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Abstrakt  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omvårdnadspersona-
lens upplevelser av att bli utsatt för aggressivitet. Studien baserades på 
åtta publicerade vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalita-
tiv innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 
kategorier: Hotets karaktär och den rädsla, oro och frustration det 
väckte: Osäkerhet och bristande kunskap att möta hotet; Otrygghet på 
grund av bristande skyddsåtgärder; Brist på samarbete och förtroende. 
Studien visar hur en aggressiv situation kan tas i uttryck och vilka fak-
torer som bidrar till uppkomsten av ett aggressivt beteende, samt hur 
patientkontakten försämras och hur påfrestande det är att bli involve-
rad i en incident. Omvårdnad bygger på en god relation med vårdtaga-
ren och den är svår att upprätthålla om det finns hot och aggressivitet i 
relationen. Det existerar en bristande kunskap om hur personalen skall 
bemöta hot och våld på arbetsplatsen, vilket skapar en otrygg arbets-
miljö. Det finns ett behov av en policy om hur våld skall hanteras som 
kan innefatta säkerhetsåtgärder, utbildning i självförsvar samt konsten 
att kommunicera på rätt sätt. Studien belyser också en försämrad ar-
betsetik bland kolleger och överordnade då aggressivitet även före-
kommer bland personalen. Cheferna bör ta ett större ansvar och priori-
tera personalens välbefinnande och kompetens. Personalen behöver få 
relevant träning med uppföljning för att bättre kunna hantera situatio-
ner med hot och våld.  
 
Nyckelord: Vårdpersonal, sjuksköterskor, hot, upplevelse, aggression, 

smädelse, våld. 
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Kwok et al. (2006) beskriver i en studie att våld innefattar mord, verbala smädelser, fysiska 

anfall, mobbning, psykologisk stress, sexuella och rasistiska trakasserier. Våld förekommer 

inom alla arbetsområden, men inom sjukvården är sjuksköterskan i fronten. De har den 

närmsta kontakten med patienten och deras anhöriga och löper den största risken att bil utsatta 

för ovett och för att bli skymfade. I 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763; HSL) anges att 

vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och att 

behandlingen skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Ett ge-

nomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god vård. Detta gäller även omvårdnad. 

Varje situation är unik och omvårdnaden utformas därför individuellt. Stöd och hjälp ska ges 

åt patienter i deras reaktioner på sjukdom. Videbeck (2004) menar att genom att visa respekt 

och hänsyn kan omvårdnadspersonalen medverka till att förebygga onödig irritation. Klarhet 

och logik i kommunikation, riktlinjer och beslut bidrar till att krafterna inte binds på ett nega-

tivt sätt i ilska och protest. Våld och aggressivitet i en vårdrelation gör det är svårt att förmed-

la vård av god kvalitet. Enligt AFS (1993:02) skall arbetsgivaren enligt 2§ gällande våld och 

hot i arbetsmiljön utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vid-

taga de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Enligt arbetsmiljöverkets statistik kan 

man se en ökning av skador på grund av våld från perioden 1985-1990. Ökningen har framför 

allt skett bland sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, hemvårdare och socialtjänstemän (AFS, 

1993:02). Den vanligaste formen av våld mot vårdpersonal består av verbala smädelser, där 

konsekvenserna för vårdpersonalen resulterar i bland annat låg självkänsla, ilska, rädsla och 

förnedring (Uzun, 2003). Sjukvårdspersonalen är utsatt för våldsamma handlingar och sjuk-

vården har generellt blivit en våldsammare arbetsplats (Rippon, 1999). Omerov, Edman och 

Wistedt (2003) menar att hot om våld och fysiskt våld är vanligt inom terapeutiska arbeten, 

speciellt inom låsta psykiatriska avdelningar. Vidare menar Antai-Ontong (2001) att sjukskö-

terskor inom psykiatrin mer utsatta för arbetsrelaterat våld än sjuksköterskor inom andra ar-

betsområden. 

