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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Demens är en sjukdom som leder till försämrat minne och  

                personlighetsförändringar. Den sjuke kan uppleva vardagliga situationer 

                     stressande vilket kan utlösa aggressivitet. En psykiskt sjuk patient kan bli    

                     aggressiv om individen utsätts för krav, restriktioner eller blir avvisad. Våld  

                     hos en patient med psykisk sjukdom kan bero på stark ångest eller en dålig  

                     självbild.  

                Peplaus ”International relations in nursing” används som teoretisk referensram. 

Syfte:          Syftet är att ta del av sjuksköterskors erfarenheter av aggressivitet och våld hos   

                     patienter. 

Metod:        Kvalitativ litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. 

Resultat:      Fyra kategorier: ”Sjuksköterskors accepterande av aggressivitet hos patienter”. 

                     ”Sjuksköterskors upplevelse av rädsla, ilska och sorg”. ”Sjuksköterskors  

                        försök att minska våld och aggressivitet hos patienter”. ”Sjuksköterskors vård   

                 kan provocera fram aggressivitet och våld ”. Aggressivitet är  

                 vanligt bland psykiskt- och demenssjuka patienter vilket gör att sjuksköterskor  

                      ser det som en del av vardagen. Rädsla är den känsla som framträder    

                 starkast hos sjuksköterskorna i mötet med aggressiva patienter. Sjuksköterskor  

                      lugnar aggressiva patienter med samtal, tröst och enskildhet. Patienter kan bli  

.                aggressiva när sjuksköterska och patient missförstår varandra eller när  

                       patienten tvingas anpassa sig till uppsatta regler på avdelningen.    

  Diskussion: Ekonomi, personaltillgång och utbildning hos personalen har betydelse för hur     

                       och i vilken grad sjuksköterskor kan ta hand om sina patienter. Sjuksköterskor i  

                       denna studie menar att det är just resursbrist som kan vara en bidragande orsak  

                       till ökad aggressivitet hos patienter. 

  Nyckelord:  Aggressivitet, våld, rädsla, erfarenheter, sjuksköterske- patientrelation.  

  

  



                                                               

 

Abstract 

 

Background:  Dementia is a disease that leads to memory impairment and personality 

changes. The sufferer may experiences everyday situations as stressful, 

                        which can trigger aggression. A mentally ill patient may become aggressive if 

the individual is exposed for among other requirements, restrictions or will be 

rejected. Violence in a patient with mental illness may be due to severe anxiety 

or poor self-image. Hildegard Peplaus’ “International Relations in nursing” is 

used as a theoretical framework. 

Purpose:         The aim is to take part of nurses’ experiences of aggression and violence in  

patients. 

Method:         Qualitative literature review of scientific articles. 

Results:          Four categories: “Nurses’ acceptance of aggression in patients “. “Nurses’ 

experience of fear, anger and sadness”. “Nurses’ efforts to reduce violence and 

aggression in patients”. “Nurses can provoke the aggression and violence”.  

                        Aggression is common among mentally ill and dementia patients so that 

nurses see it as part of everyday. Fear is one of the feelings that emerge 

strongest among nurses in the face of aggressive patients. Nurses calm 

aggressive patients with conversation, comfort and privacy. Patients may 

become aggressive when nurse and patient do not understand each other or 

when the patient is forced to adapt to established rules of the department. 

Discussion:     Finance, personal availability and training of staff is relevant to how and what 

extent health professionals can take care of their patients. Nurses in this study 

mean that it is precisely a lack of resources that may be a contributing factor to 

increased aggression in patients. 

Keywords:     Aggressiveness, violence, fear, experiences, nurse-patient relation. 
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1   Inledning 

Att möta och bemöta psykiskt sjuka patienter på en psykiatrisk avdelning var för mig 

obekant innan jag blev praktikplacerad inom psykiatrin. I den introduktion som föregick  

praktiken förekom information om att vissa patienter kan bli aggressiva som ett resultat 

av sin sjukdom. Goda råd gavs hur man som personal på bästa sätt undgår att utsätta sig 

för risker i mötet med patienterna. En känsla av oro inför denna nya miljö uppstod. Under 

praktiken minskar oron i kontakten med patienterna då insikten om att hur jag bör förhålla 

mig till dem ökar och därmed minskar risken att patienterna skall bli aggressiva som ett 

resultat av mitt beteende. Intresset för vilka erfarenheter och upplevelser 

sjuksköterskor/vårdpersonal  inom psykiatri, demens och äldrevård har av att möta 

patienter med ett aggressivt och våldsamt beteende är anledningen till denna 

litteraturstudie. 

 

2   Bakgrund 

 I bakgrunden skall begreppen aggressivitet och våld definieras, därefter beskrivs 

tänkbara orsaker till aggressivitet och våldsamhet hos patienter. Slutligen behandlas 

sjuksköterskans möte med aggressiva och våldsamma patienter. 

 

2.1  Definition av begreppen aggressivitet och våld 

Aggresssiv betyder ”öppet fientlig och beredd att gå till anfall” (Allén, 1990). Den 

etymologiska betydelsen av aggressiv är: angripande, utmanande, hämtat från det franska 

ordet ”agressif” i sin tur bildat av latinets” aggressus” som är perfekt particip till 

”aggredi” vilket betyder angripa (Wessén, 1997). Forskare beskriver och förhåller sig 

olika till begreppet ” aggressivitet”. Det finns forskare med en positiv inställning till vad 

”aggressivitet” innebär och ser det i första hand som en form av kommunikation och inte 

nödvändigtvis som en destruktiv handling. Å andra sidan finns det forskare som anser att 

” aggression” innebär en kraftfull verbal eller fysisk handling i syfte att fullfölja sina 

intressen. I samhället finns en allmän syn på begreppet” aggression” som något negativt             

( Finnema, Dassen & Halfens, 1993). Våld betyder ” (Otillbörlig= Oacceptabel) 

användning av fysisk styrka som påtrycknings eller bestraffningsmedel mot någon ”           

(Allén, 1990). Etymologisk betydelse av våld är, ”till vålla” från tyska [Ge]walt.  
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Gemensamt ord i fornsvenska, isländska och norska är vald (Wessén,1997). Tyska ordet 

”Gewalt” betyder våld,våldsamhet och kraft (Tysk-svenska,svensk-tyska ordboken,2005).  

 

2.2   Tänkbara orsaker till aggressivitet och våldsamhet hos patienter 

I begreppet ” demens” ingår enligt Ragneskog ( 2011) ett antal sjukdomar främst 

Alzheimers sjukdom och vaskulär demens som samtliga resulterar i ett försämrat minne 

och leder till personlighetsförändringar. Vid demens försämras även 

kommunikationsförmågan och förståelsen av sin omgivning vilket kan skapa otrygghet 

och ängslan. 

   Patienter med demenssjukdom beskrivs av Edberg (2009) med tiden få svårigheter att 

förstå och tolka sin omgivning, även den egna förmågan att uttrycka sig blir sämre. En 

följd av dessa försämringar blir att patienten får en lägre stresströskel, ett ökat beroende 

av omgivningen som i sin tur får svårigheter att tolka den demenssjukes uttryck. Olika 

situationer som för friska människor upplevs vara ofarliga kan av demenssjuka skapa 

stress och utlösa så kallade katastrofsituationer som kan leda till aggressivitet. En sådan 

situation kan vara duschtillfällen som vid nedsatt förmåga att tolka och förstå situationen 

kan upplevas mycket skrämmande. Även personalen kan ha svårigheter att förstå 

patienten vilket kan få dem att känna otillräcklighet. 

   När en patient, som i detta fall lider av psykisk sjukdom, utsätts för krav och 

restriktioner som för denne upplevs som oförståliga och orimliga kan det enligt 

Lökensgard (1997) leda till att patienten reagerar med aggression. Oklara och icke logiska 

svar på sina frågor och en upplevelse av att vara nedvärderad och missförstådd kan 

utmynna i ett aggressivt beteende. Viss aggressivitet kan förklaras med hjälp av 

patientens psykiska sjukdom och inre upplevelser som kan vara uttryck för ångest och 

rädsla för sin omvärld. Hallucinationer och demenstillstånd är även orsak till 

aggressivitet. Ofta förklaras aggressivt beteende hos patienter med samspelet mellan yttre 

stimuli och inre subjektiva förhållanden. Ytterligare bidragande faktorer till aggressivt 

beteende hos patienten är inre spänning och otrygghet, smärta och nedsatt allmäntillstånd. 

