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Abstrakt 

Bakgrund: Inom psykiatrisk vård är hot- och våld mot personal vanligt förekommande. 

Studier visar också att sjuksköterskor är särskilt utsatta eftersom sjuksköterskan handhar 

läkemedel och också oftast är den person som leder arbetet i tvångsåtgärder. Socialt stöd på 

arbetsplatsen samt adekvat stöd från chefer lyfts fram för att kunna bearbeta dessa situationer. 

Tidigare studier antyder att de negativa följderna av hot- och våldssituationer kan reduceras 

genom adekvat stöd men det finns ett behov av ytterligare kunskap om hur detta stöd ska 

utformas för sjuksköterskor. 

Syfte: I föreliggande studie har syftet varit att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stöd i 

samband med hot- och våldssituationer. Vilka situationer föranleder behovet av stöd? Vilket 

stöd har de fått? Påverkar stödet kring hot- och våldssituationer sjuksköterskans arbete? 

Metod: Föreliggande studie har genomförts som en intervjustudie med sex informanter, 

varav två är specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård och åldersspannet är 34år till 50år 

gamla. Innan studien genomfördes godkändes den av Forskningsetikkommittén vid 

Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Resultat: Hot och våld från patienter med neuropsykiatriska diagnoser samt 

personlighetsstörningsdiagnoser ansåg informanterna vara extra allvarligt och föranleda 

behovet av stöd. Kollegor gav bäst stöd i form av kamratskap, samtal och humor. Stöd från 

chefer i form av att bli tagen på allvar och att erhålla uppföljning koncentrerad kring 

arbetstagarens känslor saknas. Att kunna möta människor med svåra psykiska problem kräver 

att du själv är psykiskt stabil och välmående vilket är en effekt av att erhålla adekvat stöd. 

Diskussion: Föreliggande studies resultat diskuteras mot Aron Antonovskys teori Känsla av 

sammanhang. Förhoppningsvis kan föreliggande studie ligga till grund för att identifiera 

förbättringsområden i klinisk verksamhet samt upprätthålla en medvetenhet om ämnet. 

Framledes vore det intressant att utvidga studiens omfattning till att inkludera fler 

sjuksköterskor och även sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård. 

Nyckelord: Hot- och våld, Sjuksköterska inom psykiatrisk vård, Stöd, PTSD liknande 

symtom.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: In psychiatric care, threats and violence against personnel are commonplace. 

Studies also show that nurses are particularly vulnerable because the nurse handles drugs and 

also usually the person who leads the work in coercive measures. Social support at the 

workplace and adequate support from managers are emphasized in order to be able to process 

these situations. Previous studies suggest that the negative consequences of threat and 

violence situations can be reduced by adequate support, but there is a need for additional 

knowledge about how this support should be designed for nurses. 

Aim: In the present study, the aim has been to describe nurses' experiences of support in 

connection with threat and violence situations. What situations require the need for support? 

What support have they received? Does the support for threat and violence situations affect 

the nurse's work? 

Method: The present study has been conducted as an interview study with six informants, of 

which two are specialist nurses in psychiatric care and the age range is 34 years to 50 years 

old. Prior to the study The Department of Health Care Sciences at Ersta Sköndal Bräcke 

University College approved it. 

Results: Threats and violence from patients with neuropsychiatric diagnoses as well as 

personality disorder diagnoses considered the informants to be particularly serious and the 

need for support. Colleagues gave the best support in the form of companionship, 

conversation and humor. Support from managers in the form of being taken seriously and 

receiving follow-up focused on the employee's feelings is lacking. Being able to meet people 

with severe psychological problems requires that you yourself be mentally stable and well-

off, which is an effect of obtaining adequate support. 

Discussions: The results of the present study are discussed against Aaron Antonovsky's 

theory Sence of coherence. Hopefully, the present study can form the basis for identifying 

areas of improvement in clinical activities and maintaining an awareness of the subject. In the 

future, it would be interesting to extend the scope of the study to include more nurses and also 

nurses in psychiatric outpatient care. 

Keywords:  Nurse within psychiatric care, PTSD similar symptoms, Support, Threats and 

violence
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1. Inledning 

Det är för personal inom psykiatrisk vård väl känt att det förekommer hot och fysiskt våld 

från patienter mot personal. Inom psykiatrisk vård tränas personal kontinuerligt i att förutse, 

bedöma och bemöta fysiskt våld för att minimera skador på sig själv, den aggressiva patienten 

och andra patienter. Hot och våld väcker hos de flesta människor en massa känslor. Att bli 

kränkt, förnedrad eller tillintetgjord av en annan människa väcker känslor som rädsla, ilska, 

osäkerhet och fruktan. Inom psykiatrisk vård är hot och våld oftast "en del av jobbet" och 

debriefing samt andra typer av stödsamtal tillämpas i ett retroperspektiv. Med erfarenhet från 

flera olika psykiatriska heldygnsvårdsenheter har författaren själv upplevt ett varierat synsätt 

på stöd kring hot- och våldssituationer, vilket väckt frågorna: Vad uppfattar sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård som stöd i samband med hot- och våldssituationer? Vilka situationer 

föranleder behovet av stöd? Vilket stöd har de fått? Vilket stöd saknas dem? Påverkar stödet 

kring hot- och våldssituationer sjuksköterskans arbete? Frågor som kan vara av värde för att 

utforma relevant stöd för sjuksköterskor som utsatts för hot och våld. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Definition av våld och dess uppkomst 

I Europeiska kommissionens rapport definieras våld som en incident där en person utsätts för 

överfall, hot eller angrepp i omständigheter relaterade till deras jobb, och som involverar ett 

explicit eller inexplicit utmanande av deras säkerhet, välbefinnande eller hälsa (Wynne, 

Clarkin, Cox & Griffiths, 1997). Detta är en bred definition som inte tar upp exakt vilken typ 

av agerande som är våld, men snarare bestämmer det utifrån den utsatta individens upplevelse 

och eventuella komplikationer. En studie som jämförde kön, arbetsplats och omgivningens 

karakteristika utifrån våld mot psykiatrisk personal i Sverige och England definierar våld 

som: hot eller aggressivt verbalt beteende, att spotta, att riva eller nypa, användande av fysisk 

styrka som att slå, att sparka, fysiska hot med tillhyggen eller att faktiskt använda tillhyggen 

eller vapen mot en anställd (Lawoko, Soares & Nolan, 2004). Med basis av andra studier 

diskuterar Lawoko et al. (2004) att våld definieras som en variation av agerande från en 

förövare medan hänsyn också måste tas till situationens topografi, energiåtgång och 
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konsekvenser. Med våld avses i föreliggande studie verbalt och fysiskt hot såväl som faktisk 

fysiskt våld. 

 Under slutet av nittonhundratalet då Långbro sjukhus kom att avvecklas uppstod 

Fruängskliniken för särskilt vårdkrävande "våldsbenägna" patienter som i sitt dåvarande 

tillstånd inte kunde integreras i den sektoriserade psykiatrin (Svedberg, 2011). Klinikens 

uppgift var att utveckla metoder för att förebygga och möta våld från patienter. Flera av 

patienterna hade lång sjukhusvana och hade fastnat i ett traditionellt våldsbeteende som 

möttes med för tiden sedvanliga vårdmetoder som bältesläggning och tvångsinjektioner av 

läkemedel. Vid Fruängskliniken användes bältesläggning om patienten brukat våld men inga 

läkemedel gavs i anslutning till detta. Istället gjordes försök till att låta patienten berätta, till 

att ge stöd, att konfrontera eller till att genom dialog försöka få fram en överenskommelse om 

hur frustration och rädsla skulle kunna hanteras på annat sätt än genom våld. Påfallande 

många sjuksköterskor som intervjuats nämner att inte vara rädd som förutsättning att arbeta 

inom psykiatrisk vård. Rädsla ansågs vara våldsframkallande (Svedberg. 2011). Föreliggande 

studie kommer dock fokusera på sjuksköterskors behov av stöd kring hot och våldssituationer. 

 

2.2 Definition av stöd 

Stöd är dels liktydigt med hjälp, bistå, dels övergående så som bifall, gehör. Även om person 

som någon till gagn, någon till hjälp, främjar. Något ofta liktydigt med stöttepelare, hjälpare, 

gynnare (Svenska Akademiens Ordbok, 1997). Stöd kan delas in i två olika former utifrån 

vem som ger det. Informellt stöd är det oorganiserade stöd som exempelvis ges av kollegor 

och/eller närstående. Formellt stöd är det stöd som anordnas av chefer och inkluderar 

professionella stödsamtal och debriefing (Förenta Nationernas flyktingkommissarie, 2001). I 

föreliggande uppsats avser stöd både informellt och formellt stöd, enligt ovanstående 

definition. Det saknas idag kunskap om sjuksköterskors upplevelse av formellt respektive 

informellt stöd i samband med hot och våldssituationer inom psykiatrisk vård. Författaren vill 

därför inte begränsa frågeställningen till att endast belysa det formella eller informella stödet.  

 

2.3 Förekomsten av hot och våld och hur det hanterats 

I en studie av Chapman, Styles, Perry & Combs (2010) som omfattade 322 sjuksköterskor i 

olika delar av vården undersöktes hur sjuksköterskor själva hanterar att bli utsatta för hot och 

våld från patienter. Den genomgripande konklusionen var att sjuksköterskor regelbundet 

utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. Vissa lämnar professionen men många fortsätter att 

vara en del av personalstyrkan som fortsätter att vårda de som i högst utsträckning står bakom 
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dessa situationer nämligen patienterna (Chapman et al., 2010). I Tyskland genomfördes en 

studie bland hälsoarbetare gällande 123 anställdas erfarenheter av aggression och våld i deras 

arbete Franz, Zeh, Schablon, Kuhnert och Nienhaus (2010). Studien visar att nästan nio av tio 

utsatts för hot och våld av patienter och betonar behovet av socialt stöd på arbetsplatsen för att 

hantera dessa händelser. Slutsatsen avsåg till skillnad från föregående studie inte om hur 

många som lämnar yrket och hur många som fortsätter då syftet var att tydliggöra frekvensen 

av hot och våld inom vården. I studien visade det sig att 89% av samtliga deltagare utsatts för 

verbal aggression och 70% utsatts för fysisk aggression under det föregående året.  I 

synnerhet är sjuksköterskor den grupp som frekvent utsätts för fysisk aggression. Av 

sjuksköterskorna rapporterade 78% att de utsatts för fysisk aggression det senaste året, och 

hela 60% av samtliga deltagare rapporterade att en patient varit aggressiv. Nästan alla, 97% 

av deltagarna rapporterade händelsen till sin chef och 20% rapporterade händelsen till 

försäkringsbolag eller liknande (Franz et al., 2010). Sätt att hantera våldsamma situationer 

men även att upprätthålla ordningen tas upp i en studie av Björkdahl, Hansebo och 

Palmstierna (2010) vilken delar in sjuksköterskors vårdande i två huvudsakliga kategorier. 

