

Menckel (2000) och Sandström (2007) använder en modell för hot och våld som har tre steg. Den 

börjar vid aggression som eskalerar till konflikt vilket kan utmynna i våld. Enligt modellen ska 

våldet följas av bearbetning och efterarbete bör utföras för att dra lärdom av det som inträffat. Utan 

aggression och konflikt kan det inte förekomma något våld och många konflikter leder aldrig till 

våld. Menckel (2000) och Sandström (2007) hävdar att det är viktigt att förebygga eskalering och 

att eliminera faktorer som kan leda till mer aggression. 

 
Aggression uppstår oftast inte i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare, utan aggressionsfaktorer 

finns med hos vårdtagaren redan innan mötet med vårdgivaren enligt Menckel (2000). Bidragande 

inre faktorer till aggression är bland annat vårdtagarens temperament, förväntning på situationen, 

vårdtagarens ångest, rädsla och smärta. Yttre faktorer kan innefatta miljö, organisationsstruktur, 

bristande bemötande samt alkohol och droganvändning. Upprätthållande av regler och förordningar 

på avdelningen inom psykiatrin är ytterligare en faktor som ökar risken för en konflikt (Arnetz, 

2001). Irwin (2006) belyser vikten av att patienten får tillgång till såväl personliga som offentliga 

områden och har funnit att många fall av ökad aggression har föranletts av vårdpersonals 

inkräktande av det personliga området. Menckel (2000) menar att en organisation som är empatisk 

och värnar om allas lika värde minskar våldsbenägenhet. Att patienterna får möjligheten att dra sig 

tillbaka från externa stimuli samt känna att organisationen värnar om dem, minskar risken för ökad 

aggression (Petit, 2005).  

 
Konflikter delas in i två huvudgrupper, rationella och primitiva konflikter (Menckel, 2000; 

Sandström, 2007). De rationella konflikterna uppstår när två parter är oense om en sakfråga. 

Eftersom ingendera parten upplever sig utsatt eller påhoppad så blir parterna i en rationell konflikt 

inte arga på varandra och de kan till och med uppleva konflikten som stimulerande och utmanande.  

   Primitiva konflikter uppstår när en, eller båda, parterna blir arg på motparten. Chansen är då 

mycket större att konflikten urartar och kan eskalera till våld, men ibland kan ett bra resultat nås. 

   Det är sällan som våld uppstår utan att en konflikt existerar mellan våldsverkare och offer, oftast 

har det funnits en kommunikation innan våldet inträffar. Det är i denna kommunikation som föregår 

eskaleringen till våld som korrekt bemötande kan stävja eskaleringen. Dock belyser Menckel (2000) 

aspekten att en eskalerande konflikt ofta blir självförstärkande och att det blir svårt för de båda 

parterna att lösa konflikten rationellt. Det är då viktigt att kunna avbryta samtalet och återuppta det 
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vid senare tillfälle. Genom detta handlingssätt får båda parter chansen att lugna ner sig och ger 

större möjlighet att lösa de rationella delarna av konflikten. Som vårdgivare bör man vara medveten 

om att aggression och konfliktsökande från vårdtagare oftast inte inriktar sig på att skada 

vårdgivarna utan är ett verktyg för att skydda sig själv. 

 

Både Menckel (2000) och Sandström (2007) beskriver fem primitiva konfliktmönster som de anser 

är applicerbara på alla primitiva konflikter. För att på ett bra sätt kunna hantera konflikten är det 

viktigt för sjuksköterskan att korrekt identifiera vilket konfliktmönster som är aktuellt i den enskilda 

konflikten. 

   Paranoiskt konfliktmönster uppstår när individen blir aggressiv för att dölja sin rädsla. Detta i tron 

att ett aggressivt beteende kan förhindra att individen hamnar i ett underläge gentemot motparten i 

konflikten. Att besvara aggressiviteten i ett paranoiskt konfliktmönster med aggressivitet leder till 

upptrappning av konflikten. Istället bör motparten försöka lugna individen och inge trygghet för att 

stilla rädslan och minska upplevelsen av hot. 

   Sadistiskt konfliktmönster förekommer när individen lider av djup känsla av vanmakt och tycker 

sig uppleva svaghet hos motparten. Centralt i det sadistiska konfliktmönstret är att individen 

försöker hävda sin makt och visa sin styrka för att få ett övertag i konflikten, därmed påtvingas 

motparten vanmakt istället. Det traditionella bemötandet, att vara lugn och tillmötesgående är 

ineffektivt i det sadistiska konfliktmönstret och förvärrar bara konflikten. För att kunna desarmera 

en konflikt med ett sadistiskt konfliktmönster måste motparten själv hävda sig och visa styrka 

genom att inte ge med sig och sätta tydliga gränser. 

   Narcissistiskt konfliktmönster grundar sig i att individen saknar självförtroende eller självkänsla 

och försöker dölja detta faktum genom att sätta upp en fasad av självförtroende. Det narcissistiska 

konfliktmönstret tar sin början när individen blir kränkt eller på annat sätt upplever att deras person 

förringas. Individen känner sig då obetydlig och liten, detta får till följd att individen blir extremt 

aggressiv för att inte behöva möta sin inneboende av vanmakt. För att avvärja en narcissistisk 

konflikt bör motparten vara respektfull och korrekt i sitt bemötande. 

   Rättshaveristiskt konfliktmönster förekommer när individen samlar på sig oförrätter. Dessa 

oförrätter kan handla om olösta konflikter med myndigheter, närstående och andra instanser eller 

individer. Det rättshaveristiska konfliktmönstret uppstår när bägaren rinner över, när en sista 

oförrätt får individen att släppa sina hämningar och låta alla tidigare oförrätter gå ut över den eller 

dem individen upplevde orsakade den sista oförrätten. Att bagatellisera eller nedvärdera individens 

känsla av att vara oförrättad driver bara på konflikten, likaså om motparten nekar till att ha 

oförrättat individen. Genom att vara vänlig, respektfull och tillmötesgående i sitt bemötande kan 

motparten avvärja konflikten. 

   Instrumentellt konfliktmönster uppstår när individen brukar hot eller våld för att få sin vilja 

igenom. Detta gäller framför allt när individen vill få tillgång till något den annars inte skulle ha 

tillgång till, som exempel kan nämnas mediciner. Motparten är oftast den som handhar det 

individen vill ha tillgång till. Att vara hotfull, moralisera eller visa på civilkurage trappar bara upp 

konflikten. Det är bättre att vara tillmötesgående om man befinner sig i underläge och efteråt vidta 

åtgärder för att minimera konsekvenser av konflikten. 

 
När en konflikt eskalerar upp till att endera parten brukar våld så är det inte längre möjligt att 

bearbeta den underliggande konflikten (Menckel, 2000). Därför handlar åtgärder mot våld inte om 

att utarbeta konflikten, utan om att skydda personal, andra vårdtagare och lokaler. Rutiner för 

våldssituationer, larm eller annan apparatur för att påkalla uppmärksamhet från annan personal och 

miljö såsom möblering och lokalers utformning är viktiga delar i att få ett effektivt bemötande av 

våld. Avskärmning och bältning är två vårdåtgärder inom psykiatrin som verktyg mot våld som inte 

kan kontrolleras på annat sätt (Petit, 2005). Ingendera åtgärden får någonsin utföras för att det är 

enklare för personalen, istället för andra vårdåtgärder eller som bestraffning. De är tänkta som en 
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sista utväg när risk för skada hos patienten, vårdgivarna eller andra patienter föreligger, såväl 

psykiskt som fysiskt. Arbetsgivaren har ansvaret för säkerheten och säkerhetsrutinerna på 

arbetsplatsen (Arbetarskyddsstyrelsen 1993). Det ligger även på arbetsgivarens ansvar att det vid 

budgetering fördelas tillräckligt med pengar till utbildning, handledning och bemanning angående 

hot och våld. Det är även viktigt att resurser finns för att ge stöd till de arbetstagare som utsatts för 

våld i arbetet. 

