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Sammanfattning  

I de flesta områden inom psykiatrisk vård kommer sjuksköterskor i kontakt med hotfulla och ag-

gressiva patienter. För att vården ska kunna tillgodose patienternas behov och samtidigt vara säker 

för sjuksköterskor att arbeta i, är det viktigt att precisera vad hot och våld innebär. Om hotfulla och 

våldsamma situationer kan identifieras innan det leder till fysiskt eller psykiskt våld kan det bespa-

ra onödigt lidande för sjuksköterskor och patienter. Syftet: var att beskriva sjuksköterskors erfaren-

heter av hot och våld samt deras arbetssituation inom psykiatrisk vård. Metod: arbetet bygger på 

tjugo intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Vi använde oss av en datainsamlings-

metod som bygger på semistrukturerade intervjuer där vi på ett systematiskt och stegvist sätt klas-

sificerat data genom kvalitativ innehållsanalys för att lättare kunna identifiera meningsenheter för 

kondensering. Vi fick därigenom fram koder som lades in i tre kategorier. Resultatet: är indelat i 

dessa kategorier: precisering av hot och våld, erfarenheter av hot och våld och sjuksköterskans ar-

betsmiljö. Under kategorierna redovisas koderna hot, våld, sexuella trakasserier, riktade hot, på-

verkan av hot, våld vid tvångsvård, konsekvens av hot och våld, acceptans av hot och våld, arbets-

miljön, säkerhetsåtgärd, kollegors stöd och organisation framkom under intervjuerna. Diskussion: 

Majoriteten av sjuksköterskorna trivs och känner sig trygga att arbeta inom psykiatrisk vård, trots 

att det förekommer hot och våld. 
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Abstract 

It is common in most areas of psychiatric healthcare that nurses come into contact with threaten-

ing and aggressive patients. In order to ensure that healthcare units shall be able to meet the 

needs of patients and at the same time be certain that the work environment is safe for nurses, it 

is important to precision what threats and violence actually mean. If threatening and violent 

situations can be identified before they lead to physically or psychologically damaging encoun-

ters, this will save the both patients and nurses unnecessary suffering. The Purpose: was to bring 

to light nurses’ definitions and experiences of threats and violence and at the same time describe 

how they perceive daily working enviroment within psychiatry. The Method: the work was built 

on twenty nurses presently working in various psychiatric clinics. We made use of a data collec-

tion method that is built upon semi-structured interviews where we there after, in a sytematic 

and step by step process, classified the data through qualitative content analysis in order to more 

easily identify and condense pertinent sentence concepts. We created codes which were then 

placed into three categories. The Results: are split up into categorys: The precision of threats of 

violence, the experience of threats, and violence in the workplace. These categories are pre-

sented by the codes: threat, violence, sexual harassment, direct threats, the effects of threats, 

violence in combination with compulsory psychiatric care, the consequences of threats and vio-

lence, the acceptance of threats and violence, safety measures, the psychiatric nurses’ work en-

viroment, and the support of the nurses’ colleagues and the care organisation, were made appar-

ent during the interviews. The Discussion: The majority och nurses enjoy their job and feel safe 

working at psychiatric clinics and wards, despite that incidents of threats and violence do occur. 
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Introduktion 

Inom de flesta områden i psykiatrisk vård kommer sjuksköterskor i kontakt med utåtagerande, 

hotfulla och missnöjda patienter. Det är viktigt att belysa vad hot och våld innebär för sjukskö-

terskor samt hur deras eventuella erfarenheter av hot, våld och hur de påverkar dem och deras 

arbetsmiljö. Om hotfulla och våldsamma incidenter kan identifieras innan de leder till fysiskt el-

ler psykiskt våld kan det bespara både patienter och sjuksköterskor onödigt lidande. Sjuksköters-

kor som arbetar inom psykiatrisk vård är en utsatt grupp när det gäller den egna psykiska ohälsan 

visar aktuell forskning (Gilbody, Cahill, Barkham, Richards, Bee & Glanville, 2006). Sjukskö-

terskor är den mest utsatta yrkesgruppen inom psykiatrisk vård och betraktas som en högrisk-

grupp (Carlsson, 2007). 

Precisering av hot och våld 
 

Precisering på hot är en varning för en obehaglig konsekvens. Våld preciseras som en oberätti-

gad användning av fysisk styrka och som ett medel att pressa eller som ett medel att straffa nå-

gon (Nationalencyklopedin, 1996). Våld är en vanlig reaktion av en persons överväldigande 

känslor av passivitet och hjälplöshet (Bach, Lion & Climent, 1971). 

  

Sandström (1996) anger begreppen hot och våld där det skiljs på fysiskt våld och psykiskt våld. 

Vidare kan dessa delas upp i ilska och aggression samt våld. Ilska är en subjektiv upplevelse och 

kan ibland leda till aggression avsedd att orsaka skada. Aggression kan yttra sig som både fysiskt 

och psykiskt våld och kan även förekomma utan ilska. 

 

Vissa undersökningar som har gjorts har inte gjort någon skillnad på begreppen verbalt- och fy-

siskt våld, medan andra undersökningar har valt att skilja ut och precisera begreppet verbalt våld 

i två olika grupper. 

(1) Verbala angrepp mot person.   

(2) Faktiska hotelser avsedda att skrämma eller avskräcka en person.  

Det fysiska våldet saknar urskiljbara preciseringar men här ingår allt ifrån knuffar, slag och spar-

kar enligt Senuzun, Ergun och Salmond (2003). 

 

Några amerikanska forskare har enligt Arnetz (2001) preciserar hot och våld som ett sätt att av-

siktligt använda fysisk kraft mot en annan människa eller mot sig själv, där resultatet blir att en 

skada uppstår eller att det leder till döden. Precisionen fastställer alla former av aggression, in-

klusive hot samt verbalt och fysiskt våld som våld.  
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Paterson, Leadbetter och McComish (1997) beskriver att våldsamma incidenter består av fyra 

element; en utlösare, en hög nivå av upphetsning, ett mål och ett vapen. Borttagandet av något av 

dessa element, reducerar risken för våld. Speciella omständigheter kan agera som utlösare när 

nivån av upprördhet närmar sig en kris. Ett avgörande är att undvika potentiella utlösare om det 

är möjligt.  

 

Carlsson (2007) delger att med våldsamma incidenter menas händelser där sjuksköterskor och 

patienter möts och sjuksköterskan uppfattar patienten som våldsam, eller att patienten själv be-

skriver sig som att ha uppträtt våldsamt i situationen.  

Erfarenheter av hot och våld 
Att bli utsatt för hot och våld i arbetet väcker i många fall starka upplevelser. De som erfar detta 

utsätts ofta för någon form av fysisk skada eller långvariga psykiska besvär. Sjuksköterskor oro-

ar sig dagligen för att bli utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats, vilket innebär en stark psy-

kisk påfrestning (Pitkanen, Laijarvi & Valimäki, 2005; Öztunc, 2006). 

 

I en studie av Hislop och Melby (2003) beskriver sjuksköterskor att de bara vill göra sitt jobb, 

vårda och ta hand om patienterna på bästa sätt. De kan inte förstå varför just de ska bli utsatta för 

hot och våld. Enligt studien är den mest stressande upplevelsen, föreställningen om att vara en-

sam med patienten i svåra farliga situationer då flyktväg saknades.  

 

Hellzen, Asplind, Sandman och Norberg (2004) beskriver att verbala hot och fysiskt våld kan få 

sjuksköterskor att uppleva ilska, irration, ledsamhet och hjälplöshet. Den vanligaste upplevelsen 

bland sjuksköterskor efter att ha blivit utsatta för verbala hot var ilska. Andra vanliga reaktioner 

var olustkänslor, sårbarhet, hopplöshet, skam, hat, oro och svaghet.  

 

I en studie av Needhamn, Abdarhalen, Halfens, Fischer och Dassen (1995) undersöktes domine-

rande icke-somatiska effekter. Varierande symtom på posttraumatiskt stressymtom återfanns hos 

sjuksköterskorna och mest hos de som blivit utsatta för hot och våld. Sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrisk vård beskrev inte känslor som frustration eller maktlöshet inför våldsamma pa-

tienter, något som kanske kan förklaras med att de har en större vana att hantera hot och våld och 

att utbildningen till psykiatrisjuksköterska skapar större säkerhet och benägenhet att själva ta an-

svar. 
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I en studie av Mckenna, Poole, Smith, Coverdale och Gale (2002) framkommer en ovanligare, 

men ändå förekommande, typ av hot och våld där personalen fått brev skickade till sig inne-

hållande hotelser och klagomål. I ett fåtal fall har även sjuksköterskornas familjer blivit utsatta 

för hot. 