Situationer där aggressivitet provoceras fram kan vara då patienten avvisas, inte får gehör 

för sina önskningar eller blir korrigerad, gränssättande som kan upplevas kränkande av 

patienten, osäker personal och injektioner i behandlande syfte mot patientens vilja (ibid).  
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Lökensgard ( 1997) menar också att många människor förknippar psykiska sjukdomar 

och psykiatriska institutioner med våld. Två undersökningar i Norge bekräftar att det 

förekommer våldstendenser inom dagens psykiatriska institutioner. I den ena av dessa 

undersökningar visar det sig att 97%  av personalen blivit utsatta för våld i sitt arbete.   

Att det existerar våldstendenser utanför den psykiatriska vården bekräftas av en 

enkätundersökning inom ramen för samma undersökning där 39%  av distriktssköterskor 

erfarit farliga och skrämmande händelser i patienternas hem. Det finns olika teorier om 

orsakerna till aggressivitet och våld vid psykisk sjukdom. Det som förenar dessa teorier är 

att förklaringen till våldsamt beteende ofta kan förklaras av en stark ångest och en dålig 

självbild hos patienten. Våld kan förekomma vid förvirringstillstånd med van- 

föreställningar, schizofreni och borderline tillstånd, maniska tillstånd med hyperaktivitet, 

rus och förgiftningstillstånd och desorientering vid psykoser. De flesta patienter visar inte 

konstant tecken på våldstendenser utan bara i vissa situationer och i perioder. 

   Tecken på att en patient är på väg att bli våldsbenägen kan enligt Allgulander (2005) 

vara en stel blick, förhöjt ångesttillstånd, högljuddhet, verbalt hot och oro. För att främja 

ickevåld bör de beskrivna varningssignalerna uppmärksammas tidigt. Allgulander menar 

att våld inte är så vanligt inom psykiatrisk vård. Som exempel nämner han att bland 115 

patienter inskrivna vid en psykiatrisk enhet på Huddinge sjukhus under en tremånaders 

period med en vårdtid på en vecka inträffade bara 21 allvarliga tillbud i form av hot eller 

våld mot personal. Det var endast 13 patienter som stod för våldet. 

 

2.3   Sjuksköterskors möte med aggressiva och våldsamma patienter 

Det nakna mötet innebär enligt Carlsson (2007) att vårdaren är fullständigt närvarande. I 

det nakna mötet sker ett rättframt och äkta möte där patienten upplever en begränsad 

aktning för sig själv som människa och kan visa sin skörhet och sitt lidande. Den 

vårdande beröringens möjligheter innebär att vårdaren har en bestående känsla av att vilja 

väl. All beröring är inte av godo, tillexempel den mekaniska ej levande beröringen. Det är 

alltid avsikten bakom handlingen som räknas. Våld kan uppstå då beröringen inte har en 

vårdande avsikt och i ännu högre grad av icke-beröring vilket innebär att vårdare och 

patient ej berör eller berörs av varandra. 
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2.4   Det positiva våldsamma mötet 

Det positiva våldsamma mötet beskrivs av Carlsson, Dahlberg, Lützen och Nyström (2004) 

vara ett möte där vårdgivaren är närvarande och klarar av att hantera känslan av rädsla för det 

våld som kan uppstå i mötet med patienten. Vårdgivaren överbrygger sin rädsla genom att 

föra en inre dialog som har sitt ursprung i att vilja patientens väl. Denna inre dialog ger mod 

och styrka att stanna kvar hos patienten. Vårdgivaren visar ödmjukhet inför patienten och 

dennes lidande. Det positiva våldsamma mötet består i att vårdgivaren ärligt och aktivt 

försöker förstå meningen i situationen utifrån patientens upplevelse istället för att vara styrd 

av sin egen förförståelse.  

 

2.5    Det negativa våldsamma mötet 

Det negativa våldsamma mötet kännetecknas enligt Carlsson, Dahlberg, Lützen och Nyström 

(2004) av vårdgivarens frånvaro som ett resultat av den rädsla vårdgivaren upplever i mötet 

med patienten, en rädsla som inte går att hantera. I det negativa mötet är patienten ett objekt 

inför vårdgivaren. Trots vårdgivarens vetskap om vad som är rätt att göra i situationer är 

denne oförmögen att handla därefter. Det negativa mötet styrs av okontrollerad rädsla där 

vårdgivaren inte är mottaglig för patientens verkliga behov. Ett resultat av att vårdgivaren 

inte ser eller hör patienten gör att alla tillfällen att göra gott försvinner vilket leder till att 

vårdgivaren blir instabil och orolig. Till slut blir den okontrollerade rädslan alltför stor, ett 

kaos uppstår och vårdgivaren ger upp och flyr. 

 

2.6    Problemformulering 

Att arbeta som sjuksköterska kan innebära möten med utåtagerande aggressiva patienter som 

för en oerfaren sjuksköterska kan upplevas som skrämmande och svårhanterliga. Undran om 

upplevelsen av rädsla finns kvar hos sjuksköterskan med några års yrkesverksamhet i mötet 

med denna typ av patienter är anledningen till att jag med detta arbete vill ta del av 

sjuksköterskors erfarenheter av aggressivitet och våld hos patienter. 
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3   Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av aggressivitet och våld 

hos patienter. 

 

4   Teoretisk referensram 

Jag har valt att använda Hildegard Peplaus teorier i den teoretiska referensramen. Peplau 

studerade interpersonlig relationsteori under 1930-och 40-talen, ett område som blev en 

plattform för hennes senare teoriutveckling. Peplaus teori har kommit att användas inom 

psykiatrisk omvårdnad men är enligt Peplau själv gångbar även inom andra vårdspecialiteter 

då all omvårdnad är uppbyggd kring den interpersonliga relation och process som uppstår och 

utvecklas mellan vårdare och patient (Forchuk, 1995). 

 

4.1   Teorins begrepp 

Enligt Peplau (1994) finns det tre viktiga beståndsdelar i vårdmötet nämligen sjuksköterskan, 

patienten och relationen dem emellan. Sjuksköterskan och patienten har båda mänskliga 

erfarenheter av tankar, känslor och handlingar och det är växelverkan mellan dessa 

upplevelser hos både sjuksköterska och patient som avgör vad som pågår dem emellan. 

Begrepp som ingår i Peplaus omvårdnadsteori Rooke (1995) är behov, frustration, konflikt 

och ångest. Peplau talar om att behov som kan vara av både psykologisk och fysiologisk art 

framkallar spänning som i sin tur ger upphov till energi vilket leder till olika beteenden. 

Människan är målinriktad och när hon blir hindrad från att nå ett specifikt mål eller 

tillfredställa vissa behov upplevs frustration. En konflikt kan uppstå om individen tvingas till 

att göra val. Behov, frustration och konflikt kan ge upphov till ångest som leder till både 

positiv och negativ energi. Sjuksköterskan skall i samspel med patienten tydliggöra denna 

ångest. 

 

4.2    Omvårdnad enligt Hildegard Peplau 

Mötet mellan en individ som är sjuk och behöver vård och sjuksköterskan som med sin 

utbildning kan hjälpa individen med dennes behov beskrivs av Peplau (1952) som  
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omvårdnad. Sjuksköterskan skall inte se sig som den enda vilken kan hjälpa individen att 

uppnå hälsa utan delar denna uppgift med andra yrkesdiscipliner inom vården. 

Sjuksköterskan arbetar emellertid inom ett verksamhetsområde som hon har huvudansvaret 

för nämligen omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskan samverkar med andra 

vårddiscipliner när det gäller att arbeta fram planer för att patienten skall uppnå hälsa. 