 

Bemötande 

Det är viktigt att i första skedet fråga patienten om deras avsikter att skada sig själv eller andra, 

deras alkoholvanor, deras drogvanor och deras planer eller tankar på att skada någon (Petit, 2005). 

Genom att ställa dessa frågor får vi inte bara insikt i patientens tankemönster och information som 

kan vara viktigt för fortsatt omvårdnad, vi etablerar även en relation till patienten.  

   Carlsson (2003) använder begreppet det positiva mötet som kännetecknas av den delade 

erfarenheten av en händelse mellan patient och vårdgivare. I det positiva mötet är vårdgivaren 

närvarande fysiskt såväl som psykiskt och emotionellt och drar sig inte från patienten trots 

vårdgivarens inledande känslor av obehag inför händelsen eller patienten. Mänsklig kontakt och en 

relation mellan vårdgivare och patient minskar risken för våld, då vårdgivaren lär känna patienten 

och kan läsa tecken på begynnande aggression (Menckel, 2000). Men också genom att patienten är 

mindre benägen att angripa någon denna har en god relation till och litar på.  

 

Vårdgivaren ska använda ett sansat, lugnt tonläge och undvika att vara konfrontativ eller provokativ 

i det hon säger (Petit, 2005).  Hon ska visa empati, respekt och inte tillåta sig bli uppretad av 

patienten. Patienten bör ledas från konfliktens epicenter, centralt är att aktivt lyssna på det patienten 

säger (Irwin, 2006). Beröring kan vara en effektiv metod för att visa empati, medkänsla och 

förståelse enligt Carlsson (2003). Carlsson beskriver hur beröring påverkar stämningen i 

situationen, vid kroppslig vård ges större utrymme för patienten att visa sig skör och vårdgivaren 

kan fysiskt visa sin vilja att göra gott. Dock är det viktigt att den verkliga intentionen bakom 

vårdgivarens beröring är att vilja väl, annars kan beröringen bli negativt laddad och patienten 

uppleva obehag och förlust av förtroende för vårdgivaren. Vid denna negativa beröring går det goda 

mötet förlorat. 

 

En viktig egenskap hos sjuksköterskor som möts av hotfulla eller våldsamma patienter är viljan att 

göra gott (Carlsson, 2003). Denna vilja manifesteras som en inre dialog där sjuksköterskan finner 

mod att stanna kvar i situationen trots sina egna känslor av obehag och rädsla. Denna dialog gör att 

sjuksköterskan vågar lita på sig själv och det som känns rätt i situationen samt gör att hon vågar 

agera. Dialogen uppkommer eftersom sjuksköterskan ser patienten som en individ och mötet blir 

mellan två individer. Tillit skapas i detta möte. Sjuksköterskan vill förstå patientens förutsättningar 

samt situation och går in med öppenhet, ärlighet och respekt. För att uppnå detta måste 

sjuksköterskan släppa sina egna förutsättningar och aktivt se till patienten. 

 

Bemötandet brister när sjuksköterskan inte aktivt fokuserar på mötet i nuet (Carlsson, 2003). Då 

sjuksköterskan känner en svårhanterlig rädsla i mötet med patienten kompenseras detta ofta genom 

att hon intar ett auktoritärt förhållningssätt. Detta tvingande förhållningssätt förhindrar mötet mellan 

två individer på samma nivå och identifieras istället av att sjuksköterskan ser patienten som ett 

objekt. Enligt Carlsson (2003) vill sjuksköterskan lämna mötet och skyndar på för att snabbt kunna 

ta sig ifrån mötet, detta ger patienten en känsla av flyktighet. Om rädslan inte blir hanterad kommer 

sjuksköterskan till slut att fly och det våldsamma mötet förblir ouppklarat. 

 

Hög arbetsbelastning kan leda till utmattning hos vårdgivare (Menckel, 2000). Denna utmattning tar 
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sig formen av att vårdgivarna avpersonaliserar sina patienter för att orka med arbetsbelastningen. 

Avpersonaliseringen leder till att vårdgivarna ser patienterna som objekt, mer förknippade med sin 

sängplatsnumrering än med de personlighetsdrag patienterna har. Detta upplevs som kränkande av 

patienterna och leder till drastiskt försämrade relationer mellan vårdgivare och patienter (Menckel, 

2000).  

 

En essentiell del i att avvärja hot och våld är bemötandet av den aggressiva patienten. Att förstå 

konfliktmönster och kunna anpassa sitt bemötande är vitalt för att de-eskalering, avtrappning av 

konflikten, ska kunna ske. Viljan att göra gott och känna av patientens behov är viktigt, likaså att 

våga gå in i ett möte som en medmänniska.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka de faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande i det 

våldsamma eller hotfulla mötet. 

Metod 

Datainsamling 

Denna studie är en litteraturstudie (Axelsson, 2008). Efter att ha avgränsat syfte så genomfördes en 

pilotsökning i databaserna CINAHL och Psycinfo för att säkerställa att nog med material fanns för 

att genomföra studien. Därefter genomfördes resultatsökning i databaserna CINAHL, PubMed, 

Psycinfo och Academic Search Elite. De sökord som användes presenteras i Tabell 1 och 

uteslutande MeSH-termer, eller motsvarande i den relevanta databasen, användes för alla sökningar. 

Resultatet av dessa sökningar framgår i Bilaga 1: Tabell 2; Sökhistorik. Sökorden kombinerades 

genom att patientrelationer eller sjuksköterska förekom i varje sökning. Till dessa sökord lades 

sedan de övriga sökorden i olika kombinationer. Inklusionskriterier för första urvalet var att artikeln 

inte var mer än fem år, inte var en litteraturstudie eller litteraturöversikt och att studien inte var 

genomförd inom rättspsykiatrin eller att artikeln fokuserade på psykiatriska tvångsåtgärder. Artikeln 

skulle vara skriven på svenska eller engelska. I de olika databaserna förekom ett stort antal 

dubbletter, dessa är inkluderade i sökresultatet och är det primära skälet till att abstrakt inte lästes. 

Ytterligare skäl till att abstrakt inte lästes var att abstrakt inte fanns tillgängligt i databasen eller att 

sökträffen inte var en vetenskaplig artikel.  

 

Inför första urvalet lästes många abstracts från artiklar som verkade relevanta för ämnet. 

Inklusionskriterier för första urvalet var att artiklarna undersökte våld eller hot från patienter mot 

sjuksköterskor och att vårdpersonalens bemötande eller attityd belystes. Artiklar som diskuterade 

våld, hot eller mobbing mellan vårdpersonal exkluderades likaså studier gjorda inom psykiatrisk 

långvård. 

 

Därefter gjordes ett första urval, som resulterade i 16 artiklar som var relevanta för att ingå i 

föreliggande studie. Av dessa 16 var 8 kvantitativa, 6 kvalitativa och 2 var både kvalitativa och 

kvantitativa. En bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet genomfördes med hjälp av 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod. I detta skede 

exkluderades alla artiklar som föll under kvalitetsnivå II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar. Dock fick ingen artikel så låg vetenskaplig kvalitet. Därmed gick alla 16 artiklar 
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vidare till Urval 2. Dessa artiklar finns sammanfattade i Bilaga 2: Tabell 3; Artikelöversikt. 

 

Tabell. 1 Sökordsöversikt 

Sökord  
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading 

list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

 
Academic  
Search Elite  
Subject terms 

Patientrelationer 
 

Nurse-Patient Relations Nurse-Patient 

Relations 
 

 

Nurse & Patient 
 

Våld på 

arbetsplatsen 
 

 

Workplace 

Violence 
Workplace 

Violence 
violence in the 

workplace 

Aggression Aggression 
 

Aggression 
 

Aggressive 

Behaviour 
 

 
Våld Violence Violence Violence Violence 
Sjuksköterskor Nurses Nurses Nurses Nurses 
Patientvåld   Patient 

Violence 
 

 

Databearbetning 

De artiklar som gick vidare från urval 2 lästes igenom upprepade gånger för att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet och samstämmigheten med föreliggande studies syfte. Artiklarna genom gick 

sedan en fördjupad databearbetning där vanligt förekommande resultat delades in i kategorier för att 

underlätta överblick av de resultat som fanns att tillgå. Kategorierna blev Terapeutisk relation, 

Information, Auktoritet, Definition av hot och våld, Vårdmiljön och Sjuksköterskans erfarenhet 

Resultat 

Terapeutisk relation 

Carlsson, Dahlberg, Ekebergh och Dahlberg (2006) belyser att vårdgivaren ska bemöta patienten 

med samma respekt som de skulle ge vilken annan människa som helst, som inte är patient. 