 

Hot och våld inom psykiatrisk vård upplevs som ett arbetsmiljöproblem, vilket har negativa kon-

sekvenser för sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande. Inom den psykiatriska vården har hot 

och våldsincidenter ökat och vårdavdelningarna har också att omhänderta allt svårare psykiskt 

sjuka människor (Carlsson, 2007). 

Konsekvenser av hot och våld  
Det framkom i en studie Mckenna, Poole, Smith, Coverdale och Gale (2002) att fysiskt våld är 

det mest uppjagande för utsatta sjuksköterskor följt av verbala hotelser. Sjuksköterskor övervä-

ger att byta yrke. De medger att erfarenheter av hot och våld påverkar dem en del i sitt utövande 

av vården till patienterna. Detta kan leda till att sjuksköterskor till exempel blir mer försiktiga, 

eller till och med känner mindre glädje då de arbetar med patienter. Enligt Mckenna, Poole, 

Smith, Coverdale och Gale (2002) har det även visats att sjuksköterskor i vissa fall har vägrat ge 

patienten vård som en direkt följd av det hot eller våld de har utsatts för.  

 

Solfield och Salmond (2003) har funnit att sjuksköterskor upplever det som svårare att fortsätta 

sin plan för vården när hot och våld förekommit. Koncentrationen på vården, objektiviteten och 

produktiviteten försämrades om någon var hotfull. Sjuksköterskor måste vara försiktigare i vår-

dandet av patienter så att de inte sätter sig själva i en farlig situation. De verbala övergreppen var 

vanliga. De sänkte moralen, påverkade självförtroendet och även det psykiska välmåendet. Miss-

tag gjordes lättare efter en upprörande situation. Det var svårt att jobba i samma höga tempo, hot 

och våld påverkade tydligt produktiviteten. Sextiosju procent av sjuksköterskorna anser att vål-

det emot dem är en bidragande faktor till att det finns en brist på sjuksköterskor som vill arbeta 

inom psykiatrin. De har också funnit att 56 procent av de svarande sjuksköterskorna uppgett sig 

vara dåliga på att bemöta verbala angrepp. Sjuksköterskor som oftare hade utsatts för våld var 

mer benägna att lämna sitt yrke (Solfield &  Salmond, 2003). 

 

Det finns stora olikheter i sjuksköterskors upplevelser på grund av olika erfarenheter av vad som 

orsakat hot och våld. Gemensamt för många sjuksköterskor var att hot och våldsincidenter var 

kopplad till patienternas sjukdom samt att miljön på avdelningen hade stor betydelse (Duxbury 

& Wittington, 2005). 
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Det negativa klimatet som uppstår på grund av våldincidenter kan leda till att personalen blir mer 

försiktig och på sin vakt i relation till patienten vilket leder till minskad lyhördhet för patientens 

önskemål och behov. Detta kan leda till att patienterna känner sig utelämnade och missnöjda 

med den vård som erbjuds. Alltså har våld en indirekt negativ effekt på vårdmiljön och från pati-

entens perspektiv även på vårdkvaliteten. Personal med positiva känslor för sitt arbete producerar 

vård som tillfredställde patienternas behov i högre grad, än de som inte trivs med sitt arbete. 

Missnöjda patienter skulle kunna leda till en mer negativ inställning till vårdpersonalens arbete 

och bidra till sämre trivsel för vårdpersonalen (Arnetz, 2001).  

 

Våld mot sjuksköterskor är ett välkänt fenomen men lite har gjorts för att komma till rätta med 

problemet (Ferns & Chojnacka, 2005).  

 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har en högre risk att drabbas av utbrändhet än sjuksköters-

kor inom andra vårdspecialiteter. De upplever i högre grad att de inte har kontroll över sitt arbe-

te, sina arbetsuppgifter och arbetstider (Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda & Katoh, 2004). Pitka-

nen, Laijarvi och Valimäki (2005) menar att arbetssituationen på många sätt är annorlunda inom 

psykiatrisk vård än jämfört med andra områden inom hälso- och sjukvården. Att utsättas för våld 

eller hot om våld är en källa till stress för sjuksköterskor och även övrig vårdpersonal.  

Arbetssituation 
Arbetsmiljö 

Sjuksköterskor som arbetar vid psykiatriska vårdavdelningar är den mest utsatta yrkesgruppen 

när det gäller alla former av hot och våld (Hesketh, Duncan, Estabrooks, Reimer, Giovannetti, 

Hyndman & Acorn, 2003). Utifrån denna vetskap bör sjuksköterskor ställa högre och större krav 

på både sig själva, sina medarbetare och på sina arbetsgivare angående rutiner och arbetsmiljö 

(Irwin, 2006; Jackson, Clare & Mannix, 2002; O’Connell, Young, Brooks, Hutchings & Loftho-

use, 2000). 

 

Hot och våld har en stor inverkan på sjuksköterskors arbetssituation. Frekvensen av incidenter 

avspeglar sig negativt vad beträffar trygghet och arbetsmoral hos personalen (Hegney, Eley, 

Plank, Buikstra & Parker, 2006). En trygg och säker arbetsmiljö är en odiskutabel rätt för sjuk-

sköterskor och en nödvändighet för att sjuksköterskor skall kunna bedriva kvalitetsmässig vård 

(Smith-Pittman & McKoy, 1999).  
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Flera studier har undersökt hur en negativ arbetssituation inom vården påverkar mentalt välbe-

finnande, utbrändhet, personalomsättning och arbetstillfredsställelse hos vårdanställda. Våld mot 

vårdpersonal betraktas som ett specifikt stressmoment i vårdarbetet och har en negativ inverkan 

på vårdpersonalens attityder till arbetet, arbetsuppgifterna och till patienterna. Ett negativt ar-

betsklimat uppstår och påverkar vårdgivare och patientrelation (Arnetz, 2001).  

 

I en studie av Fry, O’Riordan, Turner och Mills (2002) framkommer att sjuksköterskorna och 

omvårdnadspersonalen känner behov av att de behövde fortbilda sig inom självförsvar, konflikt-

lösning, hantering av aggressiva och verbalt våld, för att kunna hantera våldincidenten bättre. 

 

Det är nödvändigt att myndigheter genomför inspektioner för att förbättra arbetssituationen för 

sjuksköterskor (Chen, Hwu, Kung, Chiu & Wang, 2008). Våldsamma incidenter inom psykiat-

risk vård är ett allvarligt förekommande problem och våldsincidenterna visar sig vara underrap-

porterade. De allvarligaste incidenterna kunde inte heller garantera att bli rapporterade (Owen, 

Tarantello, Jones & Tennant, 1998). Personalen valde oftast att inte rapportera då de kände att 

cheferna inte förstod vad de blev utsatta för och de kände sig nedtystade. Stödet från kollegorna 

ingav en känsla av sammanhållning och tillhörighet, bara en kollega kunde förstå hur de kände 

efter ett övergrepp och de kände att de kunde ge stöd åt varandra (Hislop & Melby, 2003). Det 

upplevdes som viktigt enligt Mackay, Paterson och Cassels (2005) att prata med sina kollegor, 

att få feedback från övrig omvårdnadspersonal betonades som viktigt.  

 

Enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter har arbetsgivaren en rad skyldigheter; 

”Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet, samt 

vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen” (AFS 1993:2, 2 §).  

 

Att göra en riskanalys för hot och våld på arbetsplatsen i sin helhet är viktigt, även för speciella 

arbetssituationer för att få en ordentlig kartläggning av arbetet. Det är också av stor vikt att 

granskningen leder till ett eventuellt åtgärdsprogram, där faran avgör vilka insatser som behövs. 

Det kan gälla organisatoriska förändringar, tekniska hjälpmedel, säkerhetsrutiner, anpassning av 

lokaler, upplysning, utbildning och även åtgärder efter inträffade händelser. Genom att se var, 

när och hur risker förekommer och genom att följa upp den statistik som finns, kan de förebyg-

gande åtgärderna förbättras (AFS 1993:2, 2 §).  
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Enligt lagen Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling 1993:2. 8 § ska en arbetsuppgift som 

medför en påtaglig risk för våld eller hot om våld inte utföras ensam. Han eller hon ska ha en 

kollega med sig som stöd.  