    Fem kännetecken för en professionell omvårdnad är enligt Peplau (1994) för det första att 

fokus är på patienten. Detta första kännetecken är enligt Peplau kanske det svåraste att 

upprätthålla då det krävs att sjuksköterskan lyssnar, relaterar sig till och hjälper patienten att 

utforska dennes oro och erfarenheter. Patientens oro består av två typer. Dels oro som har att 

göra med patientens omedelbara sjukdomssituation och den personliga reaktionen på den, 

liksom dess inverkan på familj och arbete. Den andra typen av oro är oro för yttre händelser 

som patienten har hört talas om. Att fokus ligger på patienten betyder att fokus inte ligger på 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan skall inte utnyttja sjuksköterske- patient situationen till att 

tala om sina egna svårigheter, bekymmer eller arbetsbördor.  Det andra kännetecknet på 

professionell omvårdnad innebär enligt Peplau att sjuksköterskan använder 

deltagarobservationer snarare än åskådarobservationer. Åskådarobservationer görs när en 

patient är tillexempel sövd eller medvetslös och observeras av sjuksköterskan. Vid 

deltagarobservationer krävs det av sjuksköterskan att hon inte bara iakttar patientens beteende 

utan även det egna beteendet. Interaktion är något som pågår, sjuksköterskan säjer något som 

besvaras av patienten, sjuksköterskan i sin tur reagerar på det patienten säjer. Detta är ett 

samspel som fortsätter. Det tredje kännetecknet på professionell omvårdnad innebär att 

sjuksköterskan är medveten om sina olika roller. Sjuksköterskan måste vara medveten om 

vilka roller patienten tilldelar henne. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll ett antal subroller 

dessa kan vara modersurrogat, tekniker, hälsolärare, föreståndare och rådgivare. Medveten 

om vilka av dessa subroller sjuksköterskan befinner sig i underlättar för henne att urskilja vad 

som pågår i arbetssituationen. Patienten å sin sida kan tilldela sjuksköterskan andra roller. 

Det kan vara till exempel kamrat, förälder, protagonist ( huvudrollsinnehavare) och 

sexobjekt. Enligt Peplau är ingen av dessa roller användbar när sjuksköterskan skall ge   
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patienten omvårdnad. Det fjärde kännetecknet på professionell omvårdnad är att den i första 

hand är undersökande. Sjuksköterskan använder mycket av sin tid med att samla in data och 

göra observationer. Slutligen det femte kännetecknet för professionell omvårdnad innebär att 

använda teori. Alla sjuksköterskor gör observationer, tolkningar och ingripanden. Det som 

observeras måste tolkas och förklaras (ibid). 

 

5   Metod 

En litteraturstudie används i detta arbete. Med hjälp av en litteraturstudie kan man kartlägga 

den kunskap som finns inom ett visst vårdvetenskapligt område. I litteraturstudien används 

kvalitativa vetenskapliga artiklar för kunskapsinhämtandet. Med hjälp av kvalitativa studier 

kan man få ökad förståelse och bättre förstå vad till exempel lidande är. Med hjälp av 

kvalitativa studier kan förståelse för patienten och dennes situation uppnås (Friberg, 2006 ).  

 

5.1  Datainsamling 

Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinhal, Medline och Academic 

search premier. Samtliga artiklar är på engelska och är utgivna mellan åren 1993- 2009. Vid 

sökning av artiklar har fulltext och Peer Rewied använts för att få fram vetenskapliga artiklar. 

Försäkran om att artiklarna är vetenskapliga har gjorts genom att granska upplägget av 

artiklarna men en kontroll har också gjorts i Journal coverage in the Cinhal database som är 

en förteckning över samtliga vetenskapliga artiklar i databasen Cinhal. Med hjälp av olika 

sökord har relevanta artiklar inom området hittats. Sökord som har använts är: ” Aggressive 

patients in psychiatry”. ” Care of violent and aggressive patients”. ” Nurses experiences with 

violent patients”. “ Care of  violent patients”. “  Nurses experiences of  workplace violence”. 

“ The nurse and the aggressive patient”. “ Care of patients with dementia and aggressive 

behavior”. “ Caregivers experiences of violence”. Nurse experience of violent patients”.  

“Violence to nurses”. Materialet till resultatet i denna litteraturstudie består av 11 kvalitativa 

vetenskapligt granskade artiklar med härkomst från Sverige, Nederländerna, England, 

Australien och Sydafrika. 
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6   Analys 

Analysen har genomförts genom att läsa de valda vetenskapliga artiklarna för att få en 

uppfattning av innehållet. Meningsbärande enheter har sedan valts i form av citat från 

sjuksköterskor, och undersköterskor i vissa fall, som varit relevanta med utgångspunkt från 

arbetets frågeställning. Citaten på engelska har blivit översatta till svenska med förhoppning 

om att det ursprungliga innehållet inte gott förlorat. Meningsenheterna har sedan 

kondenserats till subkategorier och slutligen kategorier vilket innebär att varje led har gjorts 

kortare för att bli mer hanterliga utan att det ursprungliga innehållet förändras (Lundman & 

Hällgren- Graneheim, 2007).  

 

7   Forskningsetiska överväganden 

Ursprungligen betyder ordet plagiat, människorov, men överförs ordet till 

forskningssammanhang kan det få betydelsen textrov. I arbetet med litteraturstudier är det 

viktigt att vara trovärdig mot upphovsmannen när det gäller tillexempel korrekta referenser 

och citat (Olsson & Sörensen, 2001). Att fusk och ohederlighet inte hör hemma inom 

forskning betonas av (Forsberg & Wengström, 2003). Det gäller därför att vara observant vid 

skrivandet av en litteraturstudie när det gäller återgivandet av det som lästs och hur det 

framställs i text så att innebörden inte förvrängs. 

 

8   Resultat 

I analysen av textmaterialet utkristalliserades följande kategorier: ” Sjuksköterskors  

accepterande av aggressivitet hos patienten”. Sjuksköterskors upplevelse av rädsla, ilska och 

sorg i mötet med patienten”. Sjuksköterskors försök att minska aggressivitet och våld hos 

patienten”. ” Sjuksköterskors vård kan provocera fram aggressivitet och våld”. 

 

8.1  Sjuksköterskors accepterande av aggressivitet hos patienten 

En stor del av sjuksköterskorna som deltar i en studie av Chapman, Perry, Styles och Combs 

(2009) uppger att arbetsplatsvåld är en del av deras arbete. De inte bara tolererar sina 

erfarenheter av arbetsplatsvåld utan förväntar sig även våldet som något naturligt i vardagen 

som är så vanligt och som de förväntas klara av att hantera. Många av sjuksköterskorna 

uppger fysiska konsekvenser av arbetsplatsvåldet i form av ryggskador, smärta, blåmärken  
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och brutna revben. En del av sjuksköterskorna beskriver känslomässig påverkan av våldet på 

arbetet i form av oro, ilska och rädsla. Sjuksköterskorna berättar att ibland tar de med sig 

känslor av rädsla, ilska och hot med sig hem som påverkar deras personliga relationer. De 

menar att det uppstår spänningar och dispyter i hemmet som ett resultat av deras oro. 

   Accepterande av våld i arbetet ger vårdgivare inom äldrevård uttryck för i en studie av 

Sandvide, Åström och Saveman (2004) där det talas om våld i arbetet och om plikten att bistå 

vårdtagarna vid måltider, hygien och påklädning. I de fall vårdtagarna inte vill samarbeta, till 

exempel ta sin medicin beskriver vårdgivarna hur de avleder vårdtagarna för att de skall ta sin 

medicin och använder även våld. Vårdgivarna berättar att eftersom fysiskt, psykologiskt och 

sexuellt våld inträffar dagligen anser de att våldet är oundvikligt och en del av vardagen på 

arbetsplatsen.  

   Sjuksköterskor som deltar i en studie av King och McInerney (2006) har upplevt våld på 

arbetet i form av misshandel, fysiskt överfall, elakt skvaller och hot. Det visar sig i studien att 

manliga sjuksköterskors erfarenhet av våld skiljer sig från kvinnliga sjuksköterskors 

erfarenheter.  De vanligaste verbala angreppen och verbala smädelserna kommer från 

patienter och anhöriga. En sjuksköterska berättar att hon blivit slagen av en patient och som 

en följd härav trott att hennes bröstben brutits. En annan sjuksköterska redogör för att hon 

blivit slagen ett antal gånger. Vårdgivare i Lundström, Åström och Graneheim (2007) talar 

om situationer med våld på arbetsplatsen de inte längre uppfattar som våldsamma även om 

dessa situationer i ett annat sammanhang däremot skulle ses som en våldshandling. 

Vårdtagarna uppfattas som oförargliga, trots deras våldshandlingar, eftersom deras beteenden 

är knutna till sjukdom och därför inte avsiktliga. Vårdgivarna uppger dock att de ibland kan 

ha svårt att bedöma om våldet mot dem är relaterat till i det här fallet inlärningssvårigheter 

eller ej. 