Vårdgivaren måste tillåta sig själv att beröras och påverkas av patientens lidande för att få tillstånd 

en bra terapeutisk relation. Att kunna se vårdsituationen genom patientens ögon är en hörnsten i den 

terapeutiska relationen (Bilgin, 2009). Våldet inträffar oftast i de tidiga faserna av vårdrelationen, 

då patienten försöker anpassa sig till avdelningen och sjuksköterskan försöker lära känna patienten . 

Detta eftersom en relation ännu inte etablerats mellan sjuksköterska och patient men också för att 

patienten inte har en relation till sin omgivning. Bilgin poängterar att ett våldsamt möte i detta 

skede kan skada den terapeutiska relationens utveckling. Kindy, Petersen och Parkhurst (2005) 

refererar till Peplaus teorier som hävdar att relationen mellan sjuksköterska och patient är livsviktig 

för den terapeutiska processen. Om sjuksköterskan inte kan etablera ett bra vårdande klimat för att 

föra processen framåt blir mötet med patienten en rutinmässig arbetsuppgift och inte en terapeutisk 

handling. Mackay, Paterson och Cassell (2005) beskriver hur sjuksköterskorna fattade beslut baserat 

på deras kunskap om patienten, dennes karaktärsdrag, tidigare erfarenheter och externa faktorer. 

Sjuksköterskorna ansåg även att det var viktigt att bygga upp förtroende och samförstånd med 

patienten för att minska riskerna för aggression. 

 

Sjuksköterskor som var mindre sociala och mindre toleranta än sina arbetskamrater var oftare 

utsatta för våld i Bilgins (2009) studie. De sjuksköterskor som var hjälpsökande oroade sig också 

för att bli utsatta för våld eller kränkningar och var utsatta för våld eller kränkningar i högre grad än 
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andra sjuksköterskor. Att som vårdgivare vara lugn, våga möta patienten och stanna kvar även i 

obehagliga situationer upplevdes som viktigt av patienter (Carlsson, et al., 2006). En trygg 

vårdgivare gav upphov till en stabil och trygg situation där patienten kunde uttrycka sina problem, 

sin ångest och sina behov utan att vårdgivaren övergav dem. I ett våldsamt möte där rädsla tar över 

hos vårdgivaren upplever patienten att vårdgivaren flyr från situationen och kontakten med 

patienten. Rädslan upplevs som riktad inte bara mot våldet utan även mot patienten. Rädslan är ett 

tecken på osäkerhet och denna osäkerhet hotar vårdgivarens auktoritet då vårdgivaren använder 

försvarsställningar och inte är förmögen att hantera situationen. Tryggheten som kännetecknar en 

terapeutisk relation går om intet. 

 

Information 

Avsaknad av, eller dålig, information till patienter leder till känslor av förvirring, ångest och rädsla 

hos nyligen inlagda patienter (Alexander, 2006). Patienterna upplevde också att sjuksköterskorna 

inte var känslomässigt tillgängliga, att de undvek kontakt med patienterna, och att detta ledde till 

känslor som utanförskap, motvilja mot personal och oro. Brist på kommunikation eller information 

från sjuksköterskan kan leda till en upptrappning av aggression (Catlette, 2005). Patienter upplever 

att när de tvingas kämpa för att bli lyssnade på och vårdpersonalen endast ser dem när de utmärker 

sig så ger det upphov till en känsla av djup kränkning (Carlsson, et al., 2006). Tron att 

vårdpersonalen inte är på avdelningen för patienternas skull utan av någon annan anledning är 

mycket kränkande och patienterna känner sig lurade. Chapman, Perry, Styles & Combs (2009) 

belyser hur erfarna sjuksköterskor upplever att dålig kommunikation och nedlåtande 

förhållningssätt gentemot patienter från deras kollegor kunde skapa en hotfull eller våldsam 

situation. Att inte aktivt lyssna på patienten och undvika de ämnen patienten vill prata om gör att 

sjuksköterskan stänger dörren till den terapeutiska relationen (Chapman, et al., 2009; Duxbury & 

Whittington, 2005). Svårigheter med att uttrycka sig och förklara sin situation kan föranleda 

aggression från patienter. Vårdpersonal som har svårt att kommunicera kan trappa upp aggression. 

En studie rapporterar att det vanligaste sättet att de-eskalera en våldsam situation var genom verbal 

kommunikation med den aggressiva patienten (Foster, Bowers & Nijman, 2007) 

 

Auktoritet 

Sjuksköterskor har en tydlig maktposition på en vårdavdelning eftersom de har monopol på 

förmågan att ändra och kommunicera regler och förordningar (Alexander, 2006). Om reglerna 

förklaras och inte sätts i kontext för patienterna kan de leda till frustration och oro. Patienter kan 

även känna sig förnedrade av sjuksköterskornas hårda efterlevnad av reglerna om de inte förstår 

varför reglerna är skapade. Carlsson, et al. (2006) beskriver hur patienter känner att de befinner sig i 

underläge gentemot sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Denna maktobalans är tydlig när 

personalen blir irriterad och kraftfullt markerar vilka regler som finns på avdelningen, skrivna såväl 

som oskrivna. Patienten upplever att den inte kan säga emot eller diskutera eftersom personalen har 

en auktoritet som anställd och som vårdgivare. En auktoritet som de visar genom att sätta gränser 

och tvinga patienten be om vardagliga saker. Bilgin (2009) dokumenterar att patienter som inte har 

en mental sjukdomsbild men ändå verkar ifrågasätta regler eller sjuksköterskans gränsdragande 

oftast uppfattas som bråkmakare. Deras ifrågasättande av auktoritet blir en maktkamp som leder till 

starkare avgränsningar av patientens frihet och inskränkningar i kontrollen av sin egen vård. 

 

Definition av hot och våld 

Då det saknas en enhetlig definition på vad som utgör hot och våld blir uppfattningen om vad som 

är våld väldigt subjektiv (Isaksson, Åström & Hällgren Graneheim, 2008). Inom den svenska 
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äldreomsorgen uppfattas oftast våld som något personalen får stå ut med, som en del av jobbet. 

Våldet är avsiktligt upplever personalen, ofta är våldet en försvarsreaktion för att patienten har ont 

eller inte förstår det som pågår runt den. Inställningen hos personalen är att våldet är acceptabelt så 

länge det kommer från en mentalt sjuk eller senil dement patient eller om våldet inte är riktat mot 

dem som person utan mot deras handlande (Isaksson, Åström & Hällgren Graneheim, 2008). 

Däremot anses våld som kommer från fullt orienterade patienter och som är riktat mot enskilda 

personer eller direkt avsett att kränka vårdgivaren som oacceptabelt. Våldshandlingar på 

arbetsplatsen ses inte som våldshandlingar, men om samma händelse inträffar utanför arbetsplatsen 

får det en allvarligare innebörd. Jansen, Middel, Dassen & Reijneveld (2006) visar på att 

sjuksköterskor som jobbar på psykiatriska korttidsenheter upplever våld som mindre påträngande 

och destruktivt än sjuksköterskor som jobbar på andra psykiatriska enheter med längre vårdtid. De 

fann även att manlig personal i högre grad än kvinnlig personal ser våldet som en försvarsmekanism 

och som ett försök att kommunicera. Jansen, et al. (2006) visar att kvinnlig personal oftare anser än 

manlig personal att våldet är destruktivt. Sjuksköterskor som jobbar heltid upplever våld som mer 

destruktivt och påträngande än sjuksköterskor som jobbar deltid. Detta kan förstås utifrån att de 

som ofta utsätts för våld blir mer påverkade av det. Sjuksköterskor som arbetar på psykiatriska 

akutvårdsavdelningar uppfattar att våld är en försvarsmekanism och ett försök att kommunicera 

oftare än sjuksköterskor på andra psykiatriska avdelningar (Jansen, et al., 2006). Sjuksköterskors 

inställning till våld påverkas av allmänhetens attityder och inställning till våld. I dagens samhälle är 

våldet tabu och därför kan vårdpersonal ha problem med att identifiera våld (Josefsson & 

Ryhammar, 2010). 