 

Sandström (1996) påtalar att det är viktigt att göra en riskanalys över när, var, hur och varför ag-

gressioner uppstår när de kommer till en verksamhet. Vanliga incidenter som skapar frustration 

är långa väntetider, negativa beslut och åtgärder, kulturkrockar, svårigheter att förstå vad som 

sägs och skrivs samt att det kan vara svårt att få tag i personen som man söker hjälp av inom 

psykiatrisk vård. Aggressioner kan också uppstå på grund av situationer som upplevs kränkande 

eller skrämmande eller där personen inte känner sig delaktig i beslut som fattas.  

Problemformulering 
Hot och våld i sjukvården är ett växande problem. Svenska studier och studier från andra länder 

beskriver att sjuksköterskor har ett mycket ansvarsfullt och påfrestande arbete inom psykiatrisk 

vård. Många sjuksköterskor visar också tecken på utmattning, stress, ångest, koncentrationssvå-

righeter och hög grad av oro. Det är viktigt att få information om hur sjuksköterskor preciserar 

och upplever sitt arbete när hot och våld förekommer, för att få fördjupad kunskap om hur deras 

arbetssituation kan förbättras.   

     Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld samt deras arbetssituation 

inom psykiatrisk vård. 

 

Metod 

Design 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ beskrivande ansats för att besvara arbetets syfte. Polit 

och Beck (2008) beskriver genom att använda en kvalitativt beskrivande ansats möjliggörs för 

informanterna att fritt berätta om upplevelser av att ge omvårdnad till patienter som visar sitt 

missnöje i form av hot och våld. För att besvara arbetets syfte kommer en kvalitativ deskriptiv 

ansats att användas.  

Urval 
Begränsningen av urvalet var att informanterna skulle ha arbetat inom allmän psykiatrisk eller 

rättspsykiatrisk vård under minst ett år. De skulle vara mellan 30 – 55 år, av olika kön och från 
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Mellansverige. Detta kriterium baseras på uppskattningen av att sjuksköterskorna efter denna tid 

kan betraktas inneha erfarenhet om hot och våld inom psykiatrisk vård.  

 

Tjugoåtta sjuksköterskor tillfrågades om deltagande, åtta tackade nej. Av de åtta som tackade nej 

var flera intresserade av att delta men tidpunkten för intervjuerna ansågs som olämpliga och som 

skäl angavs främst semester. Således intervjuades tjugo informanter varav två föll bort då deras 

svar inte motsvarade syftet. Det slutliga resultatet bygger på arton intervjuer från åtta avdelning-

ar inom allmän psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård där vuxna patienter vårdas. Sjutton in-

formanter arbetar inom allmän psykiatrisk vård och tre informanter arbetar inom rättspsykiatrisk 

vård.  

Datainsamling 
En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 4) utformades av undersökarna enligt Polit och Beck 

(2008).  Intervjuguiden inleddes med två bakgrunds frågor om arbetslivserfarenhet och huvud-

sakliga arbetsuppgifter inom allmän psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård. Vidare ställdes frågor 

som tillät informanterna att fritt berätta om sina upplevelser av en hot och våldsituation samt frå-

gor som fokuserade på studiens syfte. Dessa frågeområden var: precision av hot och våld, upple-

velser av hot och våld och arbetsplatsens hanterande av hot och våld. Vid intervjuernas genomfö-

rande närvarande endast en intervjuare. Detta på grund av att arbetsschemat kolliderade för in-

tervjuarna och att tidspressen var hög. 

Tillvägagångssätt 
Till att börja med kontaktades verksamhetschefen på respektive enhet via telefon och muntlig in-

formation gavs om arbetes syfte. Vi mailade ut ett papper till respektive verksamhetschef, där 

godkännande signerades med namnunderskrift (bilaga 1). Detta för att få ett godkännande att in-

tervjua informanterna under deras arbetstid. Andra kontakten togs med avdelningschefer eller 

motsvarande per telefon på psykiatriska och rättspsykiatriska vårdavdelningar i Mellansverige. 

Detta gjordes efter godkänt PM, då vi informerade om examensarbete och dess syfte. Vi besökte 

därefter de olika avdelningarna och delade ut skriftligt material om studien (bilaga 2 och 3) till 

sjuksköterskor med bifogad svarstalong. Informanterna skickade sitt svar på talongen via intern-

posten. De informanter som tackade ja kontaktades per telefon. Intervjuerna genomfördes enskilt 

och i ett avskilt rum på informanternas arbetsplats. En provintervju genomfördes för att testa frå-

geområdena och ge struktur åt genomförandet samt för att kontrollera ungefärlig tids åt gång för 

intervjuerna. Provintervjun skulle också ge intervjuaren möjlighet till eventuella justeringar i 

frågeguiden, vilket dock inte behövdes. Samtliga intervjuer genomfördes under våren 2009. In-

tervjuerna spelades in på band och längden för samtliga intervjuer var mellan 30 - 45 minuter.  
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Enligt Kvale (1997) är det vanligaste sättet att spela in intervjuer. Detta för att bearbetning och 

systematisering av informationen ska nå en djupare förståelse av kunskapen i analysen.  

Intervjuerna spelades således in på band via vanlig bandspelare. Detta gjorde att intervjuaren lät-

tare kunde koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Intervjuaren kunde också åter-

vända till materialet för omlyssning, då orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en per-

manent form. Inspelningarna innehöll inte några visuella delar, som informanternas ansikts- och 

kroppsuttryck. Huvudintresset i denna studie var dock innehållet i det som sades, och att försöka 

förstå innebörden i vad informanten hade att berätta. Intervjuaren verifierade under intervjuns 

gång att de uppfattade informanterna på rätt sätt. De inspelade banden transkriberades och mate-

rialet avidentifierades och kodades, och förvarades sedan i ett låst skåp.  

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts, vilket innebär att dra allmänna 

slutsatser från enskilda fall. Kvalitativ innehållsanalys innebär att stora mängder text kan brytas 

ner till ett antal kategorier och koder som representerar innehållet. När forskarna fokuserar på att 

arbeta textnära på det som visar sig och beskriver det som direkt uttrycks i data/materialet blir 

resultatet relativt fritt från tolkningar och benämns manifest analys. I arbetet analyserades inter-

vjuerna utifrån Lundman och Hällgren-Graneheim, (2008) olika steg. Exempel på analysproces-

sen återfinns i tabell 1. Den kvalitativa innehållsanalysens kärna kännetecknas av att skapa kate-

gorier, och en kategori är en grupp innehåll som är relaterade till varandra. Det första steget i 

kvalitativ innehållsanalys är att skriva ut intervjumaterialet till text och sedan läsa igenom orda-

grant intervjuerna flera gånger för att få en helhet av texten, vilket gjordes inledningsvis. Inter-

vjuerna transkriberades ordagrant och materialet tilldelades en sifferkod för att bevara konfiden-

tialiteten. I nästa steg lades fokus på det uppenbara innehållet i texten och domäner som kan för-

klaras som en grov struktur. Därefter tas meningsbärande enheter ut ur intervjutexten. Följande 

steg var kondenseringen, som innebar en process vilket gjorde texten kortare men utan att något 

väsentligt innehåll försvann. 

Innehållet i de förminskade texterna abstraherades och försågs vidare med koder. Abstrahering 

innebär att lyfta texten till en högre logisk nivå, och en kod kan ses som en etikett på en me-

ningsbärande enhet som beskriver innehållet. Vidare skapades kategorier av de koderna med 

samma innehåll (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad text Kod Kategori 

Det våldet som man har 
upplevt dä.. det är väl 
när ehh.. Det är väl när 
man ..det är När man 
ska göra till exempel en 
tvångsåtgärd och säga 
till… eller till exem-
pelvis bälta honom   

Det våldet man har 
upplevt är väl när det 
blir tvångsåtgärd ge-
nom bältesläggning. 