Balletdansösen och bulldozern är metaforerna för dessa två olika sätt att vårda. Medan 

balettdansösen kommunicerar och skapa tillit mellan sig själv och patienterna är bulldozern 

den som bättre upprätthåller ordning på avdelningen, och även hanterar våldssituationer 

bättre. Detta riskerar dock att vara bekostnad av empati eftersom bulldozern också distanserar 

sig från patienterna och ökar uppfattningen om "vi och dom" (Björkdahl et al., 2010). 

 

 En annan studie som också beskriver erfarenheter av hot och våld inom vården betonar 

både förekomsten av hot och våld samt följderna av att utsättas för det. Under tre olika år 

inhämtades data till denna studie rörande erfarenheter av hot och våld i arbetet bland 

hälsoarbetare i Italien av Magnavita och Heponiemi (2012). Upplevelser av icke-fysiskt våld 

och fysiskt våld bland hälsoarbetare är associerat med minskad arbetstillfredsställelse, ökad 

yrkesmässig belastning och försämrad utkomst av patientvården. I övrigt ger också 

arbetsrelaterat våld hälsoarbetare ett negativ engagemang i arbetsplatsen. Resultatet visar att 

hälsoarbetare inom psykiatrisk vård och räddningstjänstens akutvård är de som löper störst 

risk att utsättas för fysisk aggression, eftersom hälften av allt våld av denna typ förekommer i 

de hälsoområdena (Magnavita & Heponiemi, 2012).  

 

 I en studie som undersökte stressnivån hos sjuksköterskor inom akutpsykiatrin av Thomas 

Joseph Currid (2008) framkommer att våld och aggressivt beteende fungerar som en stressor i 
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sjuksköterskans omgivning på arbetsplatsen. Studien fokuserar på följderna av att utsättas för 

hot och våld i arbetet. Informanterna vittnade om faktiskt aggressivt beteende som fick dem 

att känna sig både rädda och sårbara. För vissa av deltagarna blev stressorn än starkare av det 

faktum att deras chefer inte tog det på allvar. Flera av deltagarna ansåg att otillräcklig 

personalbemanning tillsammans med patienters aggressiva beteende, kunde undvikas om mer 

personal var i tjänst för att både möta patienternas behov men också för att ge stöd till 

varandra gällande de aggressiva patienterna (Currid, 2008). Ytterligare utforskande av värde 

för psykiatriska sjuksköterskor visade att det stöd som fanns tillgängligt var mindre än i andra 

discipliner. Detta skapade grubbel och oro för deltagarnas arbete, i synnerhet då de hade 

avslutat ett arbetspass. De gav som exempel oförmågan att kunna "stänga av" arbetet när de 

var på väg hem. Tankar om jobbet avbröt deras vardag utanför jobbet och gjorde att flera 

kontaktade sin arbetsplats telefonledes för att försäkra sig om att de inte glömt delge någon 

information. Det behöver finnas ett mer omfattande stödsystem för att möjliggöra att 

psykiatriska sjuksköterskor skall blomstra till fördel för patienterna. Det kan vara tid att se 

över rollen i akutsjukvårdens område och lämna den traditionella erkännandefunktionen, med 

en som snarare reflekterar över en återhämtningsorienterad filosofi som erkänner att stöd är 

hörnstenen i välmående (Currid, 2008). 

 

 Flera studier har beskrivit problematiken kring förekomsten av hot och våld inom 

psykiatrisk vård (Finnema, Dassen & Halfens, 1994; Foster, Bowers & Nijman, 2006; Hinsby 

& Baker, 2004; Nolan, Dallander, Soares, Thomsen & Arnetz, 1999). Vid genomgång av 

befintlig litteratur framträder ett dominerande fokus på patienterna beträffande förekomsten 

av våld, karaktäristika samt de åtgärder som vidtagits från personalens perspektiv i samband 

med aggressionsutbrottet. I de studier som anlagt ett perspektiv på personalens upplevelser så 

har sjuksköterskors strategier samt organisationens perspektiv prioriterats. (Finnema et al., 

1994;  Foster et al., 2006;  Hinsby et al., 2004;  Nolan et al., 1999). Den psykologiska 

påverkan av aggression mot sjuksköterskor kan vara mycket hög för sjuksköterskor (Nolan et 

al., 1999). 

 

Studien av Franz et al. (2010) visade att 62% av samtliga hälsoarbetare, varav tre fjärdedelar 

var sjuksköterskor upplevde bra socialt stöd för att hantera en våldsincident på deras 

arbetsplatser medan endast 30% upplevde att deras arbetsgivares förberedelse för att hantera 

en sådan situation var bra. Kollegor är det bästa sociala stödet för att hantera en våldsincident 

enligt 83%. Nästan en fjärdedel av männen i studien upplevde att de fått dåligt stöd och nästan 
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14% av kvinnorna upplevde detsamma. Avsaknaden av stöd tillsammans med incidenternas 

frekvens ökade sannolikheten för psykologisk belastning bland deltagarna. 

 

 Studiens deltagare verksamma i psykiatrisk vård rapporterade att de utsattes för verbal 

aggression 96% och fysisk aggression 78%. Såsom det beskrivits i andra studier är 

sjuksköterskorna den grupp som löper högst risk att utsättas för aggression av en patient vilket 

också överensstämmer med den här studien. Resultatet i den här studien bekräftar tidigare 

forskning och understryker psykologisk och organisatorisk prevention och eftervårds insatser. 

Sjuksköterskor som upplevt aggression och våld av en patient verkar erhålla lite socialt stöd 

på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på deras sätt att hantera situationen. 

Studiens samtliga deltagare fick bra stöd huvudsakligen av sina kollegor och endast sällan 

från sina chefer (Franz et al., 2010). Detta är överensstämmande med Carlsson (2010) som 

menar att vårdaren själv inom psykiatrisk vård behöver vårdas, för att kunna skapa och 

upprätthålla följsamhet, lyhördhet, respekt och kreativitet gentemot patienterna. Detta kan 

med fördel göras med livsvärldsledd handledning som låter vårdaren reflektera i kombination 

med att betona dessa egenskaper (Carlsson, 2010). 

 

2.4 Konsekvenser av våld 

Konsekvenserna av att utsättas för våld i sitt arbete undersöktes av Franz et al. (2010) som 

genomförde en studie bland 123 hälsoarbetare om deras erfarenhet av våld i arbetet. I denna 

studie rapporterades att 44 % av deltagarna kände sig fysiskt försvagade efter en 

våldsincident. Av detta bestod 60% i smärta en kortare tid medan nästan 11% fick medicinsk 

vård. Ilska och ursinne rapporterades som en följd av nästan 60% av deltagarna medan 42% 

upplevde osäkerhet, självbetvivlan och ångest, 22% blev mer spända och mer rädda på sina 

arbeten (Franz et al., 2010). Studien handlar inte uteslutande om sjuksköterskors erfarenheter 

utan understryker följderna av att utsättas för våld inom vårdarbete (Franz et al., 2010). En 

vårdare skall inte bära någon annans sorg utan agera som ställföreträdare för hoppet hos en 

patient. Detta kan vara tungt att bära och kan omöjliggöras av att vårdaren själv är tyngd av 

påfrestningar som kräver energi. Om vårdaren själv dräneras av egna känslor och drar sig 

undan sociala kontakter kanske denna blir irriterad och cynisk och behöver därför ges 

möjlighet att tala om sina egna känslor. Vårdaren behöver emotionellt och praktiskt stöd 

(Skärsäter, 2010, s. 211.) och liknande resultat återfinns i en studie av Nolan, Dallander, 

Soares, Thomsen och Arnetz (1999) där sjuksköterskors erfarenhet av hot och våld i arbetet 

jämfördes inom fem olika förvaltningar i England. I Nolan et al. (1999) studie framkom att 
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sjuksköterskor i psykiatrisk vård hade utsatts betydligt mer än psykiatrikerna för våld från 

patienter samtidigt som fler sjuksköterskor i psykiatrisk vård än psykiatriker fick stöd efter 

våldssituationer, fick merparten inget stöd alls, trots att de var i behov av det (Nolan et al., 

1999). Vidare sammanfattar Nolan et al. (1999) att förekomsten av våld på arbetsplatsen är en 

nyckelfråga för arbetstagare inom psykiatrisk vård och understryker att forskare, utbildare och 

chefer behöver arbeta för att identifiera orsakerna, minimera riskerna och att skydda 

personalen och patienterna från skador och juridiska följder (Nolan et al., 1999).  

 

 Ett signifikant antal av deltagarna i en studie av Chapman, Styles, Perry och Combs (2009) 

var övertygade om att arbetsplatsrelaterat våld var en del av deras arbete. Studien handlar om 

konsekvenser av arbetsplatsrelaterat våld mot sjuksköterskor och genomfördes med 

sjuksköterskor i olika delar av vården. Deltagarna verkade uppenbart toleranta vad det gäller 

deras erfarenheter av arbetsplatsrelaterat våld, och inte bara accepterade det, men också 

räknade med sådana händelser under varje arbetspass. Flertalet respondenter hade upplevt 

fysiska konsekvenser vilket bland annat inkluderade ryggskador, värk, skrapsår och 

frakturerade revben. Några av sjuksköterskorna beskrev att de blev emotionellt påverkade av 

arbetsplatsrelaterat våld (Chapman et al., 2009). Bland dess känslor fanns bland annat fruktan, 

ilska och rädsla. Sjuksköterskor beskrev också hur de vid några tillfällen själva tog med sig 

rädsla, ilska och förskräckelse hem, vilket påverkade deras personliga förhållanden negativt. 

Deltagarna diskuterade hur arbetsrelaterat våld påverkade organisationen de jobbar i negativt. 

Detta genom finansiella kostnader, sjuksköterskors motstånd till att vårda patienter samt deras 

försämrade arbetstillfredsställelse. I slutändan framgår att sjuksköterskor känner att de inte 

erhåller stöd från organisationen de jobbar inom vad det gäller våldssituationer. Det har också 

framkommit att sjuksköterskor som erhåller debriefing i samband med våldssituationer känner 

sig mer stöttade av organisationen de jobbar inom, och de har också berättat om färre 

interpersonella konflikter. Stöd kan erhållas från arbetskamrater, ledning eller föreståndare. 

Med informellt stöd avses det stöd organisationen erbjuder de anställda genom information 

och träning för att lättare såväl fysiskt som psykiskt hantera arbetsplatsrelaterat våld 

(Chapman et al., 2009).  

 

2.5 Debriefing   

Debriefing förekommer i flera av de studier som redovisats och kräver därför en definition. 

Debriefing kommer ursprungligen från det militära där det syftade till att i retroperspektiv gå 

igenom utfört uppdrag för att verifiera uppdragets mål, men också för att identifiera eventuella 
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brister och förbättringsområden (Asplund & Thelander, 2000; Salas, Klein, King, Salisburg, 

Augenstein, Birnbach, Robinson & Upshaw, 2008). Psykologisk debriefing har sedan 80-talet 

varit den mest använda metoden för att bearbeta en kris och/eller traumatisk händelse. 