 

Vårdmiljön 

Både patienter och sjuksköterskor upplever att vårdmiljön är en faktor som eskalerar aggression 

(Duxbury & Whittington, 2005). Sjuksköterskor fokuserar dock mer på lokaler och inredning, 

medan patienter definierar vårdmiljö som ett bredare begrepp där de även inkluderar 

vårdpersonalens bemötande och attityder. Hög arbetsbelastning på vårdpersonal ökar risken våld 

(Catlette, 2005; Jansen et al, 2006). Sjuksköterskor måste stressa för att hinna med alla sina 

arbetsuppgifter (Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; Jansen et al, 2006) och ofta blir 

patientstödet lidande (Jansen et al, 2006). På en amerikansk akutavdelning upplevde 

sjuksköterskorna att de hade så mycket att göra att de inte klarade av att ha översikt över 

avdelningen och att detta gav upphov till oro för våld (Catlette, 2005). Brister i utformningen av 

vårdavdelningar gör att patienter ofta saknar ett avskilt utrymme där de kan vistas för att få vara 

ifred (Alexander, 2006; Kindey, Petersen & Parkhurst, 2005). Detta leder till ökad 

känslouppladdning och ångest vilket föranleder aggression och konflikt. Tillgång till 

bekvämligheter som dryck och TV-apparater för patienterna reducerar känslan av otillfredsställelse 

(Alexander, 2006). 

 

Sjuksköterskans erfarenhet 

Sjuksköterskor som blir utsatta för hot eller våld kan i eftersviterna av detta bli utbrända (Inoue, 

Tsukano, Muraoka, Kaneko & Okamura, 2006; Isaksson, Hällgren Graneheim, Richter, Eisemann & 

Åström, 2008; Merecz, Rymaszewska, Mościcka, Kiejna & Jarosz-Nowak, 2006). Även om 

sjuksköterskan inte blir utbränd kan hon få svåra psykologiska men (Inoue, et al., 2006; Kindy, 

Petersen & Parkhurst, 2005; Merecz, et al., 2006). Det tar sig uttryck som att sjuksköterskan inte 

upplever sitt yrkesutövande som givande, hon oroar sig för när våld ska riktas mot henne nästa 

gång, hennes arbetsmoral sänks och henne arbetsinsats blir sämre (Kindy, Petesen & Parkhurst; 

Merecz, et al., 2006). Som en följd av hot och våld och dess negativa inverkan på det psykiska 

välbefinnandet väljer sjuksköterskor att byta arbetsplats eller yrke (Kindy, Petersen & Parkhurst, 
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2005; Merecz, et al., 2006). Isaksson, et al. (2008) hävdar att den utbrändhet som kan uppstå efter 

ett våldsamt möte med en vårdtagare ger en negativ påverkan på vårdpersonalens förmåga att 

kommunicera med vårdtagare. Merecz, et al., (2006) nämner även att våld mot enskilda personer 

inom personalstyrkan kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för avdelningen och att 

arbetsklimatet riskerar att försämras. 

 

Sjuksköterskor ser erfarenhet inom yrket och av våldsamma situationer som en viktig tillgång för 

att kunna förhindra eller de-eskalera våld (Chapman et al, 2009; Isaksson, et al., 2008; Mackay, 

Paterson & Cassell, 2005). Josefsson och Ryhammar (2010) fann att endast 20 % av 

sjuksköterskorna i deras studie hade möjligheten att få utbildning om hot och våld. Vårdpersonal 

som inte känner till vilka tecken som föregår ett våldsamt möte är också mer utsatta för våld 

(Chapman, et al., 2009). Bilgin (2009), Catlette (2005) och Merecz, et al. (2006) drar alla slutsatsen 

att det krävs mer utbildning inom hot och våld för vårdpersonal. Catlette (2005) hävdar även att det 

är viktigt att personalens farhågor och problem tas på allvar för att en bättre arbetsmiljö med mindre 

hot och våld ska kunna skapas. Bilgin (2009) drar slutsatsen att det borde vara centralt med mer 

träning på att etablera terapeutiska relationer och att bemöta och samarbeta med patienten i 

sjuksköterskans utbildning. Foster, Bower och Nijman (2007) fastslår att fokus bör läggas på att 

utbilda vårdpersonal i patientbemötande och kommunikation.  Vårdpersonal borde få regelbunden 

feedback på sitt bemötande och mer utbildning utifrån evidensbaserad kunskap (Carlsson et al, 

2006). Stöd till vårdpersonal behövs för de ska kunna behålla sin personliga stil i bemötandet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Resultatet kommer uteslutande från tre databaser, CINAHL, PubMed och Psycinfo. Sökningar i 

Academic Search Elite gjordes i sista ledet av artikelsökningen och de resultat som framkom där 

var antingen dubbletter från tidigare sökningar i andra databaser eller inte relevant för ämnet. De 

databaser som resultatet kommer ifrån har relevans för föreliggande studie och för 

omvårdnadsämnet. Detta då CINAHL är en databas för omvårdnadsämnet, PubMed är en stor och 

väl erkänd databas för flera aspekter av modern vård såväl medicinska som omvårdnadsmässiga. 

Psycinfo är en väl erkänd databas för psykiatrisk forskning och passar då väl eftersom hot och våld 

är vanligt inom psykiatrin. Academic Search Elite inkluderades då det är en tvärvetenskaplig 

databas och innehåller många artiklar med relevans för omvårdnadsämnet. 

 

Sökorden som används i föreliggande studie syftar till att fånga upp faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bemötande av våldet, samt relationen mellan sjuksköterska och patient. Sökordet 

Sjuksköterskor, Nurses på engelska, kan ses som relevant för ämnet men gav en stor spridning av 

sökträffar. Spridningen blev ett problem eftersom majoriteten av träffarna inte var relevanta för 

ämnet som behandlas i föreliggande studie. Antalet sökord kan betraktas som relativt få, något som 

begränsar antalet träffar. Det kan vara en felkälla eftersom resultatet kanske hade fått en annan 

innebörd med fler sökord och inkluderade studier. Däremot kan det även betraktas som en styrka att 

få sökord ger ett tydligt avgränsat resultat vilket producerar ett mer fokuserat resultat.  

 

Åldersbegränsningen på max fem år sen publicering ger färska resultat, men i resultatet fanns flera 

studier som refererade till forskning gjord tidigare på 2000-talet. Dessa äldre studier hade möjligen 

kunnat ge en djupare förståelse eftersom dessa ligger till grund för de studier som återfinns i 

resultatet. 
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Åtta kvantitativa studier, sex kvalitativa studier och två studier som hade både kvalitativa och 

kvantitativa inslag ligger till grund för resultatet i föreliggande studie. Det är en styrka att 

spridningen mellan de två vetenskapliga metodsätten är så jämn, då det ger både en möjlighet att 

generalisera och en chans att få en inblick i hur problemet upplevs subjektivt. Att två av studierna är 

genomförda med båda metoderna ger dem en ytterligare styrka då de kan undersöka både helheten 

och den subjektiva upplevelsen av det som undersöktes. 