Upplevt fysiskt våld 
vid tvångsåtgärd 

Precision av våld 

Det hotet det va direkt 
framställt alltså rent 
men.. det var rent 
verbalt… hot, han gick 
fram och sa att han 
skulle skära halsen av 
mig av olika anled-
ningar och men annars 
är det ju just…våld det 
ä väl, 

Blev verbalt hotad då 
han sa att han skulle 
skära halsen av mig av 
olika andledningar. 

Riktat hot mot mig Erfarenhet av hot och 
våld 

Ja, den största trygghet 
du har är inte larmet i 
sig utan det är ju per-
sonalstyrkan du har. 
Det är ju den som är 
ditt ditt största skydd 
egentligen det är ju 
man litar på varandra 

Larmet är en trygghet 
men största tryggheten 
är personalen man litar 
på varandra 

Kollegors stöd  Arbetssituation  
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Forskningsetiska övervägande 
 

Arbetet följer omvårdnadsforskningens etiska riktlinjer (Stryhn, 2007). Etiska avgöranden sker 

under hela processen av en intervjuundersökning. Syftet med en intervju bör inte bara gälla den 

eftersträvande kunskapen utan också att förbättra den undersökta mänskliga situationen (Kvale, 

1997). 

 

Forsman (1997) menar att väntat resultat från en studie måste sättas i proportion med eventuella 

risker för de personer som medverkar i studien.  

Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om arbetets syfte och metod. De var insatta 

i att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när som helst. Deras identitet skulle 

inte heller kunna utläsas i utskriven data eller i det färdiga arbetet. Intervjuerna ägde rum på plat-

ser valda av informanterna på arbetsplatsen och då på ett ostört ställe. Under intervjun var vi 

medvetna om att minnen och känslor kunde uppstå hos deltagaren vilket kunde påverka dem. 

Om så önskades kunde intervjun avbrytas och fortsätta endast om intervjupersonerna godkände 

detta.  Endast författarna och handledare kommer att ha tillgång till materialet. För att garantera 

konfidentialiteten, handskas materialet med största försiktighet. Banden och de nedtecknade in-

tervjuerna förvaras inlåsta i ett skåp. Inga namn finns tillgängliga.  
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras med hjälp av en figur och löpande text utifrån temat och de 

kategorier som framkommit i analysen. Kategorierna beskrivs i löpande text, uppdelat i koder 

och med citat från intervjuerna. Parenteser efter varje citat visar från vilken intervju citatet är ta-

get.  

 

Vid analysen framkom temat, kategorierna och koderna. Tre kategorier bildade temat: Sjukskö-

terskors upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård (figur 1). Temat bildades av kategori-

erna Precisering av hot och våld, Erfarenheter av hot och våld samt arbetssituation. Gemensamt 

för dessa kategorier är att de beskriver sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbete 

inom psykiatrisk vård.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tema, kategorier samt koder utifrån sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom 

psykiatrisk vård. 

Sjuksköterskors upplevelser av 
hot och våld inom psykiatrisk 
vård 

Precisering 
av hot och 
våld 

Erfarenhe-
ter av hot 
och våld 

Arbets- 
situation 

* Hot 
* Våld 

* Sexuella trakasserier 
* Riktade hot 
* Påverkan av hot 
* Våld vid tvångsvård 
* Konsekvenser av hot 
   och våld 

* Acceptsans av hot  
   och våld på arbetet 
* Arbetsmiljön 
* Säkerhetsåtgärd 
* Kollegors stöd 
* Organisation 
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Precisering av hot och våld 
Denna kategori framkom ur koderna precisering av hot och av våld. Sjuksköterskan beskriver att 

hot och våld kan vara allt från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. De be-

skriver att hot kan innebära lidande, och kan ge både fysiska och psykiska besvär. Sjuksköters-

kan beskriver att våld är att tillfoga en annan människa fysisk eller psykisk skada. De menar ock-

så att våld kan vara att tvinga en annan människa till något den inte vill. 

 

Hot 

Sjuksköterskorna beskrev att de dagligen får höra hot och de anser att dessa kan vara både verba-

la och psykiska. Många upplever att hot och våld är när man själv blir utsatt för någonting och 

påverkas av detta. Många beskriver att hot också kan vara när man inte kan hantera en individ el-

ler en situation. Sjuksköterskorna anser att ett psykiskt hot kan vara när en incident inte är han-

terbar.  

 

Behöver ju inte var en hotfull patient som hotar mig, det kan ju vara situationen som man inte 

klarar av, man blir pressad liksom (Intervju 05). 

 

Verbalt hot kommer vanligtvis vid missnöje med medicinering, fastän man försöker förklara (In-

tervju 16). 

 

Våld 

Sjuksköterskorna beskrev att de flesta anser att fysiskt våld är slag, sparkar och kastande av fö-

remål mot dem. Psykiskt våld beskrivs av dem de som hot, skrämsel, förödmjukel-

se, kontrollerande och kränkningar. 

 

Fysiskt våld är handgripligt, de gör något i sin frustration, maktlöshet och ilska, vilket inte hän-

der så ofta. Något som går fort (Intervju 15). 

 

Våld är när man blir kroppsligt skadad eller om saker går sönder (Intervju 16). 

 

Patienterna hotar oftast med utspel som att ta sitt liv och då hotar dom ju då egentligen sig själ-

va. Det blir ju inte så bra om vi skriver ut patienten och de tar livet av sig (Intervju 05).  
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Ja, våld kan vara allt exempel genom att slå, sparka, knuffa, hålla fast, skaka, ge örfilar, bitas, 

brännmärka, ta struptag, använda vapen, hålla fast (Intervju 17).    

Erfarenheter av hot och våld. 
Denna kategori framkom ur koderna sexuella trakasserier, riktade hot, påverkan av hot, våld vid 

tvångsvård och konsekvenser av hot och våld. Här beskrivs sjuksköterskornas erfarenheter av hot 

och våld inom psykiatrisk vård. Sjuksköterskorna beskriver att de känt stress, maktlöshet, fru-

stration, chock och ilska när de blivit utsatta för hot och våld från patienter. Ilskan över ett över-

grepp beskrevs ofta som att sjuksköterskor kände sig ”trampad på” och illa behandlad av patien-

terna. Efter ett fysiskt eller verbalt övergrepp upplevde några sjuksköterskor ett starkt behov av 

att vilja lämna platsen för att samla sina tankar, lugna ner sig och reflektera över vad som hade 

hänt.   

 

Sexuella trakasserier 

Sjuksköterskorna beskrev att verbalt hot med sexuella anspelningar och fula ord förekommer 

dagligen och således är mycket vanliga. 

 

-Din jävla fitta eller att man är en -jävla hora, som inte förstår någonting (Intervju 01). 

 

Patienterna tar ut sin ilska mot en och skriker och gormar massa fula ord som –din jävla horjä-

vel eller- din förbannade jävla fitta eller -fittjävel (Intervju 02).  

 

Verbalt hot kan uppstå när man nekar patienterna den medicin de vill ha. Vi kan få höra –Din 

jävla kukfan (Intervju 01). 

 

Riktade hot  

Sjuksköterskan beskrev att när något riktas direkt mot dem själva, så tolkas det personligen vil-

ket fick dem att känna sig extra utsatta. Hot förekommer oftast när patienten känner att denna 

inte kan påverka sin egen behandling och vård. Vid riktat hot upplevde sjuksköterskorna en 

känsla av ilska, hopplöshet och olustkänslor. Erfarenheten av maktlöshet och skam beskrevs som 

att det bryter ner sig själva och sin identitet.  

 

Får personligen ta emot riktade verbala hot i samband med tvångsinjektion (Intervju 01). 
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Blev verbalt hotad då han sa att han skulle skära halsen av mig av olika andledningar (Intervju 

04). 

  

Jag kommer att slå dig, skada dina vänner eller släktingar (Intervju 12). 

 

Påverkan av verbalt hot 

De flesta sjuksköterskor blir mer eller mindre påverkade av verbala hot. De blir som mest påver-

kade när hotet är personligt och när deras familjer blir påtalade. Flera av sjuksköterskorna 

beskrev att en utskällning av en patient upplevs som ett slags hot. 

 

Upplever att hot och våld är när man själv blir utsatt för någonting och påverkas av det (Intervju 

01). 

 

Upplever att hot blir mer påtagligt när det berör ens privatliv (Intervju 07).  