Debriefing kan genomföras i grupp eller individuellt. Deltagarna eller deltagaren får prata om 

sina tankar och känslor efter en traumatisk händelse och tillsammans med en terapeut 

systematiskt gå igenom händelsen (Asplund et al., 2000; Salas et al., 2008). Debriefing ansågs 

under 1990-talet behöva initieras direkt efter en traumatisk händelse för att minska post-

traumatisk stress disorder (PTSD) liknande symtom men har under senare tid visat sig behöva 

initieras först efter den akuta chockfasen för att minimera risken för re-traumatisering 

(Hammarlund 2001). I en översiktsartikel baserad på publicerad litteratur om PTSD, hur det 

hanteras samt DSM-IV framkommer att psykologisk debriefing kort efter att ha varit med om 

en traumatisk händelse har visat sig vara ineffektivt och kan orsaka skada. Istället stöds 

"watchful waiting" som innebär att psykologiska interventioner inte sätts in omedelbart utan 

individens egen återhämtning följs upp regelbundet under en månads tid efter den traumatiska 

händelsen. Om individens återhämtning inte är uppenbar efter denna tid rekommenderas 

formella interventioner (Greenberg, Brooks, & Dunn, 2015).  Flertalet studier om debriefing 

visar på dess positiva effekter för deltagarnas mående men kritik har också väckts för att 

merparten av dessa studier är genomförda i anglosaxiska länder och är därför inte överförbara 

till nordiska förhållanden. I åtskilliga av dessa studier är inte deltagarnas urval gjort 

randomiserat och kontrollgrupperna är inte jämförbara då det finns för stora differenser dem 

mellan. Av dessa skäl är den faktiska nyttan med debriefing ifrågasatt då det är svårt att finna 

entydig evidens om debriefings värde (Hammarlund, 2001).  

 

2.6 Problemformulering 

Flertalet studier uppmärksammar att hot och våld riktat mot sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård är vanligt förekommande. Socialt stöd på arbetsplatsen samt adekvat stöd från chefer 

inom vården lyfts fram som bärande för att kunna bearbeta dessa situationer på ett adekvat 

sätt. De som utsätts för hot- och våld från patienter men inte erhåller något stöd mår 

känslomässigt dåligt och utvecklar i vissa fall symtom liknande de vid post traumatiskt stress 

symtom. Följderna varierar mellan sjukskrivning och känslomässig rädsla blandat med 

känslomässig bedövning i de framtida mötena med patienter. Tidigare studier antyder att de 

negativa följderna av hot- och våldssituationer kan reduceras genom adekvat stöd men det 

finns ett behov av ytterligare kunskap om hur detta stöd ska utformas för sjuksköterskor. 
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3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av stöd i samband 

med hot- och våldssituationer inom psykiatrisk vård.  

 

Vilka situationer föranleder behovet av att erhålla stöd? Vilket stöd har de fått? Påverkar 

stödet kring hot- och våldssituationer sjuksköterskans arbete? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Då syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stöd i samband 

med hot- och våldssituationer inom psykiatrisk vård valdes Aaron Antonovskys (2005) 

salutogena modell som utgångspunkt i resultatdiskussionen. Känslan av sammanhang, eller 

KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

Desto högre KASAM en individ har desto lättare har individen att hantera utmaningar, och 

följaktligen desto lägre KASAM en individ har, desto svårare har individen att hantera 

utmaningar (Antonovsky, 2005). Begriplighet innebär att individen kan hantera, strukturera 

och tydliggöra sin tillvaro och därmed göra den gripbar. Detta ger till viss del en förmåga att 

förutse sin vardag, eller åtminstone förklara den, vilket gör att även om oväntade händelser 

inträffar eller till och med traumatiska händelser inträffar, kan individen förstå dessa. 

Hanterbarhet består av de resurser individen har eller förlitar sig på. Dessa kan finnas inom en 

själv eller i personens omgivning så som familj, vänner, arbetskamrater eller tron på Gud. 

Meningsfullhet är viljan att möta motgångar och svårigheter, och att i dessa situationer finna 

mening och innebörd (Antonovsky, 2005). Nivån av KASAM skapas i samspel mellan dessa 

tre komponenter och inte av en enskild komponent. Dock är meningsfullheten den viktigaste 

komponenten eftersom känslan av meningsfullhet får individen att fortsätta kämpa i svåra 

situationer även om det är oklart hur dessa ska hanteras (Antonovsky, 2005). 

 

5. Metod 

5.1 Urval 

Det fanns i föreliggande studie flera inklusionskriterium. Informanterna skulle vara 

sjuksköterskor, de skulle arbeta inom psykiatrisk slutenvård och de skulle ha erfarenhet av hot 

och våld från patienter i samband med psykiatrisk vård. Sjuksköterskor som exkluderades från 

studien var de som inte arbetade eller arbetat inom psykiatrisk slutenvård. De sjuksköterskor 
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som också exluderades var de som inom psykiatrisk vård inte hade erfarenhet av hot och våld 

från patienter inom psykiatrisk vård. Initialt tillfrågades en verksamhetschef att ge sitt 

samtycke till att undertecknad fick intervjua sjuksköterskor i verksamheten vilket godkändes 

(Bilaga 1). Därefter kontaktades tilltänkt enhetschef för att ge information om studien och 

delges verksamhetschefens medgivande. Undertecknad var på enhetens APT möte och 

informerade om studien. Informanter kontaktades därefter genom utdelning av ett 

informationsbrev (Bilaga 2) där de informerades om studiens ämne och syfte samt att deras 

deltagande var helt frivilligt. De uppmanades att kontakta undertecknad själva vid intresse om 

deltagande samt för att bestämma tid och plats för en intervju. Då förfrågan inte genererade 

några informanter tillfrågades ytterligare tre verksamhetschefer varav två samtyckte. Flertalet 

enhetschefer inom de två sektorerna där godkännandes inhämtats kontaktades och "förfrågan 

om deltagande" (Bilaga 2) distribuerades till enheternas samtliga sjuksköterskor. Därefter 

svarade tre sjuksköterskor från den ena sektorn, två från den andra och även en sjuksköterska 

från den första sektorn som godkännande inhämtats från. Sammantaget intervjuades sex 

informanter. Åldersspannet på informanterna var 34 år - 50 år gamla och de har varit 

yrkesverksamma inom psykiatrisk slutenvård 1,5 år - 35 år varav 1,5 år - 22 år som 

sjuksköterskor. Av informanterna är fem stycken män och en kvinna. Två av sjuksköterskorna 

är specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård med erfarenhet av detta i 21 år respektive ett 

halvt år.  

 

5.2 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer med inspiration av Kvale och 

Brinkmann (2014)  som menar att den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som lämpar 

sig väl för att förstå hur fenomen och världen upplevs av informanterna. Föreliggande studies 

intervjuer började med öppningsfrågan "Kan du berätta om en situation när en patient utsatte 

dig för hot- och/eller våld inom psykiatrisk vård?" Elva olika följdfrågor användes i olika 

utsträckning beroende på informanternas svar på den första frågan i intervjuguiden (Bilaga 3). 

Intervjuer genomfördes och spelades in efter informanternas muntliga samtycke. 

Fältanteckningar fördes under varje intervju för att tydliggöra övriga sinnesintryck och för att 

betona speciellt viktiga meningar. Tid och plats för intervjuerna bestämdes av informanterna. 

Tre intervjuer genomfördes i anslutning till informanternas arbetsplats och de övriga tre på 

andra platser, varav en i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler. Intervjuerna transkriberades 

sedan så snart som möjligt för att göra materialet överskådligt.  
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5.3 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades omgående för att inte förlora sinnesintryck och detaljer (Patton, 

2002). Tolkning och viss analys påbörjades under transkriberingen som efter färdigställande 

lästes igenom ett flertal gånger för att få en bild av materialet. Därefter lästes materialet 

igenom ytterligare för att identifiera likheter och olikheter (Patton, 2002). De transkriberade 

intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Granheim & 

Lundman (2003). I transkriberingarna identifierades meningsbärande enheter som plockades 

ut. Dessa meningar kondenserades sedan genom att korta ner dem men fortfarande behålla 

dess essance (Granheim & Lundman, 2004). Därefter kodades varje enhet enligt för att sedan 

kategoriseras efter liknelser. Varje kategoriserad enhet bildade en underkategori och 

underkategorierna bildade sedan kategorier. Resultatet utmynnade i fem underkategorier som 

tillsammans bildade tre kategorier. Exempel på kategoriseringen ges i bilaga 4. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Då föreliggande studie berör ett potentiellt känsligt ämne som riskerade påminna 

informanterna om jobbiga situationer gjordes en ansökan till Forskningsetikkommittén vid 

Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola., som godkändes 2015-10-19. 

Flera studier visar att informanter ofta upplever det som positivt att få prata och dela med sig 

även om det rör ett känsligt ämne som kan väcka obehag (Forte, Hill, Pazder & Feudtner, 

2004; Legerski & Bunnell, 2010; Jorm, Kelly & Morgan, 2007). Studien följer 

vetenskapsrådets fyra grundläggande krav som är i enlighet med Helsingforsdeklarationen. 

Informationskravet: Informanterna gavs skriftlig information om under vilka villkor de deltog, 

deras uppgift och att de hade rätt att avbryta deltagandet när de ville utan förklaring 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet: Informanterna lämnade sitt muntliga samtycke till 

studien samt hade rätt att bestämma under vilka villkor de ville delta, så som om och hur 

länge de vill delta. Samtyckeskravet innebär också att det inte får förekomma olämpliga 

påtryckningar mot informanterna, oavsett om de väljer att delta eller avbryta sin medverkan. 

Det får ej heller finns ett beroendeförhållande mellan forskaren och informanten 

(Vetenskapsrådet, 2002). Författaren hade ingen koppling till de psykiatriska verksamheterna 

som ingick i studien. 

Konfidentialitetskravet: Intervjuerna är avidentifierade då de används i studien. Det går ej att 

härleda till en specifik person. Intervjuerna spelades in med en med en Iphone och fördes 

sedan skyndsamt över till ett USB-minne, endast avsett för denna uppgift. Inspelningarna med 

intervjuerna hölls inlåst för att på så sätt förhindra att obehöriga ägde tillträde till dem 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Efter transkribering av samtliga intervjuer har ljudupptagningarna 

raderats. Nyttjandekravet: Det material som samlats in via informanterna kommer inte 

användas till något annat än det som ursprungligen utlovats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

7. Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stöd i 

samband med hot- och våldssituationer inom psykiatrisk vård. Forskningsfrågor som avsågs 

söka svar på var vilka situationer föranleder behovet av att erhålla stöd? Vilket stöd har de 

fått? Påverkar stödet kring hot- och våldssituationer sjuksköterskans arbete? Resultatet 

utmynnade i fem underkategorier som tillsammans bildade tre kategorier. I nedanstående 

resultat redovisas dessa underkategorier och kategorier i syfte att besvara frågeställningen. 