 

Vissa frågetecken kan resas kring Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar och 

bedömningsmallarnas förmåga att ge en tillförlitlig bedömning av vetenskaplig kvalitet. Mallarna 

har flera punkter där bedömningen är subjektiv. Risken för favorisering eller oavsiktligt 

manipulerande av bedömningarna blir således stor.  

 

De studier som ligger till grund för resultatet i föreliggande studie har en stor geografisk spridning, 

något som är såväl en styrka som en svaghet. En styrka då resultatet är samstämmigt i de olika 

studierna. Därmed är det tydligt att hot och våld är ett problem för sjuksköterskor i hela världen. En 

svaghet då det inte kan dras slutsatser om svensk hälso- och sjukvård utifrån studier utförda i andra 

länder. 

 

En artikel i resultatet diskuterade skillnader mellan könen i uppfattningen av våld. Detta anses inte 

vara tillräcklig grund för att kunna applicera ett genusperspektiv på föreliggande studie, vilket kan 

ses som en svaghet. 

 

Databearbetningen är en kategorisering av resultatet, då detta bedömdes vara enklaste sättet att 

manuellt bearbeta stora mängder data. Bearbetningen gav en bra överblick och tillät en effektiv 

sammanställning av resultatstudierna. Delar av resultatstudierna har presenterat intressanta fynd, 

men då dessa fynd inte legat i linje med föreliggande studies syfte har dessa resultat inte 

inkluderats. 

 

Resultatdiskussion 

Spridningen är relativt god vad anbelangar förekomsten av studier utförda på olika vårdavdelningar. 

Såväl kommunala äldreboenden som slutna psykiatriska avdelningar och akutavdelningar 

förekommer. En stor del av studierna är utförda inom psykiatrin. 

Detta bör inte ses som en nackdel för resultatet då de erfarenheter som är väldokumenterade i 

psykiatrin kan bidra med värdefull kunskap om hur hot och våld hanteras i vården generellt. 

 

Resultatet har en bra spridning av kvantitativa och kvalitativa studier. Detta ger möjlighet till att 

såväl dra generaliserade slutsatser som att förstå de subjektiva upplevelserna av fenomenet. Den 

vetenskapliga kvaliteten enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar är god för samtliga 

studier som är inkluderade i resultatet. Något som skall finnas i åtanke för bortfall vid studier om 

förekomsten av hot och våld är att de som inte upplevt hot eller våld kan vara mindre benägna att 

delta eftersom de möjligen upplever att deras bidrag inte tillför något. Detta skulle då leda till 

felaktigt höga siffror om förekomsten av hot och våld.  

 

Hot och våld mot vårdpersonal är ett komplext problem med många aspekter som påverkar 

händelseförloppet och alla inblandade parters agerande. Som omvårdnadsansvarig är det 

sjuksköterskan ansvar att hantera dessa situationer. Socialstyrelsen (2005) har fastslagit att det ingår 

i sjuksköterskans kompetens att kunna kommunicera på ett empatiskt och respektfullt sätt med 

patienter och anhöriga. Resultatet visar att denna kompetens är viktig för att kunna avvärja 

våldsamma situationer och få till stånd en bra relation mellan vårdtagare och vårdare (Bilgin, 2009; 



11 

Carlsson, et al., 2006; Kindy, Petersen & Parkhurst, 2005). Gränsen för professionalitet i mötet med 

patienter är inte alltid lätt att dra. Resultatet visar att lyhördhet, medmänsklighet och empati är 

viktiga hörnstenar (Bilgin, 2009; Carlsson, et al., 2006), men kan även tolkas som att 

sjuksköterskan även ska känna sympati för patienten. Gränsen är svår att definiera, där 

professionalismen tar slut och sjuksköterskan blir för privat engagerad. Det är det som är 

sjuksköterskans kompetens, att veta hur långt hon kan gå i sin interaktion med patienten utan att bli 

privat engagerad men ändå få till ett mellanmänskligt bemötande. 

 

Det är svårare att bruka våld mot någon man har en relation till, därmed är risken för våld störst i 

tidigare skeden av vårdprocessen innan tydliga relationer finns mellan vårdpersonal och patient 

(Bilgin, 2009). Det ska dock finnas i åtanke att våld nästan aldrig är spontant utan att det sker i 

relation till patienten omgivning och är riktat mot det patienten upplever är fel (Menckel, 2000; 

Sandström, 2007). Därför är en bra relation till patienten ett av de bästa skydden vårdpersonalen 

kan ha mot hot och våld. En bra relation låter även vårdpersonalen förstå patienten (Kindy, Petersen 

& Parkhurst, 2005) och underlättar därmed för ett handlande som kan minska riskerna för 

aggression från patienten. Byggandet av en bra relation till patienten har sin grund i sjuksköterskans 

sociala kompetens och hennes tolerans för beteenden och attityder som inte faller inom hennes 

normer. Uppvisandet av tolerans och kompetens för att kunna bemöta patienten kan leda till 

förtroendefulla relationer mellan patient och sjuksköterska. Dessa relationer tillåter patienten att 

uttrycka sin oro och sin ångest i ett samspel med sjuksköterskan (Carlsson, et al., 2006). Patienten 

behöver därmed inte kanalisera dessa negativa känslor genom aggression. Att inte vara social eller 

visa tolerans kan uppfattas som ett tecken på osäkerhet eller rädsla och detta är i de flesta 

konfliktmönster något som föranleder våld. Den terapeutiska relationen går om intet när 

sjuksköterskan inte längre kan hantera sin rädsla eller osäkerhet inför mötet med en aggressiv 

patient (Carlsson, et al., 2006). Så länge rädslan kan hanteras, förblir den terapeutiska relationen 

intakt och det är en del av dilemmat i det hotfulla mötet. Utbildning och erfarenhet är de redskap 

sjuksköterskan behöver för att kunna göra en korrekt bedömning av sitt agerande i det hotfulla 

mötet. 

 

Sjukhuset är vårdpersonalens domän. Patienten är en tillfällig besökare som får vård av 

vårdpersonalen och befinner sig i ett underläge, vad det gäller kunskap och inflytande. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) fastslår att det 

åligger sjuksköterskan att kunna informera patienten och dess anhöriga om på ett sätt som låter dem 

tillgodogöra sig informationen. Resultatet visar tydligt att bristande information eller total avsaknad 

av information är en stark anledning till att våld uppstår (Alexander, 2006; Catlette, 2005; 

Chapman, et al., 2009). Patienten vill vara delaktig i sin egen behandling och känslan av att bli 

lämnad utanför är en djup kränkning som kan leda till aggression. Vårdpersonalen ska vara 

engagerad i patientens behandling och visa att de vill patienten väl och värnar om patientens hälsa. 

När vårdpersonalen bara arbetar rutinmässigt och inte visar känslomässigt engagemang, känner sig 

patienten kränkt (Carlsson, et al., 2006). Sjuksköterskan måste kommunicera med patienten för att 

verkligen förmedla sin genuina vilja att hjälpa.  

 

Sjuksköterskan har en tydlig maktposition som omvårdnadsansvarig, en roll som medför 

bestämmande rätt över omvårdnaden av patienten. Denna maktposition är underförstådd, patienter 

vet att vårdpersonalen bestämmer på avdelningen. Det är när makten blir tvingande, när 

vårdpersonalen hävdar sin makt gentemot patienten som maktobalansen kan bli ett problem. 

Sjuksköterskan deltar i utformandet av regler och ser till att patienterna följer reglerna och håller sig 

inom gränserna för vad som anses vara acceptabelt på avdelningen (Alexander, 2006). Det patienten 

vill är inte alltid samstämmigt med vad reglerna tillåter och detta kan bli en källa till konflikt mellan 

patient och vårdpersonal. Att förklara reglerna, varför reglerna finns och varför de måste följas är en 
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viktig del i att förhindra att maktobalansen ger sig till känna. Oftast är det inte reglerna i sig som är 

problemet, det är att patienten inte förstår varför reglerna finns eller upprätthålls som utgör ett 

problem (Alexander, 2006). Ett bra bemötande och en förståelse för patienten kan förhindra att 

maktobalansen blir framträdande. Maktobalansen kan inte tas bort, den kan dock minskas om 

sjuksköterskan är lyhörd och patienten får vara delaktig i sin egen vård. 