 

Enligt Bengtsson (2006) rapporterades i en undersökning gjord 2003 att var tredje anställd 

inom vården varit utsatt för våld eller hot om våld under det senaste året. Vidare skriver 

Bengtsson (2006) att andelen utsatta är högre endast inom omsorg än inom sjukvården. An-

mälningar om våld eller hot under perioden 2002-2004 som medfört minst en sjukfrånvaro 

dag, uppgavs till 874 olycksfall, av dessa var drygt två av tre kvinnor. Men hur det enligt 

Bengtsson (2006) döljer sig ett stort mörkertal eftersom alla händelser om hot och våld inte 

alltid resulterar i sjukfrånvaro och där det saknas statistik. Ferns (2006) menar att sjuksköters-
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kor med låg självkänsla inte värderar sig själva högt och är mindre benägna att rapportera 

våldsamma incidenter.  

 

Enligt Rippon (1999) är aggression ett beteende med avsikt att skada och som kan utföras fy-

siskt eller verbalt, aktivt eller passivt och direkt eller indirekt. Aggression kan vara riktad mot 

sig själv eller mot andra och kan också framträda i frånvaro av ilska. Enligt Hinchliff, Norman 

och Schober (1998) kan anledningen till ett aggressivt beteende hos patienter bero på ett fler-

tal faktorer. Det kan röra sig om långa väntetider, plötsliga kriser som uppstår, orealistiska 

förväntningar, brist på information, rädsla, alkohol och drogpåverkan samt en önskan att ver-

ka stor eller dominant inför andra individer (s. 583). Enligt en studie gjord i England (James, 

Madely & Dove, 2005) misstänktes förövaren i 52,3 % av alla incidenter vara påverkad av al-

kohol och att 5 % använt sig av illegala droger. Hinchliff et al. (1998, s. 583) belyser att vid 

ett felaktigt bemötande eller hantering av en aggressiv individ kan aggressiviteten snabbt es-

kalera till våldsamma handlingar. Det behöver nödvändigtvis inte bara vara patienten som har 

förmågan att utveckla ett aggressivt beteende, utan även dennes anhöriga och vänner.  

 

Uppkomsten av aggressivitet och våld behöver inte heller enbart orsakas av patienter eller av 

dennes vänner och släktingar. Det kan också vara sjukvårdspersonalen som på ett klumpigt 

sätt dömer patienten eller uttalar sig på ett kränkande och nedvärderande sätt. Vilket i sin tur 

bidrar till en försämring av situationen (Hinchliff et al. 1998, s. 583). Utbildning i hantering 

av aggressivitet och våld måste kontinuerligt fortskrida inom sjukvården (Ryhan & Maguire, 

2005). Erfaren vårdpersonal kan oftast avgöra i förtid om en patient är benägen att bli aggres-

siv eller våldsam genom att tolka olika signaler och kroppsspråk, aggressiva utbrott sker näm-

ligen sällan utan förvarningar (Hinchliff et al., 1998, s. 583). 

 

Enligt en studie av Farrell, Bobrowski och Bobrowski (2006) hade en majoritet av deltagarna 

som bestod av sjuksköterskor (63,5 %), upplevt någon form av aggression som fysiska eller 

verbala smädelser under de fyra arbetsveckor som studien pågick. En orsak kunde enligt den-

na studie vara den ökande användningen av droger som har blivit ett folkhälsoproblem. Sjuk-

sköterskor får ofta ta hand om patienter med drogrelaterade problem som inte är lika mottag-

liga för omvårdnadsinterventioner. I studien framkom det att 11 % av deltagarna hade lämnat 

sin sjukskötersketjänst någon gång under sin karriär på grund av möten med aggressiva pati-

enter. Det finns enligt Farell et al. (2006) goda skäl att misstänka att aggressiva handlingar 
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mot sjuksköterskor ökar trots bristen på empiriska bevis. Intresset har ökat dom senaste åren, 

när det gäller att fastställa i vilken omfattning sjuksköterskor utsätts för aggressiva handlingar.  

 

Enligt en studie gjord i USA (Arthur, Brende och Quiroz, 2003) rapporterade 61 % av delta-

garna, som bestod av olika kategorier av sjukvårdspersonal, att de blivit offer för våldsamma 

handlingar av fysisk och psykisk art. Det bestod bland annat av sparkande, slående, spottande, 

sexuella handlingar samt verbala hot. Dessutom framkom det att 29 % någon gång hade upp-

levt fara för sitt liv under arbetet med patienter. (Vidare beskriver Arthur et al. (2003) att per-

sonliga hot var mer vanligt förekommande för manlig personal. Betydelsen av våld och ag-

gressivitet i en vårdrelation är viktig att förstå för att kunna möta den på ett konstruktivt sätt. 