            It`s clear, that you don´t want it [the violence] to happen and when it happens, it isn´t  

            funny to fight. But of course, we got more and more used to it. Then it depends on what 

             type of situation it is. You know, the more common, smaller fights, I don´t think  about  

              them , not any more  ((Lundström et al., 2007, sid 342). 
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8.2   Sjuksköterskors upplevelse av rädsla, ilska och sorg 

När vårdgivarna inte litar på sig själva, är rädda för att tappa kontrollen och upplever 

osäkerhet i hur de skall bete sig i situationer där patienten blir mer aggressiv än vårdgivarna 

är vana vid, uppstår rädsla. Samtidigt är vårdgivarna rädda för att vårdtagarna skall tappa 

förtroendet för sina vårdare. Vanligen är relationen mellan vårdgivare och vårdtagare ofta 

baserad på icke verbal kommunikation och fysisk kontakt, ett förhållande som kan skadas då 

vårdgivaren känner rädsla. I dessa situationer blir det än mer svårt att tolka det som är 

angeläget för patienten (Lundström, Åström & Graneheim, 2007). 

   I en studie Carlsson, Dahlberg och Drew (2000) visar man på att vårdgivare i mötet med 

aggressiva patienter kan uppleva både hot och rädsla. Vårdgivarna uppger att de upplever 

ångest och är till en början skrämda. Ett viktigt resultat i studien visar att vårdgivarna inte 

försöker undvika dessa känslor. När vårdgivarna väl har erkänt dessa känslor så minskar 

upplevelsen av rädsla och ersätts av mer positiva reaktioner. Vårdgivarna upplever inte längre 

känslomässig förlamning utan kan möta vårdtagarna respektfullt som unika individer med 

unika behov. Följande citat från en intervju beskriver ovanstående: 

                  The client was brought in by violence,  which  means an insult to him as a person. He  

                      was taken away from his home, he was handcuffed at the back, and brought away 

                      as a criminal. He felt extremely offended. He was brought to the emergency ward                                                                                                            

                      at the psychiatric clinic. It was obvious that up till then, he had been met by nothing  

                     but aggression, violence and degradation. Suddenly, he was encountering a quite, 

                      comforting and kind reception ( Carlsson et al., 2000, sid 539). 

Sjuksköterskor uttrycker rädsla på olika sätt i en studie  av Bimenyimana, Poggenpoel, 

Myburgh och van Niekerk (2009) som menar att för en del sjuksköterskor blir upplevelsen av 

rädsla något som dikterar deras reaktioner och varje gång de skall gå till arbetet uppstår en 

känsla av att de kan bli skadade. En sjuksköterskas uttalande: 

                      There is one patient even who went to the point of saying that we will meet outside.                  

                      He knows he is gonna  get leave and he knows where I stay so we will meet outside  

                      and he will get me. (Bimenyimana et al., 2009, sid 8). 
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I en studie av Lundström, Åström och Graneheim (2007) talas det om att vårdgivare upplever 

ilska när de försöker ta kontroll över aggressiva beteenden hos patienterna. Ilska upplevs 

också i fall då vårdgivaren märker att patientens våldsbeteende är avsiktligt. En vårdgivare i 

studien berättar att hon ibland istället för att ingripa i situationer där våld förekommer låter 

patienten vara ensam kortare eller längre stunder för att lugna ner sig. I samma studie 

Lundström et al. ( 2007) beskrivs hur vårdgivare upplever sorg både över patienternas 

situation men även över den egna arbetssituationen. Sorgsenhet upplevs när vårdgivarna inte 

förmår att tolka det som är angeläget för patienterna och därmed inte får kontakt med dem 

och då tålamodet inte räcker till i vårdsituationer som upplevs svåra.  

 

8.3   Sjuksköterskors försök att minska våld och aggressivitet hos patienten 

Hur sjuksköterskor går tillväga för att förhindra aggressivt beteende hos sina patienter och 

stoppa det, i detta fall inom psykiatri, beskrivs av Finnema, Dassen och Halfens (1994) där 

sjuksköterskorna i många fall använder samma förfarande för att förebygga och förhindra 

aggression hos patienterna. Sjuksköterskorna anger att de talar med patienten, avleder 

patientens uppmärksamhet, tröstar patienten och reagerar på ett oväntat sätt i mötet med 

patienten. Andra sätt kan vara att leda patienten till en lugn plats, uppmärksamma patienten 

på ett positivt sätt eller uppmuntra patienten att göra något som denne tycker om att göra. 

Endast i några fall används åtgärder för att lugna patienten i form av till exempel 

medicinering eller att hålla patienten i avskildhet. I en kritisk situation har inte sjuksköterskan 

mycket tid på sig att agera och det är först efteråt som hon kan reflektera över allvaret i 

situationen. Har hon handlat rätt? Det är viktigt att sjuksköterskan får stöd av kollegor. 

Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att det i slutändan är upp till var och en att klara av att 

hantera följderna av patientaggression de utsätts för. 

   Förebyggandet av patientaggression omtalas i en studie Chapman, Perry, Styles och Combs 

(2009) där sjuksköterskor uttrycker sig vara mer uppmärksamma på aggressivitet hos 

patienter och anhöriga som visar på ett förhöjt känslomässigt tillstånd. 

   En sjuksköterska talar om att hon blir mer vaksam när patienten är rädd och inte förstår vad 

som händer. Deltagarna i studien är medvetna om att det är viktigt att känna till 

vårdavdelningens omgivningar, speciellt i vårdandet av demenssjuka och Alzheimerpatienter. 

Enligt sjuksköterskorna behöver de vara extra vaksamma då det gäller dessa patienter                             
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eftersom de kan bli aggressiva om de har placerats i en miljö som inte är anpassad efter deras 

vårdbehov. Alzheimerpatienter och demenssjuka är mer känsliga för omflyttning och kan 

uppleva rädsla för att bli placerade i en okänd miljö. Miljöombytet kan leda till aggression 

hos dessa patienter (ibid). 

I en studie av Trenoweth (2003) visar de sjuksköterskor som deltagit vikten av att vara 

medveten om patienten tidigare har visat tecken på våldsamt beteende, men framförallt om 

det nyligen har förekommit tecken på våldstendenser, detta för att kunna minska riskerna i en 

eventuell våldsam situation. Sjuksköterskorna beskriver att de försöker observera helheten på 

avdelningen för att bättre förstå uppkomsten av våldsamma situationer till exempel 

temperaturen, ljudnivån och närvaron av andra patienter i närheten och hur dessa faktorer kan 

påverka patientens beteende. Sjuksköterskorna menar att en god relation till patienten 

förefaller minska risken för aggression hos patienten. Relationen kan dock bli underminerad 

av signaler från patienten såsom fixerad ögonkontakt, hotfulla handrörelser, närgångenhet, 

svordomar, hot om att skada och upphetsning. 

    Beröring visar sig enligt Carlsson, Dahlberg och Drew (2000) ha en positiv inverkan då 

vårdgivare möter aggressiva patienter. Beröring anses enligt vårdgivarna vara både lugnande  

och tröstande samt frigör fysiska och mentala spänningar hos vårdtagaren.  

    Intersubjektiv kommunikation i mötet med en aggressiv patient beskrivs av Carlsson et al. 

(2000) till stora delar vara ett kroppsspråk. För att sätta sig in i en situation av aggressivt 

beteende försöker vårdgivarna läsa och förstå vårdtagarnas signaler. När en vårdgivare läser 

av en patients signaler är det inte det talade språket som står i centrum utan det icke verbala 

kroppsspråket. I likhet med patienten använder sig vårdgivaren av sitt kroppsspråk som ett 

komplement eller alternativ till det talade språket. Tystnad anges också vara en viktig del av 

dialogen mellan vårdgivare och patient. 

 

8.4   Sjuksköterskors vård kan provocera fram aggressivitet och våld 

Vilka bakomliggande orsaker som kan ge upphov till aggressivt beteende hos patienter inom 

psykiatrin beskrivs i en studie Finnema, Dassen och Halfens (1993) där sjuksköterskor 

relaterar hotfullt beteende till följande faktorer. Förutom att patienten lider av psykisk 

sjukdom betyder samspelet mellan sjuksköterska, patient och omgivning en viktig roll i 

framkallandet av aggression hos patienten. Här kan nämnas patientens bristande möjlighet till  
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avskildhet, tvång att anpassa sig till regler på avdelningen, irritation bland patienter, en 

olämplig attityd hos personalen och patientens brist på möjlighet att påverka behandlingen av 

den egna sjukdomen. Exempel på sjuksköterskors olämpliga bemötande kan vara att inte 

lyssna på patienten, svika avtalade möten, avbryta patienten, ofta införa restriktiva gränser, 

aggressivt beteende och att inte ta patienten på allvar. Trenoweth (2003) beskriver ytterligare 

faktorer som kan bidra till patienters aggressivitet. Det kan vara närvaro av en särskild 

sjuksköterska, ilska över att bli kvarhållen mot sin vilja, tvångsmedicinering eller då 

patienten inte beviljas permission. 