Exempel på analysprocessen ges i bilaga 4. 

 

7.1 Sjuksköterskors upplevelser/erfarenheter av våldssituationer 

Flera av informanterna beskrev att graden av fysiskt våld ofta kunde bli allvarligare när 

patienten led av en psykossjukdom och att behovet av att erhålla stöd därför kan vara extra 

betydelsefullt på avdelningar där personer som lider av psykossjukdom vårdas. Samtidigt 

upplevdes hot om våld från patienter med en psykossjukdom av informantern som mindre 

allvarligt än när patienter med personlighetstörning, neuropsykiatriska funktionshinder eller 

missbruksproblematik hotade eftersom hotet ansågs höra ihop med sjukdomen. Flera 

informanter uttryckte att patienter med personlighetsstörning, neuropsykiatriska 

funktionshinder och/eller missbruksproblematik ansågs trots sina sjukdomsbegränsningar vara 

tillräknerliga sina sinnen. Därför anses hot från dessa patienter föranleda stöd i större 

utsträckning än hot från patienter med psykossjukdom. Enligt flera informanter är patienter 

med personlighetsstörning, neuropsykiatriska funktionshinder och patienter med 

missbruksproblematik oftare än andra patienter missnöjda med sin medicinering. Många 

patienter är medvetna om att det är läkaren som utför läkemedelsordinationerna men det är 

sjuksköterskan som administrerar läkemedel. Flera informanter uppgav att på grund av detta 

och det faktum av sjuksköterskan är den som i större utsträckning än läkaren är bland 

patienterna, får sjuksköterskan ofta sköta de läkemedelsdiskussioner som kan uppstå. Samma 

informanter uppgav också att många patienter även har läkemedelsordinationer som är vid 

behov varför det är sjuksköterskans uppgift att bedöma när dessa skall administreras. Samma 

informanter uppgav att vid behovsläkemedel inom psykiatrisk vård är nästan uteslutande olika 
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typer av lugnande läkemedel och däribland många gånger bensodiazepiner. Skötarna inom 

psykiatrisk vård utsätts många gånger för både hot och våld från patienter, men så fort det blir 

läkemedelsdiskussioner, vilket det ofta blir, hänvisas det till sjuksköterskan. En informant 

jämförde också sin nuvarande arbetsplats med sin tidigare och tyckte det var befriande att 

idag inte handa ha bensodiazepiner alls förutom kramplösande, och endast tillhandaha olika 

former av neuroleptika som lugnande och för insomningssvårigheter. Neuroleptika är inte lika 

eftertraktat som bensodiazepiner, vilket gör att hoten på grund av missnöje med medicinering 

minskat dramatiskt. 

 

 "Alltså när de inte får de mängder de är vana vid kan det bli otroligt mycket hot, även våld, 

 även våld. På avdelningen jag jobbade på tidigare var det nästan vardagsmat. ....och som 

 sjuksyrra är man ju jävligt utsatt också, för det är ju jag som har nyckeln till

 medicinrummet." (Informant 1) 

 

7.2 Sjuksköterskors upplevelse av stödinsatser 

Under denna kategori finns de tre underkategorier som tillsammans bildade kategorien 

"Sjuksköterskors upplevelse av stödinsatser". Underkategorierna är "Obefintligt stöd från 

chef", "Yrkeskategori och kön avgör erhållande av stöd" och "Vikten av att bli tagen på 

allvar". 

 

7.2.1 Obefintligt stöd från chef 

Majoriteten av informanterna uppgav att de inte fick något speciellt stöd från sin närmaste 

chef efter att ha blivit utsatta för hot och våld. Att gå igenom vad som hänt efter en hot och 

våldsituation med sina kollegor för att identifiera vad som blev bra och vad som inte blev bra 

sågs som en absolut nödvändighet för att kunna utvecklas i sitt arbete. Att inte få stöd av sin 

närmaste chef gav sjuksköterskorna en känsla av inte vara uppmärksammade och inte 

bekräftade. Sjuksköterskorna upplevde i samband med detta att de endast fyller en tjänst 

vilket ser bra ut på pappret och att de är förminskade som individer, att de inte räknas som 

människor. Trots att flera av informanterna inte kände något behov av stöd efter att de blivit 

utsatta för hot och våld, betonades vikten av att åtminstone bli erbjuden stöd. Sjuksköterskan 

blir bekräftad av sin chef om denne erbjuds stöd. 

Samtliga informanter menade att kollegor gav det bästa stödet av flera olika anledningar. 

Andra sjuksköterskor och skötare arbetar i samma kontext som de själva till skillnad från 

läkare och chefer som oftast befinner sig någon annan stans än på avdelningen. Kollegorna 



13(35) 

 

 

"på golvet" är dels de som faktiskt ser vad som händer men också de som förstår eftersom de 

vet att det lika gärna kunde vara de själva som råkade ut för hot och/eller våld. De har alla 

varit med om det själva och förstår därför hur viktigt det är att få stöd efter att ha blivit utsatt. 

En av informanterna har många gånger blivit kallad nedlåtande ord, på grund av dennes 

härkomst. 

 

 "Ge mig mediciner annars ska jag döda dig jävla blatte!"  "Jag fick stöd av en av 

 kollegorna, en skötare som kramade om mig och sa "du behöver inte bry dig, inte ditt fel att 

 det finns sånna idioter" (Informant 2). 

 

Flera informanter uppgav att en chef bevittnar sällan faktiska hot och våldssituationer på 

avdelningen. Däremot får chefen ibland i efterhand höra det återges av arbetstagarna på 

avdelningen. En informant menade att när en patient begått suicid är detta något som i olika 

grad påverkar personalen emotionellt. I synnerhet den personal som varit involverad i 

patienten i störst utsträckning och sannolikt även lärt känna patienten. Ett faktiskt suicid är 

också något som gör att chefen blir tvungen att involvera sig med tanke på samtal med 

anhöriga, riktlinjer om att skriva en avvikelserapport samt ge stöd till personalen. När en 

patient begått suicid fick samma informant bra stöd från sin chef och blev erbjuden samtal, 

men inte då han själv blivit utsatt för hot och våld.  

 

 "Jag fick inget stöd av ledningen efter att en patient varit våldsam mot personalen, men 

 jag fick stöd från ledningen då en patient begått suicid. (Informant 4). 

 

Gemensamt för alla informanter var att de uppgav att de fick bra stöd från sina kollegor. 

Samtidigt berättade hälften av informanterna att våldssituationer oftast resulterade i fysisk 

skada på grund av deras kollegors oförmåga att hantera situationen. Kollegor som gör fel vid 

en tvångsåtgärd och släpper en patients arm eller kollegor som inte "vågar" konfrontera en 

verbalt hotfull patient och inte heller delta med sjuksköterskan i att fysiskt ta tag i en våldsam 

patient, resulterade i att någon av personalen, oftast sjuksköterskan fick slag och/eller sparkar 

av patienten. En av informanterna betonade att sjuksköterskan är i egenskap av att vara 

arbetsledare alltid involverad i en tvångsåtgärd på något sätt. Då patienten skall erhålla en 

injektion under tvång utförs detta alltid av sjuksköterskan som är ansvarig för administrering 

av läkemedel vilket innebär att sjuksköterskan själv är fysiskt delaktig i situationen. 

Gemensamt för alla informanter var att de menade att arbeta inom psykiatrisk vård och 

ständigt känna att man inte har ledningens stöd med sig skapar otillit till ledningen. Alla 
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informanter menade också att sjuksköterskan då upplever att denne inte är värd något speciellt 

och att denne endast fyller en tjänst på pappret. Inte att denne betraktas som en levande 

människa som faktiskt har känslor. Något som ytterligare intensifierar detta är känslan av att 

alltid vara utbytbar. Att uppleva det som att chefen endast betraktar en som en arbetstagare, 

inte en specifik individ. Eller som en informant uttryckte det 

 

 "Ja, verksamheten måste rulla, och vilken jävel som helst är utbytbar. Både sjuksyrror och 

 mentalskötare är utbytbara, det är ju inte så svårt. Eller jag menar sjuksyrror är mycket 

 svårare att rekrytera, det vet jag, men man kan alltid locka med övertid, eller ta in 

 bemanningsföretag." (Informant 1). 

 

Flera av informanterna menade att om genomgång eller debreifing efter en hot och 

våldssituation uteblir, resulterar det i att ingen av de inblandade lär sig något inför nästa gång 

och framför allt att samtliga får bära det inträffade inom sig. Samma informanter menade även 

att bära allt inom sig resulterar i psykiskt belastning för sjuksköterskan och dränerar energi. 

 

 "....går igenom hela grejen och vad dom gjorde. För att lära av sina misstag men också för 

 att vädra."  (Informant 5).  

 

Flera av informanterna menade att deras chef inte förstår den verklighet de själva jobbar i 

eftersom chefen inte jobbar på "golvet". Av den anledningen var flera tveksamma till om stöd 

från chefen verkligen skulle resultera i något konkret eftersom chefen ändå inte förstår 

sjuksköterskornas arbetsverklighet och därför inte heller de hot och våldssituationer de utsätts 

för. Samtidigt menade en informant att den genomgång han hade med sin chef efter en hot 

och våldssituation inte direkt hade fokus på personalen. 

 

 "....det var väl fokus mer på sakerna som gick sönder än på oss som var där." (Informant 6). 

 

 Omständigheterna som ledde fram till situationen och vilka saker som gick sönder var 

viktigare än personalens mående. Det var inte en genomgång som fick informanten att känna 

sig betydelsefull för varken arbetsplatsen eller chefen.  

 

7.2.2 Yrkeskategori och kön avgör erhållande av stöd 

Flera av informanterna menade att män tas på större allvar än kvinnor av sina chefer. Av detta 

skäl blir det oftare en genomgång, debriefing eller beslutas om praktiska ändringar för en 
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hotfull/våldsam patient om en man tar upp detta med chefen än om en kvinna gör det. Flera 

erfarenheter från informanterna visar också att läkare som uttrycker att de blivit hotade eller 

utsatta för våld av en patient resulterar oftare i att "något händer" än om en sjuksköterska 

uttrycker detta. 

 

 "....men då var det ju en läkare som blev hotad, å då var det skillnad minsann, den här 

 patienten hamnade verkligen inte hos oss." (Informant 3). 

 

Fem av informanterna uppgav att de föredrog att arbeta med män på grund av deras fysiska 

styrka vilket sågs som viktigt  i hot och våldssituationer. En av informanterna menade att han 

var orolig inför de flesta av sina arbetspass då de allra flesta av hans kollegor bestod av äldre 

sjukliga kvinnor. På grund av detta frågade han sig vem som skulle kunna hjälpa till om en 

hot och våldssituation uppstod eftersom hans erfarenhet var att de äldre kvinnorna inte var att 

lita på i dessa situationer. Den informant som själv är kvinna föredrog också att arbeta med 

män men menade också  att ledningen inte "erkänner" att det borde arbeta minst två män på 

varje arbetspass, just för att de är fysiskt starkare än kvinnor vid en hot och våldssituation. 