Ett viktigt perspektiv i den förståelsen är hur personalen upplever sin situation. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av att 

bli utsatt för aggressivitet. 

 

Metod 

Vi ville uppnå ett inifrånperspektiv, därför analyserade vi artiklarna med kvalitativ innehålls-

analys med manifest ansats. Vilket enligt Downe-Wamboldt (1992) är fördelaktigt att använ-

da inom omvårdnadsforskning då denna fokuserar på det faktiska/synliga.  

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar till denna studie söktes i internationella databaser. Sökningen av artik-

larna skedde i databaserna Academic Search (LTU), Cinahl (LTU) och MedLine (LTU). Vi 

använde oss av sökorden Health personnel, Nurses, Threat, Experience, Aggression, Abuse 

och Violence som kombinerades på olika sätt med varandra. Dessutom använde vi oss av de 

funna artiklarnas referenslistor för att finna andra artiklar som motsvarade vårt syfte. Sök-

ningen av artiklar skedde under tre veckor.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, ha en 

kvalitativ ansats, och vara skrivna på svenska eller engelska. Exkluderade var artiklar som 

inte svarande mot syftet, skrivna på annat språk än engelska och svenska. Även renodlade 

kvantitativa artiklar exkluderades eftersom dessa artiklar sällan beskriver ett inifrånperspektiv 

tillräckligt bra. Vi fann 14 artiklar som motsvarade syftet och inklusionskriterierna, men efter 

ytterligare kvalitetsgranskning återstod bara 8 artiklar. De artiklar som valdes bort var anting-
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en av för låg kvalitet eller var renodlat kvantitativa. En kvalitetsbedömning av artiklarna 

genomfördes där det bedömdes om urvalet var relevant, om resultatet var logiskt och begrip-

ligt samt om det redovisades klart och tydligt. Den sammanfattande bedömningen av artiklar-

nas kvalité graderades som hög, medel eller låg enligt Willam och Stoltz (2002, s. 122-123). 

 

Tabell 1 Översikt artikelsökning.  

Nr Termer i de olika 
databaserna 

Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

Medline/ 
PubMed 

Fritext    

1  Aggression OR Violence OR Abuse OR Threat 
AND Nurses AND Experience 

300 1 

2  Health personnel OR Nurses OR Experience 
AND Aggression AND Violence 

438 1 

3  Health personnel OR Nurses OR Experience 
AND Aggression AND Violence AND Abuse 

129 1 

Academic 
search 

    

1 Advanced Search Aggression OR Violence OR Abuse OR Threat 
AND Nurses AND Experience 

373 1 

2 Advanced Search Health personnel OR Nurses OR Experience 199222  
3 Advanced Search Health personnel OR Nurses OR Experience 

AND Aggression 
442 1 

Cinahl     
1 Advanced Search Aggression OR Violence OR Abuse OR Threat 

AND Nurses AND Experience 
292 1 

1  Manuell sökning via referenslista  2 
 

Analys 

Downe-Wamboldt (1992) beskriver att manifest analys är en forskningsmetod som ger ett 

systematiskt och objektivt sätt för att göra godkända inlägg från verbala, synliga eller skriftli-

ga data för att kunna beskriva kvantiteten av det specifika fenomenet. I denna analys har vi 

utgått från delar av Burnards (1991) metod, för kvalitativ innehållsanalys med manifest an-

sats. Artiklarna som motsvarade syftet med vår litteraturstudie läste vi igenom noggrant. 

Textenheter som motsvarade syftet identifierades och extraherades för att sedan kondenseras 

och kodas. De kondenserade textenheterna fördes ihop till kategorier i flera steg tills inga fler 

kategorier kunde föras ihop och kategorierna var varandra uteslutande. Vi använde dock inte 

oss av alla steg som Burnard (1991) beskriver, eftersom analysen utgick från textenheter ut-

ifrån artiklar och inte från intervjuer.  
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Tabell 1 översikt över artiklar som ingår i analysen (n=8) 

Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
analys metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Catlett 
(2005) 

Kvalitativ 8 sjuksköters-
kor 
Akutsjukvård 

Intervjuer/fenomenologisk 
analysmetod. 