   Faktorer bidragande till patienters aggressiva beteende inom äldrevård kan enligt Sandvide, 

Åström, Norberg och Saveman (2004) vara missförstånd mellan parterna som är inblandade 

när våld utspelar sig. Missförstånd kan uppstå då vårdgivare försöker informera äldre 

vårdtagare som kan ha afasi, vara blinda eller har nedsatt hörsel, om vad de skall få hjälp med 

trots att de är medvetna om att den äldre inte förstår vad som har sagts. Efter att ha informerat 

vårdtagarna flera gånger om vad som skall ske verkar det som om dessa inte tar till sig 

informationen och börjar sparkas, bitas och klösas. Missförstånd kan även bero på att 

vårdgivarna inte förstår vårdtagarnas signaler. Några av vårdgivarna i studien tror att de 

äldres beteende kan vara ett försök till kommunikation i form av ilska, våld, motstånd eller att 

slåss. Beteendet kan vara ett sätt att tala om att de är rädda eller har ont. Deltagarna uppger ett 

fall där en vårdtagare genomgår en röntgenfotografering och visar sig ha en benfraktur. 

Vårdtagaren ifråga har sedan en tid varit arg, slagits och velat bli lämnad i fred. I studien talas 

det också om kränkning av det personliga rummet vilket kan relateras till vårdgivarnas 

berättelser om begränsning av det fysiska rummet, att inte längre få ta egna beslut, hotad 

identitet och integritet. När det personliga rummet kränks förlorar den kränkta personen sin 

rätt till självbestämmande. Vårdgivarna talar om den osäkerhet som råder när det gäller vem 

som skall ta besluten när det gäller till exempel tidpunkt för dusch av vårdtagaren eller när 

vårdtagaren skall stiga upp på morgonen. Även om vårdgivarna har goda avsikter när de tar 

beslut om när vårdtagaren skall få hjälp leder detta ofta till episoder av våld i form av 

anklagelser eller slag från vårdtagaren. Dilemmat vårdgivarna ställs inför är huruvida 

vårdtagarnas boende på ett gruppboende skall ses som den egna bostaden och i så fall skall 

vådtagaren ha rätt att bestämma i frågor eller skall det bedömas vara en institution vilket 

skulle ge vårdgivarna rätt att ta beslut gällande den boende (ibid).  
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Våld och aggressiva handlingar omnämns av Currid (2008) som en stressfaktor i vårdmiljön. 

Sjuksköterskor i studien berättar om patienters aggressiva handlingar som leder till att 

sjuksköterskorna upplever hot och sårbarhet. Många av sjuksköterskorna anser att brist på 

personal har samband med höga nivåer av aggressiva handlingar och menar att fler anställda 

bättre skulle kunna tillgodose patienternas behov och minska problemen med aggressivitet 

hos patienterna. Sjuksköterskor i en studie av Bimenyimana, Poggenpoel, Myburgh och van 

Niekerk ( 2009 ) menar att när det finns tillräckligt med sjuksköterskor på en avdelning 

minskar patienters aggressivitet och våld eftersom det är möjligt för personalen att i tid 

upptäcka och kontrollera aggressivitet hos patienterna. 

   I en studie av Duxbury ( 1999 ) förklarar sjuksköterskor inom psykiatri patienters mentala 

tillstånd och diagnos som förklaring till aggression. Inom allmänsjukvård tillskriver 

sjuksköterskor i samma studie patienters aggressiva beteende vara orsakat av antingen 

sjukdom, förvirring, hypoxi, smärta, agitation och irritabilitet. Allmänsjuksköterskor anser 

även att patienter som uppvisar aggressivitet och våldsamt beteende kan vara ett resultat av 

psykiska problem.  

 

9     Diskussion 

Diskussionen består av metoddiskussion, resultatdiskussion och konklusion. 

 

9.1    Metoddiskussion 

Materialet till resultatet i denna litteraturstudie består av elva kvalitativa vetenskapligt 

granskade artiklar med härkomst från Sverige, Nederländerna, England, Australien och 

Sydafrika publicerade mellan åren 1993-2009. Syftet var från början att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att möta och hantera våld och aggressivitet från patienter i 

vården, men då sökandet inte resulterade i tillräckligt många studier där enbart sjuksköterskor 

deltar har även undersköterskors erfarenheter inkluderats. Ibland används begreppet 

vårdpersonal i vissa studier vilket kan innebära både sjuksköterskor och undersköterskor. Ett 

första mål var att enbart ta med våld och aggression förekommande inom psykiatrisk vård, 

men då dessa fenomen även existerar inom övrig vård har även studier gällande demens och 

äldrevård inkluderats.  
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 Fördelen med att använda studier från fem olika länder belägna i tre olika världsdelar har 

varit att kunskapen om att sjuksköterskors utsatthet för våld är en global företeelse vilket inte 

skulle ha tydliggjorts om endast studier från Sverige eller Skandinavien hade använts. Då 

denna litteraturstudie har haft som mål att utforska sjuksköterskors upplevelser av ett 

fenomen har många artiklar vid sökning exkluderats då dessa varit kvantitativa. Otillräckliga 

kunskaper i engelska har ibland varit ett problem vid översättandet av engelska texter till 

svenska. Detta kan eventuellt ha inverkat på de data som har använts i detta arbete. 

Förvrängning av innehållet kan ha skett och nyanser i språket gått förlorade. 

 

9.2     Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och hanterande 

av aggressivitet och våld i mötet med patienter inom olika vårddiscipliner. Fyra kategorier 

framkommer under analysens gång: ”Sjuksköterskors upplevelse av rädsla, ilska och sorg”.  

”Sjuksköterskors accepterande av aggressivitet hos patienten”. ”Sjuksköterskors försök att 

minska våld och aggressivitet hos patienten”. Sjuksköterskors vård kan provocera till 

aggressivitet och våld”. 

    I resultatdelen beskriver Lundström, Åström och Graneheim (2007) olika känsloyttringar 

hos vårdpersonal bland annat rädsla, ilska och sorg i kontakten med vårdtagare. Att rädsla 

och ångest kan överföras från en person till en annan beskrivs av Peplau (1994) som menar 

att det kan röra sig om en ångestfylld och rädd patient som väcker liknande känslor hos 

sjuksköterskan som genom sin empatiska förmåga tar till sig patientens känslor. Det är viktigt 

att sjuksköterskan känner efter om hon upplever en ökad oro, vilket skulle kunna tyda på att 

patienten överfört sin ångest till sjuksköterskan. Peplau förklarar detta förhållande med ett 

exempel: En sjuksköterska blir utsatt för kritik av en patient som blivit arg eller ilsken. Denna 

ilska är energi i form av ångest som omvandlats till ilska. Ilskan ger patienten styrka och 

ångestlättnad. Om sjuksköterskan inte lyckas identifiera grunden till denna ilska upplever hon 

istället patientens ångest som sin egen. Nu agerar sjuksköterskan på samma sätt som 

patienten tidigare gjort, hon har ångest, skriker till patienten för att inte tappa kontrollen över 

situationen och för att minska sin egen ångest.  
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 I en enkätundersökning omfattande tusentals vårdanställda har Arnetz (2001) samlat data 

vilka visar att de vanligaste reaktionerna på våld hos vårdpersonal är ilska, rädsla och 

irritation. Andra reaktioner är även hjälplöshet, besvikelse sorg och förnedring. Det räcker 

med en enstaka våldssituation vilken inte behöver vara allvarlig för att en individ skall 

påverkas under en längre tid. I studier gjorda i USA har både kortvariga reaktioner, en vecka 

eller kortare och långvariga reaktioner, längre en vecka beskrivits hos sjuksköterskor som 

utsatts för angrepp från patienter. Reaktionerna har grupperats i fyra kategorier: Emotionella, 

sociala, biofysiologiska och kognitiva . I den första gruppen kunde långvariga reaktioner vara 

rädsla för patienten som angrep. I grupp två kunde långvariga reaktioner vara att tycka synd 

om patienten som utförde våldshandlingen. I grupp tre kunde muskelspänningar och verk 

utgöra exempel på långvariga reaktioner. Reaktioner i grupp fyra var bland annat ilska mot 

auktoritet och överordnad.  I andra amerikanska studier har posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) utvecklats hos individer som utsatts för våld. PTSD kan visa sig som ”flashbacks” då 

individen återupplever samma händelse eller har mardrömmar. Ett beteende där situationer 

eller människor som påminner om den obehagliga situationen undviks är också ett resultat av 

PTSD ( ibid). 