 

Hot och våld mot mig då blir jag personligt angripen och tar åt mig personligen också, beroende 

på vad det är de säger. Hotar dom om mina barn eller mitt barn så då tar ja ju åt mig väldigt 

(Intervju 15). 

 

Personliga hot tas på allvar såsom -jag ska ha ihjäl dig och din familj, -jag ska ta dina barn, -

jag vet vilken bil du har ,-jag vet vart du bor nånstans (Intervju 19). 

 

Våld vid tvångsvård  

Sjuksköterskorna beskrev att den vanligaste orsaken till våld är när en patient inte har någon 

sjukdomsinsikt och vägrar ta sin medicin. Några beskriver att de försöker bemöta patienten på ett 

värdigt sätt, genom att lirka och vänta ut dem lite, men hävdar att det inte går alla gånger. Det 

brukar sluta med att sjuksköterskan måste ta till tvångsåtgärder som till exempelvis bälteslägg-

ning. De beskriver att de bara gör sitt jobb, vilket ibland kan kännas som ett övergrepp mot pati-

enten. De hävdar bestämt att det oftast leder till att patienten får tillbaka sin psykiska hälsa. 

 

Det våldet man har upplevt är väl när det blir tvångsåtgärd genom bältning (Intervju 04).  

 

Vanligaste våldet blir vid tvångsmedicinering där läkaren bestämmer oavsett mot vad patienten 

tycker (Intervju 13).  
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Tvångsinjektioner blir ju när dom inte vill ta det…..och då mår man ju som sjuksköterska dåligt 

efter…det gör man….mer eller mindre…dåligt….det känns som ett övergrepp…det är ett över-

grepp ( Intervju 07). 

 

Konsekvensen av hot och våld 

Flertalet av sjuksköterskorna anser att vården kan blir sämre efter en våldsam incident. Mycket 

på grund av rädsla, hjälplöshet, skam, svaghet och att de känner sig otillräckliga. De påtalar ock-

så att det kan beror på vilken diagnos eller reaktion som står bakom. Är det en patient som man 

vet har en kronisk psykiatrisk diagnos så reagerar man inte lika hårt på det. Är det frisk patient 

som har betett sig normalt förut så blir det en större reaktion. De uppger också att det är svårare 

att hantera incidenten i de fall de inte vet riktigt vart det kommer ifrån eller vad det står för. I re-

sultatet framkommer både positiva och negativa konsekvenser till följd av en hot eller våld inci-

dent. 

 
Det tror jag nog beror på vilken ehh.. typ av situation och vilken typ av ..vad det är för sorts pa-

tient…och vilken diagnos och rektion som står bakom. Men oftast så leder det ju inte till någon-

ting bättre för man tar ..ju distans till patienten och sen… Är det en patient som beter sig hotfullt 

emot mig så..  så går du ju inte och söker upp den på samma sätt …utan man har ju en distans 

till den …Har man däremot lärt känna patienten ifrån tidigare inläggningar och man vet att den 

är känslig för vissa saker och så beter sig på ett visst sätt så kan man ju alltid förbereda och an-

passa vården det kan man ju alltid göra  (Intervju 08).  

 

Jag tror också att den kan bli bättre faktiskt …det blir ju mer ett påtalat bekymmer….eller vad 

den personen lider utav…och jag tycker inte att jag går undan och ger den patienten som hotat 

mig mindre uppmärksamhet eller att den får en dålig vård…. Blir det någonting så gränsar man 

ju patienten…det brukar inte vara några problem (Intervju 08). 

 

När jag fick ett direkt hot av en person som ändå inte direkt va ..ja vet.. han var ju inte direkt va 

jag vet .. han var ju utskrivningsklar… Det var ju precis ungefär som vilken person som helst  

som man skulle kunna träffa på stan. Så visst skulle jag kunna tänka mig och att och ge den per-

sonen mindre vård ehh. Det tycker jag nog…även om det kan ju verka  oprofessionellt. Men är 

det en som jag vet är en ..gammal gammal kroniker som ja brukar kalla dom.. som uttalar det 

här dagligen och gör så bara för att han är psykotisk så så.. så skulle jag nog inte beröras på 

samma sätt… det tror jag inte  (Intervju 04). 
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Arbetssituation  
Denna kategori framkom ur koderna acceptans av hot och våld på arbetet, arbetsmiljön, säker-

hetsåtgärder, kollegors betydelse samt organisationen. Här beskrivs sjuksköterskornas förhållan-

de på arbetsplatsen, vilka skyddsåtgärder som finns vid hot eller våldsamma situationer, vikten 

av att ha en trygg personalstab omkring sig samt organisationens målsättningar. 

 

Acceptans av hot och våld 

De flesta sjuksköterskor beskriver att hot och våld ingår i deras arbete. De flesta tycker också att 

hot och våld accepteras i större utsträckning inom psykiatrin och att man där får ha en högre tole-

rans till detta.  

 

 Nej det blir jag inte. Patienter har rättigheter när det gäller god sjukvård, men någonstans mås-

te det gå en gräns för att visa vad som kan accepteras eller inte (Intervju 04). 

 

Det är ju sånt som händer i vårat jobb och det kommer det ju alltid att göra (Intervju 18). 

 

Jag räknar inte det som våld utan det ingår i mina arbetsuppgifter (Intervju 19). 

 

Tycker att visst hot och våld får man va med om, men man ska inte bara ta det, bara för att man 

jobbar inom psykiatrin så ska man inte räkna med att bli utsatt för hot och våld, att det är en 

självklarhet även om det förekommer (Intervju 03). 

 

Arbetsmiljön 

Sjuksköterskorna beskrev att det finns riktlinjer på arbetsplatsen. Arbetarskyddsstyrelsen har fö-

reskrifter för hot och våld i arbetsmiljön. Dessa gäller i de arbeten där det finns risk för våld eller 

hot om våld. Det står bland annat att arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld fö-

rebyggs så långt som möjligt. På avdelningarna har de riktlinjer och rutiner för att förebygga hot 

och våld. Det finns generella säkerhetsrutiner som att plocka bort vassa saker, vapen och andra 

verktyg som patienterna kan ha med sig för att skada andra eller sig själv med. De tar upp för-

hållningssätt, bemötande och placering vid hotfulla incidenter. De framkom att det fanns önske-

mål att få åka på fortbildning om bemötande vid hotfulla incidenter, men att de nekats detta på 

grund av omkostnaderna. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att tid finns för debriefing efter 

en våldsam incident. 
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Jag känner mig säker här på avdelningen då vi följer riktlinjer och har tydliga rutiner när det 

gäller hot och våld, det kanske inte alltid är så roligt att visitera patienterna när dom kommer hit 

(Intervju 16). 

 

Säkerhetsåtgärd 

Flertalet av sjuksköterskorna beskrev att larmet är en trygghet. På en del avdelningar går det till 

andra avdelningar i samma hus, så personal kommer alltid när det larmar. På andra avdelningar 

går larmet direkt till vaktbolaget Securitas. Det framkommer att det är av stor vikt att det finns 

personal tillgängligt för att larmet ska ha en funktion. De flesta sjuksköterskorna upplever att det 

känns tryggt med fler personal i tjänst, och att man inte känner sig ensam ifall det händer något. 

Flertalet av sjuksköterskorna beskriver att de ska gå på självskydd och att det är obligatoriskt på 

arbetsplatsen. Där får de lära sig hur man skyddar sig själv, medpatienter och även patienten för 

sig själv vid våldsamma incidenter. Samt tillvägagångssättet när man ska bälteslägga en patient. 

 

  En del använder larm nån tycker att det blir lite provocerande. Vi ska ha larm och så ska det va 

sen är det så att alla sätter på sig larm om det blir något stökigt. Man ska ha larmet jämt (Inter-

vju 13). 

 

Vi förbereder också genom att ha öva självskydd har gått självskyddskurser dels grundkurser 

och sedan påbyggnadskurser och går och får detta uppdaterat i nuläget en gång i halvåret där vi 

ska få lära oss att hantera eller agera rätt i en situation kanske även ,,,,,,, kunna parera på ett 

visst sätt om en patient har kniv eller andra saker att komma med och även då lite bälteslägg-

ning säga att man kan hålla patienten på rätt sätt (Intervju 14). 

 

Ja, den största trygghet du har är inte larmet i sig utan det är ju personalstyrkan du har. Det är 

ju den som är ditt största skydd egentligen det är ju då man litar på varandra (Intervju 11). 