Känslor som sår-
bar, rädsla och oro 
framkom. Delta-
garna upplevde 
brist i säkerhetsåt-
gärder samt brister 
i utbildningen. 

Medel 

Chambers 
(1998) 

Kvalitativ 5 sjuksköters-
kor 
Äldrevården 

Intervjuer/fenomenologisk 
analysmetod. 

Känslor som 
hjälplöshet be-
skrevs när man 
upplevde aggres-
sioner från sina 
chefer. 
Att vilja kontrolle-
ra våldsamma in-
cidenter, då man 
kände sig ansva-
rig.   

Hög 

Eriksson & 
Saveman 
(2002) 

Kvalitativ 12 sjuksköters-
kor 
Äldrevården 

Frågeformulär med struk-
turerade och öppna frågor.

Känslor som fru-
stration beskrevs 
vid våld från pati-
enter med demens 
vilket var vanligt.  

Låg 

Farell 
(1997) 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

29 sjuksköters-
kor 
Äldrevården 

Frågeformulär med struk-
turerade och öppna frågor.

Att aggressioner 
från patienter upp-
levdes som van-
ligt. Man ansåg att 
personalkonflikter 
vilket var vanligt, 
var det svåraste att 
hantera. 

Hög 

Gates, Fitzwa-
ter & Meyer 
(1999) 

Kvalitativ 60 vårdgivare Intervjuer i grupper med 
både strukturerade och 
öppna frågor. 

Känslor som ilska, 
frustration och 
rädsla framkom på 
grund av bristande 
respekt och sakna-
den av utbildning 
och träning. 

Hög 

Hilsop & Mel-
by 
(2003) 

Kvalitativ 5 sjuksköters-
kor 
Akutsjukvård 

Intervjuer/fenomenologisk 
analysmetod.  

Känslor som 
maktlöshet, ilska, 
rädsla och frustra-
tion beskrevs i 
samband med ag-
gressiva utbrott. 
Kollegornas vikti-
ga roll som stöd-
person efter en in-
cident beskrevs.  

Hög 
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Tabell 1 (forts.) översikt över artiklar som ingår i analysen (n=8) 

Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
analys metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Levin, Misner 
& Reynolds 
(2003) 
 

Kvalitativ 10 vårdgivare Frågeformulär med struk-
turerade och öppna frågor.

Deltagarna beskri-
ver aggressioner 
allt från verbala 
smädelser till fy-
siskt angrepp. 
Känslan av behov 
för stöd och re-
spekt beskrevs 
samt behovet av 
träning i att kunna 
arbeta i ett team. 

Medel 

Suserud, 
Blomqvist & 
Johansson 
(2002) 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

66 ambulans-
sjukvårdare 
Akutsjukvård 

Frågeformulär med struk-
turerade och öppna frågor. 
Statistisk redovisning. 

Att utsättas för 
våld och hot be-
skrivs som obe-
hagligt. Patientre-
lationen påverkas 
då personalen har 
svårt att utföra sitt 
jobb på grund av 
hot och våld. 

Hög 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra slutkategorier som redovisas i tabell 2. De 

beskrivs i löpande text med refererade citat från artiklarna för att stärka deltagarnas upplevel-

ser. 

 

Tabell 2. Översikt av slutkategorier (n=4) 

Kategorier 

Hotets karaktär och den rädsla, oro och frustration det väckte 

Osäkerhet och bristande kunskap att möta hotet 

Otrygghet på grund av bristande skyddsåtgärder  

Brist på samarbete och förtroende  

 

Hotets karaktär och den rädsla, oro och frustration det väckte 

Upplevelsen av hotet karaktär och de situationer och faktorer som bidrog till att det uppstod 

fanns beskrivet i flera studier. Det handlade om tidpunktens och aktivitetens betydelse, verk-

samhetens begränsningar, vilket sjukdomstillstånd det var och hur anhöriga kunde hantera si-

tuationen. Ett flertal studier (Catlette, 2005; Farrell, 1996; Gates, Fitzwater & Meyer, 1999; 