    En känsloyttring hos sjuksköterskor inom akutvård som inte tas upp i resultatdelen är att 

känslan av vanmakt som beskrivs av Eriksson och Saveman (2002) vara ett resultat av att inte 

kunna utföra behandlingar eller undersökningar på vissa demenssjuka patienter eftersom de 

vid utbrott av aggression får en styrka som gör det omöjligt för sjuksköterskorna att hjälpa 

dem. Vanmakt hos sjuksköterskorna uppstår när patienten visar ovilja att samarbeta vilket 

förhindrar sjuksköterskorna att få information huruvida patienten upplever smärta eller är 

smärtfri. Vanmakt upplevs också när sjuksköterskor inte förmår hindra demenssjuka från att 

störa medpatienter. 

    Den ekonomiska aspekten har berörts i detta arbete. Svensk vård av idag styrs ofta av 

effektivitetsåtgärder och kostnadsbesparingar vilket drabbar både vårdpersonal och patienter. 

Detta faktum beskrivs av Ragneskog (2011) även drabba kommunal äldrevård. Det har visat 

sig att demenssjuka som upplevts som aggressiva inom den kommunala äldrevården inte 

bedömts som aggressiva när de fått komma till en geriatrisk avdelning där personalen har ett 

annat förhållningssätt i relationen till de dementa vilket resulterar i en större samarbetsvilja 

från de demenssjukas sida. Trots att vårdpersonal inom den kommunala äldreomsorgen har  
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förstått att utbildning och handledning gör att de bättre kan ta hand om demenssjuka, har de 

inte fått gehör för sina krav på grund av det ekonomiska läget. Som ett resultat av detta 

faktum infinner sig en känsla av maktlöshet hos vårdpersonalen. Sjuksköterskors resonemang 

i Eriksson och Saveman (2002) bekräftar vad sjuksköterskor ger uttryck för i resultatet 

angående personalresurser. Sparkrav från organisationstoppen i form av minskad vårdtid 

leder till mindre tid för sjuksköterskorna att engagera sig i patienterna. Sjuksköterskorna 

menar att det inte finns tid för konfliktlösning, snarare springer de ifrån dem.  

    Att vårdpersonal upplever aggressivitet och våld som något naturligt i arbetet framgår 

bland annat i resultatdelen (Lundström, Åström & Graneheim, 2007). Detta faktum kan enligt 

Isaksson (2008) leda till att vårdpersonal i mindre utsträckning anmäler våldshandlingar från 

patienter. Det framgår också bland vårdpersonal att den typ av våld som accepteras inom 

vården inte är accepterad i andra sammanhang ute i samhället. Skillnader i hur vårdpersonal 

tolererar våld från patienter har visat sig bero på inom vilken typ av vårdavdelning dessa 

arbetar. En högre acceptans för våld från patienter kan ses hos vårdpersonal på enheter som är 

inriktade på att vårda demenssjuka i relation till vårdpersonal inom icke demensvård. 

    Om trygghetsbehov som finns hos en individ inte blir besvarade uppstår enligt Peplau 

(1994) ångest . Ångest kan med en enkel definition förklaras som en energi vilken uppstår när 

inte förväntningar besvaras. Yrkesutövandet som sjuksköterska kan vara farligt om hon inte 

känner till detta och i en situation med en patient ingriper för att minska patientens ångest. 

Ångest kan vara av lindrig, medelmåttig, svår samt panisk karaktär. Var och ett av dessa 

ångesttillstånd har enligt Peplau en observerbar signal som en sjuksköterska bör kunna 

identifiera. Sjuksköterskan kan i mötet med en ångestfylld patient fråga om denne är 

ångestfylld, nervös, upprörd eller spänd. När patienten får ge uttryck för sin ångest börjar hos 

denne en process där ångesten minskar. Att uttrycka ilska genom att skrika eller använda 

svordomar är ett vanligt sätt hos patienten att lätta på ångesten.  

     Hur våld hos patienter inom psykiatrin kan förebyggas har beskrivits av Finnema, Dassen 

och Halfens (1994) som menar att samtal med patienten, avledande av patientens 

uppmärksamhet och tröst kan vara verktyg för att minimera våld. 

    När det gäller patienter med demenssjukdomar menar Ragneskog (2011) att det är viktigt 

att känna till att dessa har svårigheter att kommunicera med talet vilket istället ersätts av 

beteenden. Om vårdpersonal har kunskap om att demenssjukdomar ger upphov till  
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demenssjukas beteenden, underlättas vårdgivares professionella förhållningssätt. Oroliga 

beteenden hos demenssjuka bör utredas för att kunna förebyggas eller lindras. Aggressivitet 

hos den demenssjuke kan orsakas av en vårdares eller medpatients beteende, försämrad 

kognitiv förmåga eller att patientens integritet kränks, medvetenhet om detta bland 

vårdpersonal blir ett verktyg för att kunna dämpa den demensdrabbades oro. 

    För att ytterligare vidga perspektivet beskriver Luck, Jackson och Usher (2009) hur 

sjuksköterskor går tillväga för att förebygga våld på en akutavdelning i Australien. Att vara 

närvarande på avdelningen och ge information och tröst anses viktigt för att minska våldet på 

avdelningen, ett våld som kan ha sin grund i att patienterna befinner sig på en stressig och 

obekant akutvårdsavdelning. Sjuksköterskorna bemöter patienterna bland annat genom att 

lyssna, närvara, visa empati eller upprepa instruktioner och information genom att använda 

ett enkelt och tydligt språk. Att visa respekt och vara tillmötesgående samt använda sig av ett 

icke fördömande förhållningssätt stävjar våld bland patienterna.  

   Det har tidigare talats om rädsla hos vårdpersonal (framförallt inom psykiatrisk vård) för 

aggressivitet hos patienter, en rädsla som kanske förstärks om patienten är storvuxen. Att 

denna rädsla kan vara uttryck för okunskap om patientens inre upplevelse av situationen och 

av sig själv ges exempel på i Palmgren (1995) som beskriver att en schizofren patients 

plötsliga aggressiva beteende ofta beror på en stark rädsla för något inom patienten eller på 

grund av en yttre händelse. Istället för att uppleva rädsla kan sjuksköterskan försöka lugna 

patienten genom att säja att hon inte vill göra honom något ont eller att hon skall beskydda 

honom. Patientens självbild kan vara upplevelsen av att vara ett ängsligt barn trots sin 

storvuxenhet, vilket ger sjuksköterskan ett övertag i förhållande till patienten. 

   Att aggressivt beteende hos patienten enligt sjuksköterskor kan orsakas av att interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient inte längre fungerar framkommer i Sandvide, Åström, 

Norberg och Saveman (2004). I samma studie anges också att hinder och gränsdragningar 

som patienten utsätts för bidrar till aggressivitet. Dessa antaganden stämmer bra överens med 

det Peplau beskriver i följande: Frustration kan enligt Peplau (1952) upplevas av en patient då 

gränser och hinder sätts upp. När patienten inte kan nå sina mål på grund av gränsdragningar 

kan aggressivitet uppstå. Exempel på hinder kan vara sjukdom eller en stängd dörr. 

Aggression som riktas mot den eller det som framkallat det aggressiva beteendet kallas direkt 

aggression, om aggressionen däremot riktas mot patienten själv eller ett föremål som ej utlöst  
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aggression kallas indirekt aggression. Peplau menar att patientens aggressivitet beror på hur 

sjuksköterskan betraktar patienten och hur patienten i sin tur betraktar sjuksköterskan. Till 

skillnad från barnet som genast ger uttryck för sin aggression när det stöter på ett hinder är 

den vuxnes aggressionsbeteende mer undertryckt eftersom en vuxen inte beter sig som ett 

barn. Aggressivitet kan säjas vara progressiv, det vill säja en sjuksköterska som sätter upp 

gränser för patienten och som dessutom påminner om och har ett beteende som liknar 

patientens fru kommer inte att drabbas av samma grad av aggression som patientens fru 

skulle ha gjort. Detta förhållande kan förklara varför vissa sjuksköterskor som har en större 

likhet med patientens fru än andra också utsätts för en högre grad av aggressivitet. 