 

Det är tryggt att vi har många personal omkring oss som jobbar och det är ju  en policy som är 

som vi har inom rättpsykiatrin att det ska vara ett visst antal i alla fall män i huset (Intervju 15). 

 

Kollegors betydelse 

Alla sjuksköterskorna beskrev att de känner sig trygga i personalgruppen. Att ha kollegor i när-

heten skapar trygghet. Några beskrev att det är bra att ha en blandad personalgrupp både manligt, 

kvinnligt, yngre, äldre, storväxta och småväxta. Det har beskrivits som viktigt att kunna sitta ner 
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efter en våldsincident och ventilera det inträffade med sina arbetskollegor. Vad som hände? 

Kunde vi gjort annorlunda? och Vad bör vi tänka på om det händer igen? 

 

Efter en incident känns det gott om man kan gå undan och bara spy ur sig om det som hänt med 

arbetskompisarna, att bara få sitta och ventilera det inträffade (Intervju 17). 

 

Jag upplever nog min arbetsmiljö som mer trygg faktiskt det är inte så jag går inte runt och kän-

ner mig rädd och orolig. Utan jag känner mig trygg på arbetsplatsen det gör jag. Trygg med ar-

betskamraterna (Intervju 18). 

 

Jag tycker det känns ganska tryggt jag är inte rädd när jag är där det känns nästan tryggare att 

vara på arbetet än utanför avdelningen,,,,, (Intervju 16). 

 

Organisation 

Flera av sjuksköterskorna berättade om sparkrav från ledningen, att försöka hålla budgeten nere 

och den ständiga jakten på att kunna dra ner på personal och mediciner vilket innebär oro och 

stress. De upplever att huvudsaken är att det ser bra ut utåt. Sjuksköterskorna beskrev att de har 

möjlighet att få gå till företagshälsovården efter en våldsincident för att få prata med en utomstå-

ende. De flesta valde dock att inte göra detta då de ansåg att de fick mera stöd av att ventilera det 

som hänt med sina kollegor.   

 

Förut var det mera personal fokuserat nu är det mer organisations fokuserat det är viktigare hur 

det är utåt känns det som, det känns som jag som person har ingen betydelse längre (Intervju 

12). 

 

Jag har faktiskt aldrig haft en bra chef inom landstinget men däremot privat har jag haft det. 

Men jag menar dom är ju ändå styrda utav pengar och så och har en chef ovanför sig allt det 

här kan jag då men som sagt var våran chef ,,,,,,, tycker jag är bra under vissa områden mindre 

bra inom vissa och gehör får jag nog om jag går till henne och säger att det här tycker jag är fel 

men men hon tar upp det i det stora hela kan jag säga,,,,,,,,, hon tar inte upp det på individnivå 

på något utan hon tar upp det på det stora hela att vi måste bli bättre och vi kämpar för det här 

och det här (Intervju 20). 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld samt deras arbetssituation 

inom psykiatrisk vård. Resultatet som framkommit under intervjuerna redovisas utifrån tre kate-

gorier som bildade temat: Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård. 

 I kategori precision av hot och våld framkom hot respektive våld. I kategori erfarenheter av hot 

och våld framkom sexuella trakasserier, riktade hot, påverkan av hot, våld vid tvångsvård samt 

konsekvenser av hot och våld. I kategori arbetssituation framkom acceptans av hot och våld på 

arbetet, arbetsmiljön, säkerhetsåtgärder, kollegornas stöd samt organisationen/ledningen. 

Gemensamt beskriver sjuksköterskorna erfarenheter av hot och våldincidenter på psykiatriska 

vårdavdelningar. 

 

Resultat diskussion 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor anser att hot kan vara både verbalt och psykiskt. Många 

upplever att hot och våld är när man själv blivit utsatt och påverkad för någonting. Många be-

skriver att hot är vanligare än våld och kan vara när man inte kan hantera en individ eller en situ-

ation. Resultatet visar att det finns de som blivit hotade till livet. De flesta sjuksköterskor anser 

att fysiskt våld är när slag och när sparkar riktas eller när föremål kastades mot dem som perso-

ner. Några sjuksköterskor beskrev att våld kan vara allt från att slå, sparka, knuffa, hålla fast, 

skaka, ge örfilar, bitas, ta struptag, använda vapen, binda fast. Duxbury (2002); Farrell, Bob-

rowski och Bobrowski (2006) har fått fram att den vanligaste formen av hot och våld var verbala 

hot. Våld och ett aggressivt beteende, enligt Voyer, Verreault, Azizah, Desrosiers, Champoux 

och Bedard, (2005) kan yttra sig både fysiskt och psykiskt, dvs. både kroppsligt och verbalt. 

Kroppsligt våld är när patienten till exempel knuffas, bits, nyps, rivs, spottar, slås, kastar föremål 

eller orsakat kroppsskada med hjälp av föremål. Detta stämmer väl överens med vårat resultat. 

 

Resultatet visade att det är vanligt med sexuella anspelningar och att detta förekommer dagligen 

såsom t. ex skällsord med sexuella anknytningar vilket även Voyer et al (2005) studie visar. Re-

sultatet visar också att hot oftast tolkas personligt och sjuksköterskorna beskriver att det bryter 

ner dem och påverkade deras psykiska hälsa. De flesta av våldsincidenterna på psykiatriska 

vårdavdelningar är direkt riktade mot sjuksköterskorna vilket Owen, Tarantello, Jones och Ten-

nant (1998) även fått fram i sin studie. Hislop och Melby (2003) har också fått fram i sin studie 

att sjuksköterskor tar smädelser personligt och att det väcker känslor som ilska och frustration 
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och att de känner sig sårade. Sjuksköterskorna beskriver att de behöver vara starka, självsäkra 

och att inte ta åt sig personligt av förolämpningar. 

 

Åström, Bucht, Eisemann, Norberg och Saveman (2002) studie visade att yngre sjuksköterskor 

oftare blev utsatta för hot och våld än äldre sjuksköterskor, detta på grund av att de senare hade 

längre yrkesvana och lättare kunde finna sig i hot och våldsincidenter. 

 

Vårt resultat visade att sjuksköterskor dagligen utsätts för riktade verbala hot som de blir mer el-

ler mindre påverkade av. De påverkas främst vid personliga hot och riktade mot dem eller deras 

familjer. Det är inte ovanligt att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård utsätts för fysiskt våld. 

Vilket kan leda till sjukskrivning med egen psykisk ohälsa och minskad arbetsglädje. Solfield 

och Salmond (2003) har i sin studie funnit att sjuksköterskor anser att våldet emot dem är en bi-

dragande faktor till att det är brist på sjuksköterskor som vill arbeta inom psykiatrisk vård. 

 

Vårt arbete visade att den vanligaste orsaken till våld vid tvångsvård är när patienterna saknar 

sjukdomsinsikt och kunskap om deras planerade behandlingar. Då patienterna motsatte sig den 

planerade vården och blev våldsamma och aggressiva. I en studie av Marangos-Frost och Wells 

(1999) som är gjord utifrån ett sjuksköterskeperspektiv beskrivs att fysiska tvångsåtgärder ses 

som en sista utväg för att skydda patienten då han anses skadligt för sig själv eller andra, vilket 

överensstämmer med vårt resultat. Sjusköterskorna beskriver i vårt arbete att de har försökt att 

använda ett så milt tvång som möjligt vid bältesläggningar. 

 

De flesta sjuksköterskorna i vår undersökning beskriver att hot och våld samt våld i tvångsvård 

ingår i deras arbete. De flesta tycker också att hot och våld accepteras i större utsträckning och 

att man får ha en högre tolerans när man arbetar inom psykiatrisk vård än inom övrig vård. Våld 

ses som en del av arbetet och tycks vara oundvikligt vilket även Fry, O’Riordan, Turner och 

Mills (2002) fått fram i sin studie. Carlsson, Dahlberg, Lutzen och Nyström (2000) beskriver 

problem som fokuseras på möten som blir farliga inom psykiatriska vården. Sjuksköterskor som 

dagligen möter fysiskt och verbalt hotfulla patienter känner maktlöshet och eventuellt börjar de 

acceptera hotfullheten som en del av deras jobb.  