Levin, Hewitt, Misner & Reynolds, 2003; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002) visade att 

personalen tolkade både verbala och fysiska angrepp som hot och våld. Vidare framkom det i 
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studien (Levin et al., 2003) att verbala angrepp skapade spänningar som ibland kunde övergå 

till fysiskt angrepp. I två studier (Gates et al., 1999; Levin et al., 2003) menade vårdpersona-

len att fysiska angrepp kunde beskrivas som att bli riven, få föremål kastat mot sig, bli fasthål-

len, knuffad, slagen eller utsättas för sexuella trakasserier.  

 

I två studier (Gates et al., 1999; Levin et al., 2003) förklarade vårdpersonalen att hot och våld 

var riskfaktorer som förekom dagligen och eskalerade under kvälls- och nattskiften samt vid 

aktiviteter som matning, bad och klädbyte. I Catlette (2005) beskrev vårdpersonalen att de 

kände sig utsatta på grund av den nära patientkontakten. Vidare belyste deltagarna i Levin et 

al. (2003) hur övertid, enhetsbyte och materialbrist som irritationskällor hos personalen, samt 

bristande respekt från patienterna på grund av det höga arbetstempot.  Chambers, (1997) be-

lyste att personalen uttryckte maktlöshet över att inte kunna påverka situationen. I ett flertal 

studier (Catlette, 2005; Eriksson & Saveman, 2000; Gates et al., 1999; Hislop & Melby, 2003; 

Levin et al., 2002; Suserud et al., 2002) förklarade vårdpersonalen att det fanns vissa sjuk-

domstillstånd som tillexempel patienter med demens som bidrog till uppkomsten av att bli ut-

satt för hot och våld. Vidare belyste vårdpersonalen i två studier (Levin et al., 2003; Suserud 

et al., 2002) att de beskrev drog- och alkoholanvändandet som en ökad risk för angrepp. I två 

studier (Hislop & Melby, 2003; Catlette, 2005) beskrevs påverkade patienter av vårdpersona-

len som manipulativa, tidskrävande, våldsamma och oberäkneliga, eftersom dessa snabbt 

kunde gå till anfall. Enligt Catlette (2005) framkom det av personalen att patienter med psy-

kiska sjukdomar var instabila och impulsiva och kunde använde sig själva som ett vapen, i 

form av att bita, sparka och slå.  

 

I två studier (Suserud et al., 2002; Catlette, 2005) uppgavs av personalen att hot var vanligt 

från förtvivlade anhöriga som blev aggressiva på grund av sin oro. Vidare beskrevs det i två 

studier (Gates et al., 1999; Suserud et al., 2002) att verbala hot upplevdes av vårdpersonalen 

som vanligast från anhöriga i form av smädelser, hot om våld och hot om repressalier mot 

vårdpersonalen och dennes anhöriga och ansågs vara vanligt. Enligt Gates et al. (1999) 

beskrev personalen att våld uppstod när det fanns ett förväntat hot. Vidare beskrev deltagarna 

i Suserud (2002) att vissa hot kunde tolkas som dödshot och hot även kunde ske med vapen 

eller andra objekt.  
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”I was threatened to death by an accompanying relative. He was going to come 

after me and see to it that me and my family would die." (Suserud et al., 2002, 

s.130) 

 

Att bli utsatta för hot och våld väckte starka känslor bland personalen, känslor som påverkade 

relationen med personerna som behövde vård och kvalitén i vårdandet, men också känslor av 

förståelse. I två studier av (Gates et al., 1999; Hislop & Melby, 2003) beskrev vårdpersonalen 

hur de kände ilska, frustration, ångest och hur sinnesstämningen blev förstörd efter ett 

våldsamt angrepp. I två studier (Catlette, 2005; Farrell, 1996) menade personalen att de kände 

sig sårbara i våldsamma incidenter som involverade överfall från patienter. I Suserud et al., 

(2002) förklarade vårdpersonalen att de kände ilska, obehag och chock vid dödshot och ville 

avsluta skiftet och åka hem. Tankar om hotet verkligen var seriöst menat uppkom senare. 