 

Upplevelsen av våld är subjektiv (Isaksson, Åström & Hällgren Graneheim, 2008) och förekomsten 

av våld på arbetsplatsen är mer eller mindre accepterad beroende på arbetsplatsens rådande kultur. 

Inom äldreomsorgen är det en del av arbetet att vårdtagarna blir våldsamma, det våld de utövar mot 

personalen ses oftast inte som allvarligt. Rapporteringen och uppföljningen av hot och våld 

påverkas troligen av denna subjektivitet. Att våldet har olika innebörd för vårdpersonalen påverkar 

även hur patienten följs upp.  

 

Det är den enskilda sjuksköterskans ansvar att ha ett bra bemötande som kan förhindra eller dämpa 

hot och våld, men faktorer utanför sjuksköterskan kontroll påverkar hur bra hennes bemötande kan 

bli. Vårdpersonal har ett stressigt arbete där de måste lösa många uppgifter på kort tid (Farrel, 

Bobrowski & Bobrowski, 2006; Jansen, et al., 2006) och det föreligger en risk att patienten som 

individ åsidosätts för att patienten som arbetsuppgift ska kunna lösas (Jansen, et al., 2006). 

Resultatet ligger i linje med Menckels (2000) beskrivning av hur utmattning leder till 

avpersonifiering. Det är en relevant slutsats att anta att minskad arbetsbelastning därmed skulle leda 

till mindre hot och våld mot vårdpersonal. Resultatet visar att vårdmiljön har en inverkan på 

aggression, att bekvämligheter och förmågan att dra sig tillbaka minskar faktorer som bidrar till 

aggression (Alexander, 2006; Kindy, Petersen & Parkhurst, 2005). Rastlöshet leder till frustration 

när patienten inte kan sysselsätta sig själv, att ha enkel tillgång till förströelse och tidsfördriv kan 

minska förekomsten av aggression.  

 

Resultatet visar negativa aspekterna av hot och våld och dess påverkan på sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal (Inoue, et al., 2006; Iskassson, et al., 2008; Merecz et al, 2006). Den här studien har 

inte riktat sig primärt mot konsekvenserna av hot och våld men det resultat som framkom visar att 

fenomenet hot och våld inte kan förstås utan helhetsbilden. Våldets negativa påverkan på 

sjuksköterskan återspeglar sig inte bara på henne, utan även på hennes arbetsplats, kollegor samt på 

hennes arbetsinsats (Kindy, Petersen & Parkhurst, 2005; Merecz, et al., 2006). Traumatiska 

upplevelser som att bli utsatt för våld behöver snabbt och effektivt omhändertagande av kollegor 

och ledning. Tillgången till stöd och samtal på avdelningen och utanför avdelningen bör vara 

standard för alla vårdavdelningar, såväl för den utsatta som för dennes kollegor. Dessa åtgärder är 

inte direkt kopplade till sjuksköterskans bemötande av hot och våld, men de utgör en viktig grund 

för hennes framtida bemötande av hot och våld och hennes förmåga att utföra sitt arbete. 

 

Bristen på utbildning eller erfarenhet ligger till grunden för många hot och våldssituationer 

(Chapman, et al., 2009). Sjuksköterskor gör sitt yttersta för att förhindra hot och våld, men utan 

medvetenhet om hur våldet har uppstått så kan effektiva åtgärder inte vidtas vilket riskerar att 

förvärra situationen (Chapman, et al., 2009). Förståelse för de faktorer som återfinns i resultatet och 

de verktyg sjuksköterskan och annan vårdpersonal har för att de-eskalera hot och våld är viktigt för 

att kunna utöva effektiv hot och våldsprevention. Syftet med den här studien var att klargöra vad 

som påverkar sjuksköterskans bemötande av hot och våld. I de flesta fall kan hot och våld de-

eskaleras eller avvärjas av sjuksköterskan eller annan vårdpersonal, dock förekommer situationer 

där hot eller våld inte kan avvärjas eller undvikas. I dessa situationer är det inte ett personligt eller 

professionellt misslyckande hos sjuksköterskan, utan bör betraktas som en del av en lång process 

där sjuksköterskan bara är en del i händelseförloppet.  
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Menckel (2000) och Sandström (2007) belyser konfliktmönster som föregår våld. Förståelse för 

dessa mönster anser de vara grunden för att effektivt kunna hantera konflikter och de-eskalera dem 

innan konflikten trappas upp till våld. I resultatet finns inga referenser till denna modell av 

konfliktmönster. Däremot är delar av resultatet indikativa på att vissa konfliktmönster förekommer 

fler än andra inom hälso- och sjukvården. Grunden i det paranoiska konfliktmönstret är rädsla 

(Menckel, 2000). Att vara allvarligt sjuk och befinna sig på en vårdinrättning där man inte varit 

tidigare kan skapa stor rädsla. Carlsson, et al. (2006) och Bilgin (2009) lägger tyngd vid relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Att skapa tillit mellan vårdare och vårdtagare är ett sätt att 

förebygga rädsla och inge trygghet hos patienten. Carlsson, et al. (2006) pratar även om att våga 

stanna kvar i obehagliga situationer och att inte fly från patienten, att som vårdare våga möta sin 

egen rädsla för att minska patientens rädsla.  

   Sadistiska konfliktmönster kännetecknas av en känsla av vanmakt (Menckel, 2000; Sandström, 

2007), denna vanmakt leder till ett aggressivt beteende som är ämnat att överföra vanmakten på 

omgivningen. Upplevelsen av att inte ha medbestämmande i sin egen vård, att läkare och 

sjuksköterskor beslutar om och genomför behandling utan att diskutera med patienten, är ett typiskt 

exempel på vanmakt. Alexander (2006) diskuterar hur avsaknad av information till patienter och 

patienternas upplevelser av sjuksköterskors motvilja att ha kontakt med patienterna leder till 

negativa känslor. Därmed är det en relevant slutsats, att brister vårdpersonalens förmåga att 

involvera och göra patienten delaktig i sin egen vård, kan en sadistisk konflikt uppstå. 

   Rättshaveristiska konflikter har sin grund i en ansamling av oförrätter, olösta konflikter med 

myndigheter eller andra individer (Menckel, 2000; Sandström, 2007). Känslan av att bli förbisedd 

är vanlig inom hälso- och sjukvården; långa vårdköer, låg prioritet och lång väntetid på akuten. 

Känslan av att vårdpersonalen prioriterar andra patienter högre och känslan av att läkaren aldrig 

dyker upp kan få bägaren att rinna över. Catlette (2005),´och Jansen, et al. (2006) diskuterar hög 

arbetsbelastning som en faktor för våld. Att dra slutsatsen att en hög arbetsbelastning där patienten 

känner sig åsidosatt kan leda till rättshaveristiska konflikter känns relevant. 

 

Konfliktmönster uppstår först när relationen blivit dålig (Menckel, 2000; Sandström, 2007). Bra 

bemötande från första stund kan därför förhindra förekomsten av konflikter och konfliktmönster. 

Att konflikter uppstår är därmed ett tecken på att patienten inte blivit bemött på ett adekvat sätt. Det 

är inte alltid vårdpersonalens fel, utan konflikter kan även uppstå på grund av organisatoriska 

brister. 

Konklusion 

Resultatet visar att hot och våld är ett problem som återfinns inom alla delar av hälso- och 

sjukvården oavsett världsdel och vårdform. Hot och våld riktat mot sjuksköterskor leder till såväl 

psykiska som fysiska eftersviter och får konsekvenser för sjukvården i ett större perspektiv.  