Samma informant menade också att det finns en inställning från ledningen om att män inte har 

några känslor och därför inte kommer behöva något stöd efter en hot och våldssituation.  

 

 "Satt när det väl gäller då behöver man.....starka män. Fast det heter ju inte så daglidags, 

 det är det här som är så intressant. Självklart måste du ju kunna bli rädd. Det är ju 

 skitkonstigt, hur man kan säga, att det ska vara män och så ska de kunna stänga av 

 hjärnan. När man själv reagerar."  (Informant 3). 

 

En av informanterna menade också att det på flera sätt påverkade hans eget yrkesutövande om 

han jobbade med män eller kvinnor, eftersom gränssättning mot patienter var lättare att vara 

konsekvent med om det fanns män tillgängliga i arbetsgruppen. Då denna informant arbetade 

med kvinnor som han många gånger upplevde "sprang och gömde sig" så fort en patient 

började bli hotfull, handlade hans eget agerande om att "komma hem helskinnad" från jobbet 

och gränssättning mot patienter blev därför inte lika aktuellt. 

 

 "...och sen anser jag att, en verksamhet där jag var och hade jobbat ganska många år, det 

 ska jobba typ tre killar på varje arbetspass. Det är en sån verksamhet. Men alla håller ju 

 inte med mig. Jobbar jag med tre stadiga snubbar minst, som inte är rädda för att få en 

 snyting, då kan ju vara jävligt uppkäftig och argumentera, och säga så här är det, och man 
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 kan vara jävligt fyrkantig. Men jobbar jag med tre brudar som låser i sig i köket så fort det 

 börjar osa katt, då säger man bara aaa" (Informant 1). 

 

7.2.3 Vikten av att bli tagen på allvar 

Gemensamt för alla informanterna är att de upplevt att de fått stöd då en hotfull och/eller 

våldsam patient fått minskade friheter på avdelningen. Sjuksköterskorna upplevde att hoten 

och/eller det fysiska våldet mot dem tagits på allvar av ansvarig överläkare. Detta betraktas 

också som en "markering" mot patienten om att beteendet inte är accepterat. Fem av 

informanterna berättade att patienter som förflyttats till en annan avdelning efter att ha varit 

mycket hotfulla och/eller våldsamma bekräftade dem i deras yrkesroll och gjorde att de kände 

sig uppmärksammade. En av informanterna menade också att psykiatriska patienter som inte 

är psykotiska men hotar och/eller är våldsamma mot personal borde polisanmälas för olaga 

hot. Denna informant menade också att det nu för tiden alltid är varje enskild arbetstagares 

möjlighet att göra detta, och att cheferna inte ger något stöd alls kring en polisanmälan. 

Dessutom gör offentlighetsprincipen i Sverige att en polisanmälan från en enskild arbetstagare 

alltid resulterar i att den anmälde får ta del av anmälarens hela namn, personnummer och 

bostadsadress, varför hon inte haft någon lust att göra sådan anmälan själv. 

Under genomgångar i retroperspektiv av en hot- och/eller våldssituation tog en av 

informanterna upp att humor mellan kollagorna betraktades som stöd eftersom det lättade upp 

stämningen och gjorde det på så sätt lättare att fortsätta arbeta igen. Att kunna skämta om 

något så allvarligt har en lugnande effekt på personalen som varit inblandade. 

 

 "Det blir ofta också att man pratar med lite humor också, att man skrattar, och det blir en 

 helt annan stämning trots att det varit så att man haft jättehög puls, man kanske har 

 varit rädd eller arg. Men sen när man skrattar och skojar så blir det en helt annan stämning. 

 Så du vet det blir såhär lättare stämning. Det är konstigt på något sätt, man får 

 stöd där, jag märker det i alla fall." (Informant 5). 

 

7.3  Sjuksköterskors upplevelse av vad som krävs för att minska 

våldssituationer 

Under denna kategori finns de två underkategorier som tillsammans bildade kategorien 

"Sjuksköterskors upplevelse av vad som krävs för att minska våldssituationer". 

Underkategorierna är "Psykiatrisk vård är inget för de känsliga" samt "Personlig flexibilitet 

och utbildning nödvändigt". 
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7.3.1 Psykiatrisk vård är inget för de känsliga 

Alla informanterna menade att stöd efter att ha blivit utsatt för hot och/eller våld är mycket 

viktigt. Trots detta lyftes det också fram att känsliga personer inte bör arbeta inom psykiatrin. 

Att känslomässigt kunna hantera när någon höjer rösten eller sparkar omkull en stol sågs som 

en nödvändighet för att klara av att arbeta i psykiatrisk vård. En psykiatrisk avdelning är en 

plats där patienterna ofta har ett annat reaktionsmönster än vad människor är vana vid. Vissa 

patienter är högljudda och fysiskt bullriga på grund av deras begränsningar att "läsa av" 

miljön omkring dem själva. En psykiatrisk avdelning kan därför lätt bli både ljudlig och 

fysiskt inkräktande. Hot och våld från patienter inom psykiatrisk vård är vanligt 

förekommande men det tar ändå inte bort behovet av stöd efter att ha blivit utsatt menade 

samtliga informanter. 

 

 " Och det finns en förutsättning, att du kan ta lite av det, annars blir det svårt att jobba... Nä, 

 så det finns nog ett synsätt att jobbar man inom den här typen av vård så ska man tåla, 

 vilket är fel! Självklart. Men å andra sidan kanske det blir ohållbart om man är jättekänslig 

 om nån kastar en stol eller säger något. Då kanske du inte ska jobba där." (Informant 6). 

 

Samma informant underströk också att inom psykiatrisk vård finns det många gånger 

patienter som vårdas mot sin vilja i enlighet med lag (SFS 1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, så kallad LPT. Denna omständighet är många gånger en grogrund för att 

patienterna under LPT blir hotfulla och våldsamma då de önskar lämna enheten eftersom de 

är frihetsberövade. Alternativt uppstår hot- och våldssituationer många gånger när LPT 

vårdade patienter önskar mer eller mindre läkemedel, eller andra typer av läkemedel. 

Eftersom psykiatrisk vård ofta bedrivs med ovanstående omständigheter finns det också en 

förväntning att personalen på en psykiatrisk avdelning skall tåla en del av det som kan hända 

enligt denna informant. 

 

7.3.2  Personlig flexibilitet och utbildning nödvändigt 

En av informanterna betonade vikten av att personalen bjuds möjlighet att få utbildning i att 

hantera hot- och våldssituationer. Den typ av utbildning som dock borde existerar först och 

främst är, utbildning i att kunna hantera hotfulla situationer utan att de eskalerar och resulterar 

i faktiskt fysiskt våld. Samma informant kritiserade den specialistsjuksköterskeutbildning han 

gått som inte tar upp hot och våld överhuvudtaget och menade att det är konstig eftersom en 

sjuksköterska som är arbetsledare i sin yrkesroll också förväntas kunna leda övrig personal i 

att hantera hot och våldssituationer samt tvångsåtgärder. Informanten framhävde också att 
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exempelvis en bältesläggning av sin natur kan vara en situation där mycket fysiskt våld 

förekommer. Medan internt menade samma informant att inte heller ledningen på dennes 

arbetsplats betraktade utbildning i att hantera hot och våldssituationer som viktigt, eftersom  

han sjäv arbetat inom psykiatrisk vård i åtta år innan han fick gå en sådan utbildning. 

Informanten poängterade att det förväntas att personal inom psykiatrisk vård skall kunna 

hantera hofulla och våldsamma patienter. Det tas för givet att dessa kunskaper besitts av alla 

som jobbar där trots att utbildning i att hantera hot- och våld inte ges.  

En annan av informanterna framhöll att arbetet inom psykiatrisk vård förutsätter att 

sjuksköterskan kan, eller åtminstone lär sig att vara flexibel inom vissa ramar med 

patienterna. Förmågan att läsa av situationen och även patienten är av största vikt för att 

undvika att en hot-våldssituation uppstår, eller att en redan befintlig sådan situation deskalerar 

snarare än eskalerar. 

 

 "Det är väl så att vissa personer drabbas väldigt mycket av sånt här. Är man fyrkantig som 

 person så drabbas du mer. Då kommer du bli mer utsatt för våld. Det handlar väl om 

 sjävbevarelsedrift när man jobbar, att, ska du jobba länge på ett sånt ställe, så måste du 

 lära dig hur du möter de här patienterna för att inte bli drabbad. För blir du slagen en gång 

 i månaden då kan du inte jobba kvar där. Då klarar du det inte, utan du måste hitta ett sätt 

 att möta patienterna som fungerar. Man måste kunna läsa av de situationerna, då blir det ju 

 mycket lättare." (Informant 6). 

 

Informanten menade att oförmåga att läsa av situationer inom psykiatrisk vård kan lätt leda 

till missförstånd. En patient kan tolka dig som aggressiv och farlig för att du själv inte kan 

läsa i vilket läge patienten befinner sig i. Sådana situationer kan lätt urarta och patienten blir 

hotfull och/eller aggressiv. Sjuksköterskans stöd för sig själv är förmågan att kunna läsa av 

både situationer och patienter. 

 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

För att säkerställa trovärdighet i en kvalitativ undersökning har Lincoln och Guba (1985) 

utformat ett ramverk som kommer att vara utgångspunkten i nedanstående metoddiskussion. 

Ramverket bestod initialt av fyra kriterier (1985) och ytterligare ett kriterium adderades 

(1994) för att ytterligare säkerställa trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). 
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 Trovärdighet (credibility) ses som ett övergripande mål inom kvalitativ forskning och 

handlar om sanningsenligheten av datan och tolkningen av datan (Lincoln och Guba, 1985). 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant i snart efterlopp av dess genomförande för att 

inte gå miste om viktiga intryck under intervjuerna. Fältanteckningar fördes samtidigt över 

ansiktsuttryck och för att understryka särskilt viktiga data. Kvalitativa forskare måste sträva 

efter att etablera trovärdighet i att resultatet  är sanningsenligt för de specifika deltagarna och 

forskningens kontext (Lincoln och Guba, 1985). Transkriberingarna genomlästes flertalet 

gånger för att få en bild av dess helhet. Därefter analyserades texten med hjälp av Granheim 

& Lundman (2003), då uttag av speciellt signifikant data gjordes för att sedan kategoriseras i 

underrubriker. Dessa skapade sedan kategorier och exempel på kategoriseringsprocessen går 

att se i (bilaga 4). Det finns enligt Lincoln och Guba (1985) två aspekter i att skapa 

trovärdighet av en studie. För det första att genomföra studien på ett sådant sätt att 

trovärdigheten förstärks, och för det andra att redovisa trovärdigheten i studiens rapport. 