 

Det har framkommit att sjuksköterskor kan uppleva något positivt efter en våldsincident. Det 

skapar erfarenheter som kan användas vid eventuellt kommande incidenter, då det kan bli lättare 

att bedöma liknande situationer. Det ger även en ökad medvetenhet om säkerhetsrisker samt att 
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sjuksköterskorna upplevt en trygghet i hur annan personal hjälpt till och hanterat i våldsinciden-

ten (Mckenna, Poole, Smith, Coverdale & Gale, 2002). 

                                                                                                                                                                               

Enligt Menckel och Viitasara (2002) är arbetsmiljön ett problem som finns i sjuksköterskors di-

rekta närmiljö. Hot och våld inom psykiatrisk vård är ett växande problem både i Sverige och in-

ternationellt. Det blir ett allt vanligare arbetsmiljöproblem som har visats sig resultera i negativa 

följder såsom exempelvis psykiskt lidande för sjuksköterskor.  

 

Enligt lagen Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling skall arbetet skall ordnas så att risk för 

våld eller hot om våldincidenter förebyggs så långt som möjligt enligt (AFS 1993:2. 3 §).  

 

Vårt resultat bekräftar att det finns riktlinjer på arbetsplatserna. Exempelvis generella säkerhets-

rutiner som att visitera patienterna, dvs. plocka bort saker som patienterna kan skada sig själva, 

andra patienter eller personal med. Chen, Hwo, Kung, Chiu & Wang (2008) studie påtalar vikten 

av att förebygga våld genom visitation då patienter kommer in för vård. Sjuksköterskor kan på-

verkas negativt enligt Menckel och Viitasara (2002) av för hög arbetsbelastning på arbetsplatsen. 

Negativ påverkan kan också konflikter med såväl kollegor som läkare samt bristen på stöd ge. 

Otillfredsställande arbetsförhållanden kan resultera i sämre utförda arbetsuppgifter. Detta kan i 

sin tur leda till att riskerna för hot och våld mot sjuksköterskor ökar. I och med det ökade pro-

blemet med hot och våld mot sjuksköterskor finns ett behov av aktuella handlingsplaner och åt-

gärder för hur detta ska bemötas och åtgärdas i verksamheten (Menckel & Viitasara, 2002). 

 

Flertalet sjuksköterskor nämner larm som en trygghet. På en del avdelningar går det till andra 

avdelningar i samma hus, då personal kommer då det larmar. På andra avdelningar går larmet di-

rekt till vaktbolaget Securitas som extra förstärkning. I det första fallet är det således viktigt att 

det finns personal tillgänglig.  

 

Enligt lagen Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling 1993:2 § 7 bör arbetsgivaren se till att: 

- Det finns larmutrustning där säkerheten kräver det. 

- Det finns färdiga rutiner för vem som tar emot larm och för vilka åtgärder som skall vidtas 

när ett larm utlöses. 

- Övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet. 

- Larmutrustning underhålls och kontrolleras. 
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Sjöström, Eder, Malm och Beskow (2001) har funnit att utbildning minskar aggressiva och ska-

derelaterade beteenden. Utbildning leder till en djupare förståelse för hur våld kan uttrycka sig 

och vad som uppfattas som våld. Efter utbildningen ansåg sjuksköterskorna att vissa incidenter 

inte upplevdes som våldsamma vilket resulterade till reducerade tillbudsrapporter. Sjuksköters-

korna hade således fått en ny definition om vad en våldsam incident är. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade önskemål om att fortbilda sig i att bemöta vålds-

benägna patienter men att de fått avslag på grund av kostnaderna. Även en studie av Fry, 

O’Riordan, Turner och Mills (2002) visade att sjuksköterskor kände ett behov av att fortbilda sig 

inom olika områden för att bättre kunna hantera incidenter. Det handlade då om utbildning inom 

självförsvar, konfliktlösning, hantering av aggressioner och verbalt våld, rapportering av inciden-

ter och hur man gör riskanalyser.      

             

Flertalet av sjuksköterskorna berättade att de regelbundet ska gå på självskydd genom arbetet, 

för att lära sig hur man skyddar sig själv, medpatienter och patienten för sig själv vid våldsamma 

incidenter. Detta är också vetenskapligt prövat enligt Nachreiner, Goodwin, Gerberich, McGo-

vern, Church, Hansen, Geisser och Ryan (2005) att det bör återkomma utbildningar i självförsvar 

för att på bästa sätt förebygga våld.   

 

Vårt arbete visar att personaltäthet och arbetskollegor har den viktigaste betydelsen vid våldinci-

denter på avdelningen. Sjuksköterskor uppger att de av kollegor fick stöd både under och efter en 

våldsam incident. Sjusköterskorna stöttade varandra i svåra situationer och det fanns även möj-

lighet att hämta hjälp från andra vårdavdelningar när arbetsbelastningen blev hög. Sjuksköters-

kor söker hellre hjälp från kollegor än hos arbetsledningen efter en hot och våldincident. Detta då 

de kände att de inte fick något stöd eller någon förståelse från cheferna.  Teamarbete ansågs som 

viktigt och att ha riktlinjer för att kunna stötta varandra när incidenter uppstod. Detta framkom 

vid intervjuer med omvårdnadspersonal efter en våldshändelse på psykiatriska avdelningar i 

Storbritannien (Bonner, Lowe, Rawcliff & Wellman, 2002; Mackay, Patersson och Cassells, 

2005).  

 

Flertalet sjuksköterskor berättar om vikten efter en våldsincident att få kunna sitta ner och speg-

la, vrida och vända på varför det blev som det blev. De påtalar också att det är viktigt att det ges 

tid för detta. Bonner, Lowe, Rawcliff och Wellman (2002) har fått fram att sjuksköterskor upple-

ver att det är viktigt att prata om hur problem som uppstår på avdelningen skall lösas. Sjukskö-

terskorna skulle stötta varandra i svåra situationer och riktlinjer var viktiga. 
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Sjuksköterskorna känner en stor uppskattning av stödet de får från sina kollegor efter en våldsam 

händelse. Det inger en känsla av sammanhållning och tillhörighet, bara en kollega kan förstå hur 

det känns efter ett övergrepp Hislop & Melby (2003).  

 

Sjuksköterskorna beskriver sparkravet från organisationen. De skall försöka hålla budgeten nere 

och det ska dras ner på personal och mediciner vilket innebär oro och stress. Sjuksköterskorna 

berättade att de har möjlighet att gå till företagshälsovården efter en våldsincident för att få prata 

med en utomstående. De valde dock att inte göra det utan ansåg att de fick mera stöd av sina kol-

legor som de känner och som mer kan sätta sig in i vad som hänt och därmed förstå dem bättre. 

Cutcliffe (1999) menar att om personalen får bra stöd från organisationen så påverkar det kvali-

tén på vården positivt.  

 

Uppsatsarbetes betydelse: 
Resultatet på detta arbete ska belysa sjuksköterskors precisering och erfarenheter av hot och våld 

inom psykiatrisk vård samt hur detta hanteras i deras arbetsmiljö. 

 

Metoddiskussion  
Vi har valt en kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys som passade vårt syfte enligt Grane-

heim och Lundman (2004). En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 4) utformades enligt Polit 

och Beck (2001). En kvalitativ studies trovärdighet bör granskas utifrån begrepp som ”credibili-

ty”, ”dependability” och ”trasferability”. 

 

Med ”credibility” menas giltighet och genom att välja deltagare med varierade erfarenheter, ål-

der, kön samt arbetsplatser så ökade möjligheterna att få svar på studiens syfte ur olika syn 

vinklar. Intervju ansågs som lämplig datainsamlingsmetod eftersom det enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är viktigt att använda rätt metod vid datainsamlingen för att öka ”credibility”. 

Intervjuerna var mellan trettio och fyrtiofem minuter vilket gav ett rikt material som anses öka 

”credibility”. För att stärka ”credibility” har även citat använts vid resultatredovisningen i före-

liggande arbete. Författarna till föreliggande arbete har arbetat inom psykiatrisk vård med vålds-

benägna patienter under flera år.  