Sjuksköterskor idag har förmågan att hantera hot och våldssituationer genom sitt bemötande, sina 

tidigare erfarenheter och faktorer i vårdmiljön. Bemötandet är sjuksköterskans viktigaste redskap i 

att förhindra det våldsamma mötet. Hennes förmåga att kommunicera med patienten, förstå 

patienten och våga möta patienten även i hotfulla situationer är det som kännetecknar ett bra 

bemötande som kan få till stånd en terapeutisk relation. Dålig vårdmiljö, stressiga 

arbetsförhållanden och maktpositionen gentemot patienten försvårar sjuksköterskans möjligheter att 

ha ett bra bemötande. Det som framför allt saknas är dock utbildning i hot och våldsprevention och 

de-eskalering hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Denna avsaknad av utbildning försätter 

sjuksköterskan i större risk att utsättas för hot och våld genom oavsiktligt felaktigt agerande i en 

potentiellt våldsam situation. 
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Implikation 

Oerfarna och nyutbildade sjuksköterskor är dåligt rustade för att möta hot och våld inom 

sjukvården, samtidigt som antalet incidenter ökar. Därför krävs mer utbildning om hot och våld, 

både på arbetsplatsen såväl som i sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen borde inriktas på att 

skapa terapeutiska relationer, känna igen tecken på aggression och att de-eskalera våld.  

   I forskningen behövs en standardiserad definition av hot och våld, för att underlätta för framtida 

forskning. Det behövs mer forskning från somatisk slutenvård och öppenvården, då de flesta studier 

idag utförs inom psykiatrin eller akutsjukvården. 

   Inom klinisk verksamhet behövs en standardiserad definition av hot och våld, för att underlätta 

identifiering och rapportering av hot och våld. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem för 

vårdpersonal. Innan effektiva åtgärder införs mot hot och våld kommer arbetsmiljön att upplevas 

som osäker. Därför bör mer resurser läggas på hot och våldsprevention. 
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våldsamma möten. 113 st av dessa 

sjuksköterskor blev sedan kallade 

till intervju. Intervjuerna var 

semistrukturerade. 

Att kunna förutse en möjlig våldsam 

situation är viktigt eftersom man då kan 

ta till verktyg för att förebygga den. 

Stirrande, rädsla, tonläge och nervös 

gång var tecken på agitation som kunde 

utlösa våldsamma situationer. Psykisk 

ohälsa, hjärnskador och demens var 

utlösande faktorer till våld.  
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Bilaga II:3 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

                    

Vetenskapl

ig 

kvalitet 

                    
2005 

England 

PubMed 

 

 

 

Duxbury, J., & 

Whittington, R. 

Causes and 

management of 

patient aggression 

and violence: Staff 

and patient 

perspectives 

Att beslysa patienters 

och vårdpersonals 

perspektiv på vad som 

orsakade patient 

aggression och hur 

aggressionen 

hanterades. 

Kvalitativ och Kvantitativ metod. 

82 patienter och 80 sjuksköterskor 

från tre psykiatriska avdelningar 

svarade på Management of 

Aggression and Violence Attitude 

Scale. Därefter utfördes semi-

strukturerade intervjuer med 10 av 

deltagarna. 

Det krävs stora miljömässiga, 

organisatoriska och kulturella 

förändringar inom vården för att ändra 

synen på våld som ett symptom på 

psykisk sjukdom. Patienters och 

vårdpersonals uppfattning om varför 

patienter blir aggressiva skiljer sig åt. 

Patienter ser ofta våldet som respons på 

dålig kommunikation eller kränkningar, 

såväl emotionella som rättsliga. 

Personalen ser oftare våldet som 

spontant eller som en del av 

sjukdomsbilden.  

Kvalitativ: I 

Kvantiativ: I 

2006 

Australien 

Cinahl 

 

 

 

Farrell, G., 

Bobrowski, C., & 

Bobrowski, P. 

Scoping workplace 

aggression in 

nursing: finding 

from an australian 

study 

Att identifiera 

upplevelserna av 

våldets förekomst på 

arbetsplatsen hos 

sjuksköterskor i 

Tasmanien.  

Kvantitativ metod. Alla 

sjuksköterskor som var 

registrerade i Tasmanien (totalt 

6326st) fick ett frågeformulär 

hemskickat. Totalt inkom 2407, 

man beräknar att det är svar från 

ungefär 55% av alla aktiva 

sjuksköterskor i Tasmanien. 

Frågeformuläret var framtaget för 

den här studien. All data 

analyserades med hjälp av SPSS. 

Det vore bra om det fanns en enhetlig 

definition på hot och våld. Många 

sjuksköterskor arbetar i en miljö där de 

känner att de inte kan erbjuda den vård 

de borde samtidigt som de upplever att 

de utsätts för både verbalt och fysiskt 

våld. Sjuksköterskor får inte det stöd de 

behöver från arbetsgivare och känner sig 

utsatta och sårbara. 
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Bilaga II:4 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

                    

Vetenskapl

ig 

kvalitet 

                    
2007 

England 

Psycinfo 

Foster, C., 

Bowers,  L., & 

Nijman, H. 

Aggressive 

behaviour on acute 

psychiatric wards: 

prevalence, severity 

and management 

Att undersöka 

förekomsten och arten 

av patienters 

aggression mot 

personal. Samt 

personalens metoder 

för att förhindra 

självskadebeteende. 

Kvantitativ metod. Fem 

vårdavdelningar tillfrågades om de 

ville delta i studien och 56 

medlemmar i personalen tränades i 

att använda formuläret Staff 

Observation Aggression Scale – 

Revised. Detta formulär fylldes i 

efter varje incident av aggression. 

Studien pågick under 10 månader. 

Data analyserades sedan med hjälp 

av SPSS. 

Personal och patienter har olika 

uppfattning om varför och hur 

begränsande åtgärder används, detta kan 

bero på dålig kommunikation mellan 

personal och patienter. Vårdpersonal 

måste tränas i att förbättra 

kommunikation mellan personal och 

patienter. Detta för att lättare upptäcka 

tecken på aggression och för att förstå 

vikten av mellanmänskliga faktorer som 

kan framkalla aggression. 

I 

2006 

Japan 

PubMed 

Inoue, M., 

Tsukano, K., 

Muraoka, M., 

Kaneko F., & 

Okamura, H. 

Psychological 

impact of verbal 

abuse and violence 

by patients on nurses 

working in 

psychiatric 

departments 

Att fastställa verbal 

misshandel och vålds 

psykiska påverkan på 

sjuksköterskor som 

jobbar inom 

psykiatrin. Samt vilka 

faktorer som  

påverkar. 

Kvantitativ metod. Sjuksköterskor 

från två olika sjukhus deltog i 

studien. 91 arbetade i sjukhus A 

och 175 i sjukhus B. 

Sjuksköterskor som jobbat mindre 

än en månad var exkluderade från 

studien. Man samlade in 

sociodemografisk data och lät alla 

deltagare besvara Impact of Event 

Scale–Revised sant Eysenck 

Personality Questionnaire-Revised. 

All data analyserades med hjälp av 

SPSS och flera korrelations tester 

genomfördes. 

Sjuksköterskor som utsattes för verbal 

misshandel eller våld upplevde ofta 

allvarliga psykiska trauma av detta. 

Skillnader i familjestöd och 

personlighetsdrag var de största 

faktorerna som bidrog till att öka eller 

minska detta trauma. Det är viktigt att 

förbättra sjuksköterskors psykiska 

välbefinnande. 
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Bilaga II:5 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

                    

Vetenskapl

ig 

kvalitet 

                    
2007 

Sverige 

Cinahl 

 

Isaksson, U., 

Hällgren 

Graneheim U., 

Richter, J., 

Eisemann, M., & 

Åström, S. 

Exposure to violence 

in relation to 

personality traits, 

coping abilities, and 

burnout among 

caregivers in nursing 

homes: a case 

control study 

Undersöka 

förhållandet mellan 

upplevelsen av våld 

och demografiska 

faktorer, 

föräldrauppfostran, 

personlighetsdrag, 

coping, 

försvarsmekanismer 

och utbrändhet bland 

vårdgivare som arbetar 

på vårdhem. 