Undertecknad har försökt att noggrant redovisa samtliga steg i processen i enlighet med 

Lincoln och Guba (1985). För att säkerställa trovärdigheten har också citat redovisats i 

resultatet. Författarens förförståelse har varit både att erhålla adekvat stöd från närmaste chef 

och att inte erhålla adekvat stöd från närmaste chef vid en hot- och våldssituation. Därför 

antas inte denna förförståelse ha påverkat föreliggande resultat. Författaren fick själv en 

plötslig insikt av flera av föreliggande studies fynd. Att uppsåt hos en hot- och våldsam 

patient avgör behovet av stöd, att kvinnor upplever sig mindre tagna på allvar än män, samt 

att det kollegiala stödet i form att att kunna skratta är så viktigt var sådana fynd. 

 

 Pålitlighet (Dependability) refererar till stabiliteten (reliability) av datan över tid. Frågan 

man ställer sig är om resultatet skulle bli detsamma om studien genomfördes vid senare 

tillfälle med samma informanter och samma (eller liknande) kontext? Föreliggande studie har 

redovisats transparant och bör gå att återskapa. Vad det gäller resultatet kan detta naturligtvis 

alltid differentiera stort eftersom föreliggande studie endast inkluderar intervjuer från sex 

informanter. Samtliga av dessa informanter arbetar inom psykiatrisk slutenvård vilket också 

kan ha bidragit till det föreliggande resultatet. Föreliggande studies resultat kan också ha 

påverkats av att informanterna var missnöjda med erhållet stöd från närmaste chef. 

 

 Anpassningsbarhet (Confirmability) handlar om objektiviteten, det vill säga kongruens 

mellan två eller flera oberoende människor om datas träffsäkerhet, relevans och mening. 

Kriteriet handlar om att data verkligen representerar informanternas utsago och att tolkningen 
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av data inte har blivit manipulerad av forskaren Lincoln och Guba, 1985). För att detta 

kriterium skall uppfyllas måste studiens fynd reflektera över informanternas röstläge och 

studiens omständigheter, inte över forskarens bias, motivation eller perspektiv. I föreliggande 

studie har samtliga transkriberingar av intervjuerna genomförts ordagrant och inga 

omskrivningar eller försköningar förekommer. Under intervjuprocessen fördes 

fältanteckningar för att notera informanternas kroppsspråk och röstläge. Detta är vid de fall 

det varit relevant uttryckt i studiens resultat. 

 

 Överförbarhet (Transferability) handlar om huruvida extrapolering kan göras. Det vill 

säga i vilken grad fynden kan överföras till, eller appliceras i andra miljöer och andra grupper. 

Enligt Lincoln och Guba (1985) är det forskarens ansvar att redovisa tillräckligt många 

detaljer kring hur studien genomförts för att läsaren skall kunna avgöra studiens överförbarhet 

till andra kontext. En naturalist skulle i det här fallet inte kunna avgöra datas överförbarhet 

externa utan, endast kunna förse läsaren med tillräcklig data för att själv kunna avgöra detta 

efter att ha testat själv. Det förefaller i nuläget svårt att kunna avgöra om föreliggande studies 

fynd direkt går att överföra till andra miljöer och/eller grupper då omständigheterna för 

informanterna är högs differentierade. Tänkbart är att resultatet skulle kunna bli liknande från 

andra yrkesgrupper inom vården som arbetar i samma verklighet, det vill säga skötarna. Dock 

skall det som visat sig i föreliggande resultat möjligtvis också tillskrivas sjuksköterskans 

större ansvar än skötarens samt tillgången till läkemedel. 

 

 Autensitet (Authenticity) i en forskningsrapport syftar till i vilken utsträckning en 

forskare genom sanningsenlighet visar flera realiteter. Äktheten i en rapport visas när 

deltagarnas känsloläge visar deras "liv på det sätt de levs". Då forskaren lyckas med detta 

inbjuder det läsaren till en bild av deltagarnas erfarenheter samt ger läsaren en högre 

känslighet för de ämne som avspeglas. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och inga 

ändringar av transkriberingarna är gjorda Lincoln och Guba (1994). Då en text är äkta 

underlättar det för läsaren att förstå helheten i informanternas liv och de erfarenheter de 

delger, med en uppfattning om känsloläget. Transkriberingarna av intervjuerna är på intet sätt 

ändrade eller förskönade och innehåller exakt de ord som informanterna uttryckt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
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I resultatdiskussionen kommer föreliggande studies fynd att diskuteras mot Aron 

Antonovskys teori Känsla av sammanhang, KASAM samt andra relevanta studier. 

 

8.2.1 Sjuksköterskors upplevelser/erfarenheter av våldssituationer och 

stödinsatser 

I föreliggande uppsats har det framkommit att hot från patienter med diagnoserna  

personlighetsstörning, neuropsykiatriska funktionshinder och/eller missbruksproblematik 

anses allvarligare då de patienterna anses vara tillräknerliga sina sinnen och således ansvariga 

för sitt beteende. Begriplighet är i KASAM kärnan i definitionen. Komponenten utgör en 

människas förmåga att förnuftsmässigt greppa inre och yttre stimuli. Är informationen 

ordnad, strukturerad och tydlig snarare än brus. Dvs kaotisk oväntad och oförklarlig. En 

individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att kommande utmaningar är 

förutsägbara eller åtminstone att när de kommer som överraskningar går att ordna och förklara 

(Antonovsky, 2005, s.44). Därför sammanfaller det som framkommit i föreliggande uppsats 

om att hot från ovanstående diagnosgrupper tas på extra allvar med Antonovskys (2005) 

begriplighet. 

 

 Att sjuksköterskor är speciellt utsatta för hot- och våld från patienter inom psykiatrisk vård 

har framkommit i föreliggande studie. Informanterna i studien definierade vilka 

patientgrupper det handlar om och detta kan enligt KASAM delas upp enligt följande. 

Sjuksköterskorna upplever begriplighet i situationen eftersom de av erfarenhet tycks kunna 

förvänta sig allvarliga hot från definierade patientgrupper (Antonovsky, 2005). Samtidigt är 

hanterbarheten låg eftersom informanterna berättade att de ofta står själva inför sådana hot om 

våld och saknar chefernas stöd. Meningsfullhet upplevs sannolikt av flertalet informanter som 

trots allvarligheten i hoten de utsatts för, ändå väljer att arbeta kvar och fortsätta. Det har 

framkommit av samtliga informanter att det stöd som ges kommer nästan uteslutande från 

kollegor i olika former och inte erbjuds eller genomförs av sjuksköterskornas chefer. 

Begripligheten blir alltså hög vad det gäller kollegornas stöd och låg vad det gäller chefernas 

stöd. Hanterbarhet blir låg då samtliga informanter berättade om hur de själva behöver 

efterfråga stöd från chefer och ledning och sällan erbjuds detta utan efterfrågan.  

 

I en studie av Moylan, McManus, Cullinan och Persico (2016) som undersökte 57 

sjuksköterskors behov av specialiserat stöd efter att ha blivit utsatt för fysiskt våld av en 

psykiatrisk patient framkom att 88% av informanterna räknade med att bli utsatta för fysiskt 
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våld från patienter, medan 34% även accepterade att bli utsatta för fysiskt våld. Detta kan 

sannolikt vara en del av förklaringen till varför så få hot och våldssituationer rapporteras. 

Studien visar också att sjuksköterskornas symtom efter att ha blivit utsatt för fysiskt våld av 

patienter, sammanfaller väl med symtom associerade med post-traumatic stress disorder, 

PTSD (Moylan, McManus, Cullinan, & Persico, 2016). Med tanke på att PTSD manifesterar 

sig som sömnsvårigheter, missbruk, depression, bristande sociala relationer, bristande 

prestation på arbetsplatsen, psykologiska symtom, allmänt nedsatt hälsostatus och 

känslomässiga störningar är det av yttersta vikt att sjuksköterskor får effektiv uppföljning 

efter våldssituationer. Studien i sin helhet understryker behovet av specialiserade stödgrupper 

för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, som är skräddarsydda för bearbetning av PTSD 

(Moylan et al., 2016). Föreliggande studie beskriver känslan av att vara betydelselös då 

adekvat stöd från ledningen saknas efter en hot- och våldssituation. Informanterna i 

föreliggande studie preciserar dock inte de psykologiska effekterna i övrigt av att ha utsatts 

för hot- och våld inom psykiatrisk vård. Däremot lyftes det upp att man inom psykiatrisk vård 

får räkna med att hot-och våld förekommer vilket överensstämmer med studien av Moylan, et 

al. (2016). 

 

 En av informanterna beskrev att stöd erhålls på olika sätt och att ett i synnerhet viktigt 

sådant är förmågan att skoja och skämta med kollegorna. Detta sätt att "vädra" medför en hög 

KASAM eftersom det upplevs meningsfullt och gör genomlevda situationer begripliga samt 

hanterbara (Antonovsky, 2005). Samtliga informanter upplevde att de hade större stöd av att 

arbeta med män än med kvinnor på grund av deras större fysiska styrka. Av studiens 

informanter är endast en kvinna medan resterande är män. Hur kvinnor och män reagerar på 

att bli utsatta för hot och våld undersöktes i en studie av Cullinan, Kimple och Moylan (2014) 

innefattande 110 sjuksköterskor i psykiatrisk vård vid fem olika psykiatriska kliniker. Att bli 

utsatt för hot och våld inom psykiatrisk vård resulterade i att kvinnorna ansåg att de själva var 

skyldiga till situationen. De ifrågasatte sin egen kompetens och vad det kunde gjort 

annorlunda. Kvinnorna rapporterade att rädsla, fruktan, flashbacks och sömnstörningar var 

mycket vanligt förekommande efter att ha blivit utsatta. Männen som utsatts för hot och våld 

inom psykiatrisk vård hade ett mer pragmatiskt förhållningssätt och upplevde aldrig sig själva 

som skyldiga till att situationen startat. Männen ifrågasatte den våldsverkande patientens 

medicinering, de yttre faktorerna på avdelningen och överläkarens oförmåga att i ett tidigare 

stadium begränsa patientens frihet på avdelningen relaterat till patientens sjukdom och 

symtom. Samtidigt som kvinnliga sjuksköterskor i denna studie var i större behov än de 
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manliga sjuksköterskorna av stöd, var kvinnorna också de som i lägre utsträckning än männen 

rapporterade när en hot- och våldssituation uppstått. Medan inaktuell statistik om förekomsten 

av hot- och våld på en psykiatrisk avdelning används för att motverka dess förekomst, är 

också behovet av förstå hot- och våldssituationers inverkan på sjuksköterskor absolut 

nödvändig (Cullinan et al., 2014). Föreliggande studies resultat visar att arbetskollegorna ger 

det bästa stödet medan chefer inte ger något speciellt stöd alls efter en hot- och våldssituation 

sammanfaller väl med studien av Franz et al. (2010). I denna studies resultat har 83% av 

informanterna uppget att kollegor ger det bästa stödet medan endast 30% uppger att de stöd de 

erhållit av sin chef varit bra. 