 

10   Konklusion 

Den upplevelse av oro i mötet med patienter inom psykiatrisk vård som jag beskriver i 

inledningen och som blir upphov till syftet med denna studie visar att även andra 

sjuksköterskor upplever rädsla i kontakten med aggressiva patienter. I detta arbete uttrycker 

sjuksköterskor ofta rädsla i kontakten med aggressiva patienter, en rädsla som hos vissa kan 

bli så stark att de oroar sig för nästa arbetsdag. Aggressiva och våldsamma patienter hör till 

vardagen för många sjuksköterskor och har därför accepterats som något oundvikligt. Det 

våld sjuksköterskor utsätts för är fysiskt, psykiskt och sexuellt.  

   För att stävja aggressivt beteende hos patienten föredrar sjuksköterskor att prata och trösta 

patienten istället för att medicinera. Sjuksköterskor  i studien har åsikter om vad som kan 

bidra till patientaggressivitet. Förutom patientens sjukdom kan brist på avskildhet, regler som 

måste följas och begränsad möjlighet att påverka behandlingen av den egna sjukdomen vara 

bidragande orsaker. 

    Sjuksköterskor i studien anger att brist på personal och utbildning kan vara grund för 

aggressivitet hos patienter. Att så skulle kunna vara fallet styrks av Hallin och Siverbo (2003) 

som anser att resursfrågor är viktiga i hälso- och sjukvård. Tillgång till personal och 

ekonomiska resurser och hur de används är väsentliga för vilken vård som kan 

tillhandahållas.  

 Vilka ekonomiska resurser som satsas på vård i de länder som förekommer i studien framgår 

inte men det skulle vara intressant att se om skillnader i ekonomisk tilldelning också påverkar 

patienters beteende i någon riktning.  
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stress in acute mental health nurses  nr 3.  
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provokingly: an interview study nr 8. 

 

Perceiving risk in dangerous situations: 

risks of violence among  mental  health 

inpatients  nr 61. 

 

Experiences of stress among  nurses in 

acute mental health settings  nr10. 

 

Violence in institutional care for elderly 

people from the perspective of involved 

care providers, nr 46. 

 

The lived experience by psychiatric 

nurses of aggression and violence from 

patients in a Gauteng psychiatric 

institution  nr 9. 

 

An exploratory account registered nurses 

experiences of patient aggression in both 

mental health and general nursing 

settings, nr 75. 
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registered nurses that have contributed to 
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stimulated recall interviews with 
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                                                                                                                                          25 (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinhal 

 

 

Cinhal 

 

 

 

Academic search 

premier 

 

MEDLINE 

 

 

MEDLINE 

 

 

Caregivers’ 

experiences  of  

violence 

 

Aggressive 

patients in 

psychiatric 

 

 

Nurse experience 

violent patients 

 

 

Violence to 

nurses 

 

 

Violence to 

nurses 

15 

 

 

21 

 

 

 

55 

 

433 

 

 

433 

 

 

 

Caregivers’ experiences of exposure to 
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Aggression in psychiatry: a qualitative 
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directed at nurses nr 65. 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Finnema , Dassen 

& Halfens 

Aggression in 

psychiatry: a 

qualitative study 

focusing on the 

characterization and 

perception of  patient 

aggression by nurses 

working on 

psychiatric wards. 

1993,  Nederländerna, 

Journal of advanced 

Nursing 

Att få en bättre förståelse för 

begreppet aggression på 

psykiatriska sjukhus utifrån 

ett vårdperspektiv. 

En kvalitativ studie där 24 

sjuksköterskor som arbetar på 

öppna och slutna avdelningar 

intervjuas om hur de uppfattar 

aggression hos patienter. 

Datainsamling och dataanalys 

görs samtidigt med hjälp av en 

konstant jämförande metod. 

Efter analys  visar det sig att alla 

sjuksköterskor har en personlig 

uppfattning  om vad aggressivt beteende 

innebär. Som en följd av detta är det 

omöjligt att formulera en allmän 

definition av aggressivt beteende. De 

flesta av sjuksköterskorna uttrycker 

både positiva och negativa aspekter när 

det gäller aggressivt beteende hos 

patienter. Trots att det existerar en 

allmän negativ inställning bland 

allmänheten svarade 20 av 24 

sjuksköterskor att aggression kan 

innebära något positivt. Aggressioner 

kan uttrycka känslor, sända ut signaler 

som en start på en positiv sjuksköterske- 

patient relation.  

Currid The lived experience 

and meaning of stress 

in acute mental health 

nurses. 

2008, England, British 

Journal of  Nursing. 

Att ta reda på den upplevda 

erfarenheten och 

upplevelsen av stress hos 

personal inom akut 

mentalvård. 

Åtta anställda inom mental 

hälsovård i London intervjuas 

med hjälp av hermeneutisk 

fenomenologi. Vid 

datainsamlingen används   

Orsak till stress bland personalen var 

hög arbetsbelastning, patienters 

aggressiva och våldsamma beteenden, 

dåligt stöd från arbetsledningen och 

rädsla för klander. Många 

sjuksköterskor som deltar i studien  
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    halvstrukturerade bandinspelade  

intervjuer. Analys sker genom 

tolkande fenomenologisk 

analys. 

menar att otillräckligt antal anställda har 

samband med hög frekvens av aggressiva 

handlingar hos patienterna. Mer personal 

skulle kunna minska antalet incidenter. En 

åsikt bland sjuksköterskorna är att mental 

hälsosjukvård inte värderas lika högt som 

andra vårddiscipliner. Detta skapar 

grubbel och ångest efter avslutat arbete. 

Oro för att ha glömt att utföra alla 

arbetsuppgifter korrekt skapar rädsla för 

klander från arbetsledningen, en 

arbetsledning som hellre ger klander än 

uppmuntran. 

Trnoweth Perceiving risk in 

dangerous situations: 

risks of violence 

among  mental health 

inpatients. 

2003, England, Journal of 

Advanced  Nursing. 

Ta reda på hur 

sjuksköterskor i 

mentalvården gör 

bedömningar av risker i 

krissituationer där det är stor 

risk för överhängande våld. 

Tio erfarna sjuksköterskor inom 

mentalvården intervjuas och 

data analyseras med hjälp av 

grounded  theory. 

Visar att sjuksköterskorna i stor 

utsträckning litar på kunskap om 

patienterna, som tidigare våldsamt 

beteende, biografiska data och den 

inverkan de psykiska problemen har för 

ett våldsamt beteende när det gäller att 

reducera risken för våld. En god relation 

med vårdtagaren anses leda till en lägre 

risk för att våld skall uppstå. De 

intervjuade sjuksköterskorna strävar också 

efter att identifiera orsaker som kan 

orsaka våldsamt beteende: Det kan vara 

närvaron av en särskild sjuksköterska, att 

vårdtagaren ofrivilligt blir kvarhållen, 

framtvingande av medicinering eller att 

vårdtagaren förvägras permission. Att 

arbeta i  team och få stöd och hjälp från 

andra erfarna kolleger skapar tillit i 

situationer där våld kan uppstå.      
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Bimenyimana, 

Poggenpoel, 

Myburgh & van 

Niekerk 

The lived experience 

by psychiatric nurses 

of aggression and 

violence from 

patients in a Gauteng 

psychiatric 

institution. 

2009, Sydafrika, 

Curationis. 

Att utforska och beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

erfarenheter av aggression 

och våld från patienter på en 

psykiatrisk institution i 

Gauteng. 

En kvalitativ, undersökande, 

beskrivande och kontextuell 

studie. Datainsamling sker 

med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer. Dataanalys, öppen 

kodning. 

Visar att sjuksköterskorna utsätts för en 

hög nivå av våld och aggressivitet och 

konsekvenserna är oroande. 

Sjuksköterskorna påverkas både 

emotionellt, psykiskt och fysiskt med 

tecken på rädsla, vrede, hopplöshet, 

hjälplöshet och frånvaro från arbetet.  

Sandvide, 

Åström, Norberg 

& Saveman 

Violence in 

institutional care for 

elderly people from 

the perspective of 

involved care 

providers. 

2004, Sverige, 

Scandinavien  Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva våldsamma 

möten berättade av 

vårdgivare där de själva har 

varit med. 

Kvalitativ beskrivande studie. 