 

Med ”dependability” menas stabilitet av data. Genom att diskutera materialet i studien med stu-

diekollegan kan ”dependability” och ”credebility” ökas enligt Granheim och Lundman (2004). 
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Genom att ha en dialog med kurskollegorna under analysens gång så minskas risken för föränd-

ringar i analysprocessen. Risken för olikheter i analysarbetet har även minskats av att vi var två 

som varit aktiv och med viss delaktighet av handledarna, under analysprocessen samt att analys-

arbetet gjorts kort efter det att intervjuerna genomförts. Validiteten har stärkts genom att jämföra 

våra anteckningar från intervjuerna med transkriberingen från de inspelade banden risken med 

att styra frågorna minimerades genom att använda öppna intervjufrågor och undvika ledande frå-

gor Graneheim och Lundman (2004).  

 

Vi har självkritiskt och noggrant analyserat svaren för att försäkra oss om att vi inte på något sätt 

har varit styrande i vår intervjuteknik, intervjusituation eller vårt tillvägagångssätt. Nackdelarna 

med en kvalitativ intervjumetod är att resultatet kan bli annorlunda med andra informanter och 

intervjuare vilket kan leda till att resultatet kan bli annorlunda. 

 

Med ”transferability” menas i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra miljöer eller 

grupper. För att öka ”transferability” har författarna försökt att beskriva urvalsmetod, datainsam-

lingsmetod samt analysprocessen så tydligt som möjligt för läsaren. Resultatet har presenterats i 

tydliga koder och kategorier tillsammans med passande citat, allt för att öka ”transferability” 

Graneheim och Lundman (2004).  

 

Arbetets betydelse och förslag till vidare forskning 
Arbetet har varit lärorikt och intressant då vi har fått stor lärdom om sjuksköterskor erfarenheter 

av hot och våld. Hot och våld inom psykiatriska vården är ett växande problem och det behövs 

mer forskning som belyser och kartlägger detta. Även forskning med ett genusperspektiv skulle 

vara viktigt och intressant, något som vi har valt att inte belysa eller ta hänsyn till i vårt arbete. 

Hot och våldsincidenter förändras och påverkas av samhällets syn och attityd mot problemet. 

Majoriteten av informanterna trivs på sitt arbete och känner sig trygga där. Sjuksköterskorna ac-

cepterar våldet som sker på avdelningen och menar att det ingår i arbetet. Det är viktigt att få ut 

information på arbetsplatser inom psykiatrisk vård om att hot och våld inte får accepteras. Det 

bör uppmanas att skriva tillbudsrapporter när hot och våld förekommer. Det är av stor vikt att or-

ganisationen bibehåller personaltätheten då sjuksköterskorna anser att stödet från kollegor är vik-

tig och belysa för organisationen att personaltäthet ökar deras trygghet.  
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                                                                                                                                        Bilaga 1 
 

Delgivande av respektive verksamhetschef att utföra intervjuerna inom deras verksamheter med 

sjuksköterskor under arbetstid.                                                                        

 

Linnea Helander Tel: xxx-xxxxxxx E-post: rabarberbit@hotmail.com 

 

Marina Schröder Tel:  xxx-xxxxxxx E-post: marinaalbertina@hotmail.com 

 

Våra handledare är: Birgitta Blomberg och Gerth Hedhov vid Karlstads universitet. 

 

E-postadresser: birgitta.blomberg@kau.se och gerth.hedov@kau.se 

 

 

 

Vi har fått godkännande av respektive verksamhetschef att utföra intervjuerna inom deras verk-

samheter. 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
_______________________________ 
 

Verksamhetschef för Rättspsykiatri  

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
_______________________________ 
 

Verksamhetschef för Division psykiatri 
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    Bilaga 2 

Informationsbrev till dig som har intresse av att ingå i vårt examensarbete om 

sjuksköterskors upplevelse av hot och våld inom psykiatrin. 
Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildningen för sjuksköterskor i Psykiatrisk vård vid 

Gävle Högskola i samarbete med Karlstads Universitet. Vi gör vårt examensarbete om sjukskö-

terskors upplevelse av hot och våld inom psykiatrin.  

Hot och våld inom psykiatrin är ett arbetssituations problem. Vilket har negativa konsekvenser 

för sjuksköterskors hälsa och välbefinnande. Inom den psykiatriska vården har hot och våldssitu-

ationer ökat och vårdavdelningarna har att omhänderta allt svårare psykiskt sjuka människor. 

Det vanligaste våldet är verbalt hot. Undersökningar påvisar att 70 – 90 % av sjuksköterskor 

hade upplevt denna typ av våld på sitt arbete. Sjuksköterskor som dagligen möter fysiskt och 

verbalt hotfulla patienter känner maktlöshet och eventuellt börjar de acceptera hotfullheten som 

en del av deras jobb. 

I Sverige finns få undersökningar genomförda om hot och våld inom psykiatrin. Därför är det 

viktigt att tillföra ytterligare kunskap inom området. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer och intervjuguiden kommer att bestå av ett antal på för-

hand bestämda frågor. Intervjuerna kommer att spelas in på band via vanlig bandspelare och 

kommer att ske på en ostörd plats vald av informanterna själva t.ex. på arbetsplatsen.  

De inspelade banden kommer att förvaras i ett låst skåp, likaså de nedtecknade intervjuerna. Inga 

namn eller personnummer kommer att finnas tillgängliga. Resultatet av intervjuerna kommer att 

presenteras på gruppnivå och ingen enskild individs svar kommer att kunna spåras. Efter eventu-

ell publicering kommer banden och de nedtecknade intervjuerna, att raderas och kasseras. 

Frågor och funderingar besvaras av: 

Linnea Helander; Tel: xxx-xxxxxxxx E-post: rabarberbit@hotmail.com  

Marina Schröder; Tel: xxx-xxxxxxxx E-post: marinaalbertina@hotmail.com 

Våra handledare är: Birgitta Blomberg och Gerth Hedov vid Karlstads universitet.E-

postadresser: birgitta.blomberg@kau.se och gerth.hedov@kau.se 
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    Bilaga 3 

Svarstalong Är du som sjuksköterska intresserad av att deltaga i studien? 

JA  (   )  

Nej (  ) Jag har tagit del av erat brev men vill inte medverka i studien.   

Deltagandet i studien är frivilligt och medverkandet från din sida kan när som helst avbry-

tas utan vidare motivering. 

                                                                                                              

Om Du vill delta i studien, önskar vi att Du fyller i nedanstående och skickar ditt svar i ett cirkulations-

brev via internposten! 

Namn:…………………………………………………………. 

Telefonnummer:………………………………………………. 

Vi ringer sedan upp Dig för att tillsammans bestämma tid och plats för intervjun.  

Tack på förhand!  

Linnea Helander avdelning 19 Maribergsklinikerna Allmänpsykiatriska slutenvårdsenheten  

Marina Schröder avdelning 25 Maribergsklinikerna Rättspsykiatriska enheten  
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                  Bilaga 4                        

                                  Intervjuguide                            

   

Intervjun inleds med följande två bakgrundsfrågor: 

      * Hur lång arbetslivserfarenhet har du som sjuksköterska inom psykiatrin? 

      * Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

Efter de två bakgrundsfrågorna tas frågeställningen för studien upp: 

      * Kan du beskriva vad hot och våld innebär för dig?         

      * Kan du beskriva en incident där hot och våld förekom? 

      * Hur upplevde du den incidenten? 

      * Vad är din erfarenhet av den incidenten? Och hur hanterades incidenten 

      * Fick du/ni något stöd på din arbetsplats efter händelsen?            

      * Hur förebyggs våld på eran arbetsplats 

          Finns det några strategier för det? 

      * Hur upplever du din arbetssituation?       

      * Upplever du som sjuksköterska att din roll är mer utsatt för hot och våld? 

Vid ja, Kan du beskriva hur? 

      * Hur påverkas din upplevelse av hot och våld vårdkvaliteten, Positivt? Negativt? 

 (Blir vården till patienten bättre eller sämre?) 

 

Intervjun avslutas med följdfrågan: 

      * Vill du tillägga något som du tycker bör tas upp? 

Intervjuaren kan ställa följdfrågor i form av öppna frågor, för att få mer uttömmande svar som   

exempelvis: 

      * Hur upplevde du situationen?  

      * Vad hände? 

      * Vad kände du då? 

      * Vad fick dig att agera så? 

      * Kan du förklara närmare? 

Vi sammanfattar intervjun! 

 

Intervjun avslutas med att vi tackar för informantens delgivande och medverkan i vårt arbete om 

sjuksköterskor erfarenheter om hot och våld inom psykiatrin.  
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