 

8.2.2 Sjuksköterskors upplevelse av vad som krävs för att minska 

våldssituatiuationer 

I en studie som undersökte den psykologiska negativa effekten hos 141 sjuksköterskor som 

utsatts för verbala hot och våld av psykiatriska patienter framkom att sjuksköterskors 

personlighetsdrag bör identifieras initialt och att någon form av psykologiskt stöd bör erbjudas 

omgående efter att ha blivit utsatt för verbala hot och våld. Sjuksköterskors tillfredställelse med 

familjens stöd och deras egna personlighetsdrag påverkade den psykologiska påverkan hos 

sjuksköterskorna efter att ha blivit utsatt för verbala hot och våld (Inoue, Tsukano, Muraoka, 

Kaneko & Okamura, 2006). I föreliggande studie har det av flera informanter aktualiserats att 

känsliga personer kanske inte ska arbeta inom psykiatrisk vård. Då begriplighet enl. 

Antonovsky (2005) utgör människans förmåga att ta grepp om inre och yttre stimuli och 

uppfatta informationen som ordnad och strukturerad snarare än brus verkar den känsliga 

personen inom psykiatrisk vård snarare uppfatta motsatsen. Det vill säga att informationen är 

kaotisk, oväntad och oförklarlig eftersom sådana personer reagerar så pass starkt på det som 

inträffar runt dem på en psykiatrisk avdelning. Detta resulterar således i ett lågt KASAM. 

 

 I föreliggande studie beskrivs vikten av att utbildas i att hantera hot- och våldssituationer 

för att på detta sätt minska behovet av stöd eftersom hotfulla situationer då kan hanteras 

lättare så att de inte eskalerar till fysiskt våld. Detta sammanfaller väl med en omfattande 

svensk studie som undersökte hur träning i den så kallade Bergen modellen påverkar 

personalens förmåga till våldsprevetion och våldshantering på 41 psykiatriska avdelningar 

(Björkdahl, Hansebo & Palmsteirna., 2013). Bergen modellen är utvecklad av den norska 

utbildningen Terapeutiskt möte med aggression (TERMA) och handlar om hur personal kan 
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arbeta preventivt mot våld och även hur våldssituationer ska hanteras för att inte skada varken 

personal eller patient. TERMA modellen användes initialt på Karolinska sjukhuset men 

döptes efter en tid om till Bergen och anpassades specifikt till svensk psykiatri (Björkdahl et 

al., 2013). Studien visar att personalens agerande som arbetar på en avdelning som genomgått 

utbildningen signifikant skiljer sig från personal på avdelningar som inte genomgått 

utbildningen. Den utbildade personalens positiva uppfattning av avdelningsregler, 

känslomässig hantering hos personalen under utmanande situationer, personalens intresse för 

de möjliga förklaringarna till patientens aggression samt personalens beredskap för att ingripa 

i ett tidigt stadium av patientaggressivitet skattades betydligt högre av Bergen-utbildad 

personal än de som inte gått utbildningen. Patienter på de avdelningar där personalen deltagit i 

Bergen-utbildningen skattade också en högre uppfattning om personalens intresse för de 

möjliga förklaringarna till patientens aggression samt personalens känslomässiga hantering 

vid utmanande situationer (Björkdahl et al., 2013). Då den utbildade personalen i studien 

skattade ett högre positivt utfall gällande flertalet aspekter som rör deras agerande vid hot och 

våldssituationer kan det antas att den utbildade personalens agerande för att möta den 

aggressiva patienten resulterat i färre faktiska fysiska skador på sjuksköterskor. Således utgör 

detta ett preventivt stöd för sjuksköterskor men även ett stöd i att efterföljande behov av andra 

typer av stöd också minskat.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie har undersökt ett synnerligen viktigt ämne, nämligen stöd kring hot- och 

våldssituationer för sjuksköterskor i psykiatrisk vård. Förhoppningen är att denna studie kan 

användas som utgångspunkt för diskussioner, exempelvis för att identifiera 

förbättringsområden i klinisk verksamhet. Trots att föreliggande studie är begränsad till att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter i sluten psykiatrisk vård, kan ämnet även vara relevant 

inom andra typer av psykiatrisk verksamhet, exempelvis psykiatrisk öppenvård i olika former. 

Ämnet kan även vara relevant i andra typer av vård, som somatisk vård då det på flera sätt 

påverkar sjuksköterskors avsikt att fortsätta arbeta inom vald verksamhet och i vissa fall 

kanske även valet att arbeta inom vårdverksamhet över huvud taget.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Då föreliggande studie dels är begränsad till sjuksköterskors erfarenheter av psykiatrisk 

slutenvård och även begränsad till ett mindre antal sjuksköterskor vore det intressant att 
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genomföra studier som dels inkluderar flera sjuksköterskor, men även sjuksköterskor inom 

psykiatrisk öppenvård. 

 

9. Slutsats 

De viktigaste fynden i föreliggande uppsats är att stödet från arbetskollegor ofta upplevs som 

värdefullt. Humor verkar ha en stor betydelse i det kollegiala stödet och värdesätts mycket. 

Att efter en allvarlig händelse kunna skämta och skratta utgör ett omfattande stöd då det gör 

att personalen får "vädra" och slappna av. Stödet från chefer upplevdes dock ofta som 

bristfälligt. Att kvinnor och män tas på olika allvar är ett ämne som behöver lyftas fram för att 

synliggöras och skapa en större medvetenhet om. Även att de olika yrkesrollerna tas på olika 

allvar ger en bild av vårdens perpetuerade hierarki där läkare tas på större allvar än 

sjuksköterskor. Ytterligare fynd i föreliggande studie är informanternas upplevelse av att 

känsliga personer inte bör arbeta inom psykiatrisk vård eftersom psykiatrisk slutenvård ofta 

kan vara högljudd och fysiskt inkräktande då psykiatriska patienter ofta har ett annat 

reaktionsmönster än vad människor är vana vid. Samtidigt visar ett annat fynd att förmågan 

till flexibilitet är av stor vikt hos personalen inom psykiatrisk slutenvård då fyrkantighet samt 

oförmåga att läsa av en situation kan få situationen att eskalera till fysiskt våld snarare än att 

deskalera. Ett annat viktigt fynd i föreliggande studie är vikten av utbildning i att hantera hot- 

och våld från psykiatriska patienter. Detta förefaller vara bristfälligt då sjuksköterskan i sin 

yrkesroll är arbetsledare och förväntas kunna styra arbetet kring hur man hanterar hot- och 

våld inom psykiatrisk slutenvård för att minimera skador av såväl patienter som personal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



26(35) 

 

 

10. Referensförteckning 

Antonovsky, A (2005). Hälsans mysterium. Köping: Natur & Kultur. 

 

Asplund, K., & Thelander, S. (2000). Debriefing - går det att bringa reda i röran? 

 Läkartidningen, volym 97, nr 28-29. Stockholm; Läkartidningen förlag AB. 

 

Björkdahl, A., Hansebo, G. & Palmstierna, T. (2010). The bulldozer and the ballet dancer: 

 Aspects of nurses' caring approaches in acute psychiatric intensive care. Journal 

 of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(6), 510–518. 

 

Björkdahl, A., Hansebo, G., & Palmstierna, T. (2013). The influence of staff training on the 

 violence prevention and management climate in psychiatric inpatient units. Journal of 

 Psychiatric and Mental Health Nursing, (5), 396-404. 

 

Bonner, G., & McLaughlin, S. (2007). The psychological impact of aggression on nursing 

 staff. British Journal of Nursing, 16(13), 810–814. 

 

Carlsson, G. (2010). Ilska, osäkerhet och känslan av existentiell kränkning. Vårdande vid 

 psykisk ohälsa - på avancerad nivå. Wiklund Gustin, L. (red) Lund: Studentlitteratur. 

 

Chapman, R., Styles, I., Perry, L. & Combs, S. (2009). Consequences of workplace violence 

 directed at nurses. British Journal of Nursing, 17(20), 1256-1261. 

 

Chapman, R., Styles, I., Perry, L. & Combs, S. (2010). Nurses' experience of adjusting to 

 workplace violence: A theory of adaptation. International Journal of Mental Health 

 Nursing, 19(3), 186–194. 

 

Currid, T., J. (2008). The lived experience and meaning of stress in acute mental health 

 nurses. British Journal of Nursing, 17(14), 880-884.  

 

Finnema, E., J., Dassen, T. & Halfens, R. (1994). Aggression in psychiatry: a qualitative 

 study focusing on the characterization and perception of patient aggression by nurses 

 working on psychiatric wards. Journal of Advanced Nursing, 19(6), 1088-1095. 

 

Forte A., L, Hill M, Pazder R & Feudtner C. (2004). Bereavement care interventions: a 

 systematic review. BMC Palliat Care, 3(1). 

 

Foster., C., Bowers, L. & Nijman H. (2006). Aggressive behavior on acute psychiatric wards: 

 prevalence, severity and management. Journal of Advanced Nursing, 58(2), 140-149. 

 

Franz, S., Zeh, A., Schablon, A., Kuhnert, S. & Nienhaus, A. (2010). Aggression and violence 

 against health care workers in Germany - a cross sectional retrospective survey. BMC 

 Health Services Research, 10 (1). 

 

Förenta Nationernas flyktingkomissarie (2001). Managing the Stress of Humanitarian 

 Emergencies. Staff Welfare Unit, Career and Staff Support Service, UNHCR HQ. 

 Geneve [Online] [2016-08-17] 

 [http://cidbimena.desastres.hn/pdf/eng/doc14481/doc14481.pdf] 

 



27(35) 

 

 

Granheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

 concepts, procedures and measures to achive trustworthiness. Nurse education today, 

 24, 105-112. 

 

Greenberg, N., Brooks, S., & Dunn, R. (2015). Latest developments in post-traumatic stress 

 disorder: diagnosis and treatment. British Medical Bulletin, 114(1), 147.  

 

Hammarlund, C-O. (2001) Bearbetande samtal. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Hinsby, K. & Baker, M. (2004). Patient and nurse accounts of violent incidents in a medium 

 secure unit. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 11(3), 341 - 347. 

 

Inoue, M., Tsukano, K., Muraoka, M., Kaneko, F., & Okamura, H. (2006). Psychological 

 impact of verbal abuse and violence by patients on nurses working in psychiatric 

 departments. Psychiatry & Clinical Neurosciences, 60(1), 29-36. 

 

Jorm A., F, Kelly C., M, Morgan AJ. (2007). Participant distress in psychiatric research: a 

 systematic review. Psychol Med, 37(07), 917-26. 

 

Kvale & Brinkmann. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lawoko, S., Soares, J. & Nolan, P. (2004). Violence towards psychiatric staff: a comparison 

 of gender, job and environmental characteristics in England and Sweden. Work & 

 Stress, 18 (1), 39-51. 

 

Legerski J-P, Bunnell S. L. (2010). The Risks, Benefits, and Ethics of Trauma-Focused 

 Research Participation. Ethics & Behavior, 20(6), 429-442. 