Åtta vårdhem med 424 bäddar, 

fem skyddade boenden med 

252 bäddar och fem 

gruppboenden med 112 bäddar 

ingick i studien. 848 

vårdgivare får i uppgift att 

rapportera om våld som 

förekommer på deras 

arbetsplatser under ett år. 149 

händelser  rapporteras  och 

följs upp av telefonintervjuer. 

En kvalitativ beskrivande 

analys används som svarar på 

frågorna vem, vad och var. 

Visar på tre teman: missförstånd mellan 

vårdgivare och vårdtagare, kränkning av 

det personliga rummet och ett accepterande 

av våld på arbetet. Missförstånd mellan de 

båda parterna kan  uppstå när vårdgivarna 

skall informera vårdtagarna om vad som 

skall ske t.ex. vid tvätt eller vid matning 

trots att vårdgivarna är medvetna om 

vårdtagarens svårigheter att ta till sig 

information. Kränkning av det personliga 

rummet kan innebära att rätten att själv 

bestämma går förlorad. Skall vårdgivare 

eller vårdtagare bestämma när det är dags 

att gå upp eller när det är dags att äta  

frukost ? När det gäller accepterande av 

våld i arbetet uttrycker de intervjuade 

vårdgivarna att fysiskt, psykologiskt och 

sexuellt våld  inträffar så ofta att det ses 

som något oundvikligt. 

. 
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Duxbury An exploratory account of 

registered nurses´ 

experience of patient 

aggression in both mental 

health and general nursing 

settings. 

1999, England, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Att utforska legitimerade 

sjuksköterskors erfarenheter 

av möten med patient 

aggression både i akut 

sjukvård - och  mental -

hälsoinrättningar. Att ta reda 

på om en jämförelse mellan 

de två specialiteterna kan ge 

viktig kunskap för framtiden.  

Ett utforskande 

tillvägagångssätt av kvalitativ 

natur används för att undersöka 

materialet.  

Sjuksköterskor inom båda fälten har 

liknande erfarenheter av aggression från 

patienter. Både glåpord och fysisk 

misshandel är det sjuksköterskorna oftast 

blir utsatta för. Ofta tillskriver 

sjuksköterskorna inre faktorer som orsak 

till aggressivitet hos patienterna. 

Sjuksköterskorna inom båda områdena 

anser också att den bästa behandlingen av 

aggressivitet hos patienterna är den 

biomedicinska modellen. 

Chapman, Perry, 

Styles & Combs 

Predicting patient 

aggression against nurses 

in all hospital areas. 

2009,  Australien, 

Brittish Journal of 

Nursing 

Att beskriva de faktorer som 

får sjuksköterskor arbetandes 

inom olika områden på ett 

icke undervisningssjukhus att 

komma till insikt om att våld 

på arbetet kan inträffa. 

 Undersökande studie som 

samlar kvalitativa och 

demografiska data från enkäter 

och intervjuer. En enkät skickas 

till 332 sjuksköterskor inom 

medicin, kirurgi, barn och 

mental vård för att ta reda på 

deras erfarenheter av händelser 

där händelser med våld och 

aggressivitet förekommit de 

senaste tolv månaderna. 35 

sjuksköterskor deltar slutligen i 

intervjustudien. 

Halvstrukturerade intervjuer 

eller samtal genomförs för att ta 

reda på sjuksköterskornas 

erfarenheter av arbetsplatsvåld. 

Översatt data analyseras enligt 

kvalitativ dataanalys, kodning, 

indelning i kategorier och i 

grupper.  

Sjuksköterskorna redovisar  nio beteenden 

och omständigheter som hjälper dem att 

förutse arbetsplatsvåld. De nio faktorerna 

är stirrande, tonfallet på rösten, oro, 

mumlande, sättet att gå, känslor 

sjukdomsprocess, bestämt/ icke bestämt 

beteende och resurser. 
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Carlsson, Dahlberg 

& Drew 

Encountering violence 

and aggression in 

mental health nursing: 

A phenomenological 

study of  tacit caring 

knowledge. 

2000, Sverige, Issues in 

Mental Health Nursing 

Att undersöka positiva 

möten med aggressiva och 

våldsamma patienter. 

Fenomenologisk metod 

används. Två sjuksköterskor 

och tre undersköterskor bidrar 

med nedskrivna berättelser 

som handlar om ett lyckat 

möte med en aggressiv 

patient. Med ett lyckat möte 

menas att det är positivt både 

för vårdgivare och patient. 

Data analyseras med hjälp av 

Giorgis metod. Först läses 

data som sedan bryts ner i 

delar, organiseras och uttrycks 

slutligen i syntetiserad data 

och summeras. 

Resultatet visar på sju teman som ett 

resultat av deltagarnas berättelser. Att 

deltagarna respekterar sin rädsla och 

respekterar patienten, beröring, dialog, 

stabilitet, situerad kännedom, ömsesidig 

hänsyn och pliability. 

King & McInerney Hospital workplace 

experiences of 

registered nurses that 

have contributed to 

their resignation in the 

Durban metropolitan 

area. 

2006, Sydafrika, 

Curationis 

Att undersöka varför 

legitimerade sjuksköterskor 

slutar sitt arbete? 

Kvalitativ fenomenologisk. 15 

deltagare som skall sluta sitt 

arbete på fyra sjukhus i 

Durban Metropolitan Area 

deltar i halvstrukturerade 

intervjuer. Deltagarna är 

mellan 23-52 år. I studien 

används en fenomenologisk 

analytisk procedur, 

kondensering, kodning av 

meningsenheter och 

kategorisering. Trovärdigheten 

av data och dataanalys 

åstadkoms med hjälp av ett 

antal datainsamlings tekniker, 

till exempel genom att 

intervjua fler än en deltagare 

per deltagande institution. 

Fem teman och 22 underteman 

identifieras. Var och ett av dessa teman 

 visar sig vara erfarenheter från deltagarnas 

arbetsplatser och anses vara bidragande för 

att säja upp sig från arbetet. Några av de 

22 underteman som kommer fram är: 

utbrändhet, våld på arbetet, den fysiska 

miljön, rasism, säkerheten på arbetet och 

relationer med andra vårddiscipliner. 
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Chapman, Perry,    

Styles & Combs 

Consequences of 

workplace violence 

directed at nurses. 

2009, Australien, 

Brittish Journal of 

Nursing  

Att identifiera sjuksköterskor 

från Australien och deras 

förmåga att uppfatta 

konsekvenserna av 

arbetsplatsvåld mot dem 

själva, förövaren och 

organisationen.  

I en beskrivande undersökande 

studie insamlas kvalitativa 

data både genom att använda 

skrivna enkäter och 

intervjuer.322 sjuksköterskor 

inom akutvård, äldrevård, 

medicin, kirurgi, mödravård, 

barn och mentalvård som hade 

direktkontakt med patienterna 

blev kontaktade. All 

datautskrift analysers genom 

kvalitativ dataanalys. 

Av 322 frågeformulär återsänds 113 

stycken. Av de 113 svarande accepterar 35 

att bli intervjuade. De deltagande 

sjuksköterskorna pekar på tre konsekvenser 

av arbetsplatsvåld. 1. Att våld på 

arbetsplatsen är en del av arbetet. 2Många 

av deltagarna uppger att de erfarit fysiska 

och psykiska konsekvenser i form av 

ryggskador, smärta, blåmärken och brutna 

revben. Ifrågasättande av den egna 

kompetensen och lägre 

arbetstillfredsställelse.   

Lundström, Åström 

& Graneheim 

Caregivers´ 

experiences of 

exposure to violence in 

services for people 

with learning 

disabilities. 

2007, Sverige, Journal 

of psychiatric and 

Mental Health Nursing 

Att belysa vårdgivares 

erfarenheter av att bli utsatta 

för våld av människor med 

inlärningssvårigheter               

Kvalitativ innehållsanalys. 

Studien utförs i 22 

gruppboenden för människor 

med inlärningssvårigheter där 

många har diagnoser som 

Down´s syndrom , autism, 

epilepsi och några även 

psykiska sjukdomar som 

schizofreni och borderline. 

Vårdgivarna består av 

sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

I studien framkommer att när vårdgivarna 

blivit utsatta för våld i kontakten med 

vårdtagarna  upplever  de rädsla, sorg, ilska 

och kraftlöshet. Vårdgivarna har ändå en 

vilja att hålla ihop både sig själva 

vårdtagarna och vårdsituationen . 



                                                               

 

 