Kvantitativ metod. Personal från 

tre vårdhem deltog i studien, totalt 

196 deltagare. Arbetskategorier 

som deltagarna kom ifrån var 

sjuksköterskor, undersköterskor 

och vårdbiträden. Inledningsvis 

tillfrågades alla om de blivit utsatta 

för våld utan att definiera vad våld 

innebar, detta för att fånga 

deltagarnas definition av våld. 

Därefter skulle de som utsatts för 

våld paras ihop med de som inte 

utsatts för våld, efter 

exklusionskriterier fastställts 

återstod 40 deltagare, 20 som 

utsatts för våld och 20 som inte 

utsatts för våld. Dessa 40 fick 

svara på fler frågeformulär och 

skattningsskalor. Dessa bedömde 

deltagarnas personlighet, coping, 

utbrändhet och föräldrauppfostran.  

Våld förekommer ofta mot vårdgivare 

på vårdhem. Många faktorer spelar in i 

vilka som blir utsatta för våld. Våldet 

eskalerade hos vårdgivare som upplevde 

att deras moder stött bort dem och att 

vårdgivaren var utbränd, detta på grund 

av sämre kommunikation med 

vårdtagare. Dock verkar inte 

personlighetsdrag, temperament och 

försvarsmekanismer spela någon roll i 

våldets uppkomst och eskalerande. 

I 

2007 

Sverige 

Cinahl 

Isaksson, U., 

Åström, S., & 

Hällgren 

Graneheim, U. 

Violence in nursing 

homes: perceptions 

of female caregivers 

Att undersöka hur 

vårdgivare på vårdhem 

uppfattar våld. 

Kvalitativ metod. 41 kvinnliga 

vårdgivare (sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden) 

från tre vårdhem i norra Sverige 

deltog i studien. Inledningsvis fick 

alla deltagare läsa en berättelse om 

våld och kränkningar och därefter 

genomfördes en intervju som 

inleddes med frågorna om 

deltagaren kände igenom situation 

och hur de uppfattade den. 

Våld definieras av betraktaren och 

därför finns det risk för såväl under- 

som överrapportering om 

våldsincidenter. Därför är det viktigt att 

det tas fram en tydlig definition av vad 

som är våld, för att vidare forskning ska 

kunna bedrivas. Det är också viktigt att 

de vårdgivare som utsatts för våld i 

arbetet får stöd från arbetsgivaren 
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Bilaga II:6 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

                    

Vetenskapl

ig 

kvalitet 

                    
2006 

Nederländer

na 

Tyskland 

England 

Schweiz 

Norge 

Psycinfo 

Jansen, G., 

Middel, B., 

Dassen, T., & 

Reijnevald, M. 

Cross-Cultural 

Differences in 

Psychiatric Nurses' 

Attitudes to Inpatient 

Aggression 

Att undersöka vilka 

faktorer spelar in i 

attityder mot 

aggression i ett multi-

nationellt perspektiv. 

Har sjuksköterskor 

från olika länder olika 

attityder gentemot 

aggression? 

Kvantitativ studie. Totalt 1963 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderande fyllde i   

Attitude Towards Aggresion Scale.  

Deltagarna kom från Tyskland 

(297st), England (153st), 

Nederländerna (618st), Schweiz 

(791st) och Norge (104st). 

Resultaten jämfördes sedan med 

varandra och genomgick 

dataanalys. 

Det finns skillnader mellan 

sjuksköterskors attityder mot aggression 

i olika länder. Däremot kunde inte dessa 

skillnader förutses utifrån de variabler 

som förekom i studien. Vidare studier 

måste göras för att fastställa vilka 

variabler som påverkar attityderna mot 

aggression. Det konstateras att attityder 

ändas över tid och att den allmänna 

opinionen om våld påverkar 

sjuksköterskors attityder. 

I 

2009 

Sverige 

PubMed 

Joesefsson, K., & 

Ryhammar, L. 

Threats and violence 

in Swedish 

community elderly 

care 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hot 

och våld riktade mot 

dem själv och andra 

inom kommunal 

äldrevård. 

Kvantitativ studie. Ett 

frågeformulär om hot och våld 

skickades ut till 341 

sjuksköterskors som jobbade inom 

kommunal äldrevård. Totalt 

svarade 213 stycken. 38% bortfall 

analyserades och diskuterades ej. 

All data analyserades med hjälp av 

SPSS. 

Nästan hälften av sjuksköterskorna 

uppgav att de blivit utsatta för hot och 

våld. Bara en femtedel uppgav att de fått 

erbjudandet att få utbildning om hot och 

vålds prevention och hantering. På 

grund av bristen av vårdpersonal är det 

viktigt att öka säkerheten för den 

vårdpersonal som finns. 

I 

2005 

USA 

Cinahl 

Kindy, D., 

Petersen, S., & 

Parkhurst, D. 

Perilous Work: 

Nurses' Experiences 

in Psychiatric Units 

with High Risks of 

Assaults 

Att ge en röst till 

sjuksköterskor som 

jobbar i miljöer där det 

finns en hög risk för 

våld. 

Kvalitativ studie. Annonser sattes 

ut i tre städer i norra Kalifornien 

för att få sjuksköterskor som 

arbetat inom psykiatri och 

rättspsykiatri att delta i intervjuer. 

Tio sjuksköterskor deltog i studien, 

sex kvinnor och 4 män. 

Fler studier behövs för att kunna 

fastställa resultatet av denna studie. Om 

fler studier visar att våld är vanligt 

förekommande bör resurser läggas ner 

på att förbättra vårdpersonalens 

arbetsmiljö. Att förbättra säkerheten 

inom psykiatrin kommer leda till att 

värdefull expertis stannar inom vården. 

Det kommer även förbättra vården och 

minska dödligheten 
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Publikati

onsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

                    

Vetenskapl

ig 

kvalitet 

                    
2005 

England 

Psycinfo 

Mackay, I., 

Paterson, B., & 

Cassells, C. 

Constant or special 

observations of 

inpatients presenting 

a risk of aggression 

or violence: nurses' 

perceptions of the 

rules of engagement 

Att beskriva vad som 

händer när patienter 

har extra tillsyn eller 

extravak. Att 

undersöka vilka 

färdigheter 

sjuksköterskor 

använder för att utföra 

detta. Att undersöka 

för- och nackdelar av 

extravak för 

vårdprocessen. 

Undersökningen utfördes på en 

psykiatrisk avdelning, där 6 av 17 

psykiatrisjuksköterskor valdes ut 

för att delta i studien. Dessa 6 

sjuksköterskor genomgick en 

halvstrukturerad intervju där 

intervjuledaren ställde ett antal 

frågor sjuksköterskorna fick fylla i 

själva. 

Observation är inte rätt ord för att 

beskriva det som händer vid ett 

extravak, då det är en interaktiv och 

vårdande process. En viktig del i att 

göra extravak till en positiv process var 

vårdpersonalens inställning till 

extravaket som ett ingrepp avsett att 

hjälpa patienten. 

II 

2006, 

Polen, 

Psycinfo 

 

 

 

Merecz, D., 

Rymaszewska, J., 

Mościcka, A., 

Kiejna, A., & 

Jarosz-Nowak, J. 

Violence at the 

workplace – A 

questionnaire survey 

of nurses 

Att fastslå naturen av 

aggressivt och 

våldsamt agerande 

mot vårdpersonal i 

psykiatrin och andra 

vårdinrättningar i 

polen. 

Kvantitativ ansats. Fyra enkäter 

(Stress at Work Scale Scale, 

General Health Questionnaire, 

Maslach Burnout Inventory och 

Work satisfaction scale) skickades 

ut till 78 sjuksköterskor inom 

psykiatrin och 335 sjuksköterskor 

utanför psykiatrin. 92.6% av alla 

enkäter besvarades. 

Våld är vanligt förekommande och 

stress är en vanlig eftersvit av våld. 

Därför behöver det utvecklas effektiva 

program för att minska våld på 

arbetsplatsen för sjuksköterskor. 

I 

 