 

Magnavita, M. & Heponiemi, T. (2012). Violence towards health care workers in a Public 

 Health Care Facility in Italy: a repeated cross-sectional study. BMC Health Services 

 Research, 12 (1). 

 

Moylan, L. B., Cullinan, M. B., & Kimpel, J. E. (2014). Differences in Male and Female 

 Nurses' Responses to Physical Assault by Psychiatric Patients. Journal Of Psychosocial 

 Nursing & Mental Health Services, 52(12), 36. 

 

Moylan, L. B., McManus, M., Cullinan, M., & Persico, L. (2016). Need for Specialized 

 Support Services for Nurse Victims of Physical Assault by Psychiatric Patients. Issues 

 In Mental Health Nursing, 37(7), 446-450. 

 

Nolan, P., Dallander J., Soares J., Thomsen S. & Arnetz B. (1999). Violence in mental health 

 care: the experiences of mental health nurses and psychiatrists. Journal of Advanced 

 Nursing, 30 (4), 934-941. 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Kalifornien: Sage 

 Publications, Inc. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

 nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

 Wilkins. 



28(35) 

 

 

 

Salas, E., Klein, C., King, H., Salisburg, M., Augenstein, J.S., Birnbach D.J., Robinson, 

 D.W. & Upshaw. C. (2008). Debriefing Medical Teams: 12 Evidence-Based Best 

 Practices and Tips. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 34 (9), 

 518-527. 

 

SFS 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Skärsäter, I. (2010). Sorg. Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå. Wiklund Gustin, 

 L. (red.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Svedberg, G. (2011). Tvångsmedel som psykiatrins dilemma och etiska utmaning. Nej, det går 

 inte. Etiska utmaningar inom psykiatrisk vård. Silfverberg, G (red.) Stockholm: Ersta 

 Sköndal högskola 

 

Svenska Akademiens Ordlista [Online] [2015-11-04] [http://g3.spraakdata.gu.se/saob/] 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

 forskning. [Online] [2015-10-31] [http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf] 

 

Wynne, R.; Clarkin, N.; Cox, T.; Griffiths, A. (1997). Guidance on the prevention of violence 

 at work. Luxembourg: European Commission, DG-V. 

 

 

 



29(35) 

 

 

Bilaga 1 

 



30(35) 

 

 

Bilaga 2 

 



31(35) 

 

 

Bilaga 3 

 

Interjuvguide 

 

Kan du berätta om en situation när en patient utsatte dig för hot- och/eller våld inom 

psykiatrisk vård? 

Vad hände sedan? 

Vilket stöd fick du från den lokala ledningen? 

Vilket stöd fick du från dina arbetskollegor? 

Vad var bra? 

Vad var inte bra? 

Hur påverkade de upplevda situationerna dig? Hur mådde du? 

Hur upplevde du att möta patienter efter att du blivit utsatt för hot- och våld? 

Hur upplevde du att möta den patient som utsatt dig för hot och våld? 

Vilken betydelse tror du det stöd du fick av den lokala ledningen hade för att fortsätta vårda 

patienterna? 

Vilken betydelse tror du det stöd du fick av dina arbetskollegor hade för att fortsätta vårda 

patienter? 
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Bilaga 4 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

 Beskrivning nära texten Tolkning av underliggande betydelse      

 

  
"Alltså när de inte får de mängder 

de är vana vid kan det bli otroligt 

mycket hot, även våld, även våld. 

På avdelningen jag jobbade på 

tidigare var det nästan vardagsmat. 

....och som sjuksyrra är man ju 

jävligt utsatt också, för det är ju jag 

som har nyckeln till 

medicinrummet." (Informant 1)  

 

Sjuksköterskan är särkilt 

utsatt för hot- och våld på 

grund läkemedel. 

7.1. Sjuksköterskors 

upplevelse/erfarenheter 

av våldssituationer 

"Ge mig mediciner annars ska jag 

döda dig jävla blatte. Jag fick stöd av 

en av kollegorna, en skötare som 

kramade om mig och sa "du behöver 

inte bry dig, inte ditt fel att det finns  

sånna idioter" (Informant 2). 

 

7.2.1 Obefintligt 

stöd från chef 

 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

"Jag fick inget stöd av ledningen efter 

att en patient varit våldsam mot 

personalen, men jag fick stöd från 

ledningen då en patient begått suicid. 

(Informant 4).  

 

Inget stöd från chef efter 

en hot- och 

våldssituation däremot 

då en patient tagit sitt 

eget liv. 

Inget stöd vid hot- och 

våld däremot vid patient 

suicid. 

7.2.1 Obefintligt 

stöd från chef 

 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

När patienter inte får de 

mängder läkemedel de önskar 

resulterar det i hot- och 

våldssituationer och 

sjuksköterskan är särkilt utsatt 

p.g.a. åtkomsten till 

läkemedelsrummet. 

Kollega gav bra stöd efter 

allvarligt hot från en 

patient gällande 

läkemedel. 

Kollega gav bra stöd. 
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

 Beskrivning nära texten Tolkning av underliggande betydelse    

"Ja, verksamheten måste rulla, och 

vilken jävel som helst är utbytbar. Både 

sjuksyrror och mentalskötare är 

utbytbara, det är ju inte så svårt. Eller 

jag menar sjuksyrror är mycket svårare 

att rekrytera, det vet jag, men man kan 

alltid locka med övertid, eller ta in 

bemanningsföretag." (Informant 1) 

 

Känslan av att alltid vara 

utbytbar är obefintligt 

stöd från chef 

Känslan av att alltid vara 

utbytbar 

7.2.1 Obefintligt 

stöd från chef 

 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

"....går igenom hela grejen och 

vad dom gjorde. För att lära av 

sina misstag men också för att 

vädra. (Informant 5).  

 

Att gå igenom en hot- och 

våldssituation med kollegorna 

ger utrymme att ventilera sina 

känslor samt identifiera 

förbättringsmöjligheter 

Bra känslomässigt stöd 

från kollegor. 

7.2.1 Obefintligt 

stöd från chef 

 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

"....det var väl fokus mer på sakerna 

som gick sönder än på oss som var 

där." (Informant 6). 

Vid samtal med chefen 

låg fokus på saker som 

gick sönder och inte 

personalens känslor 

Dåligt stöd av chef - fel 

fokus 

7.2.1 Obefintligt 

stöd från chef 

 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

"....men då var det ju en läkare som 

blev hotad, å då var det skillnad 

minsann, den här patienten hamnade 

verkligen inte hos oss. (Informant 3). 

Att känna att en läkare 

värderas mer då den blivit 

utsatt för hot- och våld. 

Läkare tas på större allvar 

än sjuksköterskor. 

7.2.2 Ykeskategori och kön 

avgör erhållande av stöd 
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

 Beskrivning nära texten Tolkning av underliggande betydelse      

 

  

"Satt när det väl gäller då behöver 

man.....starka män. Fast det heter ju inte så 

daglidags, det är det här som är så 

intressant. Självklart måste du ju kunna bli 

rädd. Det är ju skitkonstigt, hur man kan 

säga, att det ska vara män och så ska de 

kunna stänga av hjärnan. När man själv 

reagerar. (Informant 3). 

 

Män behövs p.g.a. fysisk 

styrka och betraktas ha 

mindre känslor än 

kvinnor, således behöva 

mindre stöd. 

Män med fysisk styrka 

antas behöva mindre 

stöd. 

7.2.2 

Yrkeskategori och 

kön avgör 

erhållande av stöd 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 
"...och sen anser jag att, en verksamhet där jag var och 

hade jobbat ganska många år, det ska jobba typ tre 

killar på varje arbetspass. Det är en sån verksamhet. 

Men alla håller ju inte med mig. Jobbar jag med tre 

stadiga snubbar minst, som inte är rädda för att få en 

snyting, då kan ju vara jävligt uppkäftig och 

argumentera, och säga så här är det, och man kan vara 

jävligt fyrkantig. Men jobbar jag med tre brudar som 

låser i sig i köket så fort det börjar osa katt, då säger 

man bara aaa" (Informant 1). 

 
"Det blir ofta också att man pratar med lite humor 

också, att man skrattar, och det blir en  helt annan 

stämning trots att det varit så att man haft jättehög puls, 

man kanske har varit rädd eller arg. Men sen när man 

skrattar och skojar så blir det en helt annan stämning. 

Så du vet det blir såhär lättare stämning. Det är konstigt 

på något sätt, man får stöd där, jag märker det i alla 

fall." (Informant 5). 

Stöd av att kunna 

skämta med kollegorna 

efter en hot- och 

våldssituation. 

7.2.3 Vikten av 

att bli tagen på 

allvar 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

7.2.1 Obefintligt 

stöd från chef 

 

Att skämta med 

kollegorna efter en hot- 

och våldssituation har 

en lugnande effekt 

Bra stöd från kollegor 

som är fysiskt starka män. 

7.2 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

stödinsatser 

 

Stöd av att jobba med män 

som är fysiskt starka 
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

  Beskrivning nära texten Tolkning av underliggande betydelse      

 

Att tåla fysisk och verbal 

bullrighet är en 

förutsättning men 

behovet av stöd finns 

ändå. 

Att vara känslig är 

ohållbart men att erhålla 

stöd krävs ändå 

7.3.1 Psykiatrisk 

vård är inget för 

de känsliga 

7.3 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

vad som krävs 

för att minska 

våldssituationer 

" Och det finns en förutsättning, att du kan 

ta lite av det, annars blir det svårt att 

jobba... Nä, så det finns nog ett synsätt att 

jobbar man inom den här typen av vård så 

ska man tåla, vilket är fel! Självklart. Men 

å andra sidan kanske det blir ohållbart om 

man är jättekänslig om nån kastar en stol 

eller säger något. Då kanske du inte ska 

jobba där." (Informant 6). 

 
"Det är väl så att vissa personer drabbas 

väldigt mycket av sånt här. Är man fyrkantig 

som person så drabbas du mer. Då kommer du 

bli mer utsatt för våld. Det handlar väl om 

sjävbevarelsedrift när man jobbar, att, ska du 

jobba länge på ett sånt ställe, så måste du lära 

dig hur du möter de här patienterna för att inte 

bli drabbad. För blir du slagen en gång i 

månaden då kan du inte jobba kvar där. Då 

klarar du det inte, utan du måste hitta ett sätt 

att möta patienterna som fungerar.... Man 

måste ju visitera dem och på det sättet, och 

bara det skapar konfrontation. Man måste 

kunna läsa av de situationerna, då blir det ju 

mycket lättare. (Informant 6) 

Att vara fyrkantig 

resulterar i våld. Man 

måste lära sig att läsa av 

situationer och hitta sätt 

som fungerar. Då blir det 

mycket lättare. 

Förutsättningen för att 

arbeta inom psykiatrisk 

vård är att läsa av 

situationer och att vara 

flexibel. 

7.3.2 Personlig 

flexibilitet och 

utbildning 

nödvändigt 

7.3 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

vad som krävs 

för att minska 

våldssituationer 

 