 

"An incident that I found annoying was when I was met with harrying threats and 

fist blows, blows which missed my face but nevertheless left scratches from a fin-

ger ring. I had to make a run, it was at a disadvantage and hade to get help." (Su-

serud et al., 2002, s.131) 

 

Chambers (1997) visade i sin studie där vårdpersonal förklarade hur de kände misstro i våld-

samma situationer. Hislop & Melby, (2003) förklarade i sin studie hur vårdpersonalen beskrev 

oförståelse och orättvisa efter incidenter när man var där för att hjälpa. Personalen kände sig 

ensamma och isolerade, men beskrev också rädsla för att bli skadade som grundades på deras 

egna erfarenheter. Det värsta tänkbara skulle vara att ensam hamna i en våldsam situation med 

förövaren. I två studier (Hislop & Melby, 2003; Levin et al., 2003) framkom det av vårdper-

sonalen hur de tog smädelser mer personligt och det framkallade känslor som ilska, frustration 

och att de kände sig sårade. Vidare beskrev Hislop & Melby (2003) att vårdpersonalen 

beskrev att de behövde vara starka, självsäkra och att inte ta åt sig personligen av förolämp-

ningar. Det framkom också att vårdpersonalen hade en stark vilja att säga till då gränsen an-

sågs vara nådd. "I want to scream and say how dare you." (Hislop & Melby, 2003, s.8) Delta-

garna i Suserud et al. (2002) förklarade hur de uppfattade hot och våld olika, beroende på si-

tuationen och vem som hotade. Om det var en ung narkotikapåverkad patient eller en äldre, 

senil patient.  

 



 10

I två studier (Chambers, 1997; Suserud et al., 2002) beskrev personalen att de visade sympati 

och kände empati med aggressiva patienter, och belyste även att om patienterna var på dåligt 

humör, förvirrade, mentalt instabila eller chockade så fanns det ingen anledning till att ignore-

ra dem. Vidare påtalade Chambers (1997) hur vårdpersonalen kände att patienter som hade 

potential till att bli aggressiva och även hade medicinsk diagnos, som till exempel alkoholism, 

blev offer för organisationens begränsningar som kunde bestå av personalbrist och det ledde 

till att andra patienter prioriterades. I två studier (Eriksson & Saveman, 2000; Suserud et al., 

2002) beskrev vårdpersonalen att det på grund av hot och våld uppstod konsekvenser, som att 

det inte kändes bra när patientkontakten försämrades och att arbetsuppgifterna inte kunde full-

följas på ett tillfredsställande sätt och vidare att patienter som fick utbrott av ilska försvårade 

undersökningar och behandlingar. 

 

“Yes, it does of course affect the situation if someone is in a threatening state, you 

sort of keep your distance, and you absolutely don’t do any uncalled - for exami-

nations on the patient.” (Suserud et al., 2002, s.131) 

 

Deltagarna i Farrell (1996) beskrev hur de trots allt kände tillfredsställelse att arbeta inom 

vården trots incidenter som uppstod, för arbetet i sig gav så mycket mer tillbaka och persona-

len ansåg att det var värt det. Vårdpersonalen i Chambers (1997) tyckte att en väl och fram-

gångsrik utförd intervention hade betydelse för alla inblandade genom att det minskade risken 

att incidenter skulle uppstå. 

 

"When a patient responds to you, gives you a cuddle, though five minutes before 

she was trying to break you finger, that’s what nursing is all about." (Chambers, 

1997, s. 433) 

 

Osäkerhet och bristande kunskap att möta hotet     

Upplevelsen av att det inte fanns tillräckliga kunskaper för att kunna bemöta hot och våld på 

sin arbetsplats fanns beskrivet i ett flertal studier. Det fanns behov av att få adekvat utbildning 

för att kunna hantera eventuella incidenter. I ett flertal studier (Catlette, 2005; Gates et al., 

2003; Hislop & Melby, 2003; Levin, 2003) beskrev vårdpersonalen hur utbildningen som sko-

lan och arbetsplatsen gav, inte motsvarade förväntningarna om hur det verkligen var att hante-

ra våld och aggression på arbetsplatsen. I två studier (Catlette, 2005; Levin et al., 2003) påta-

lade vårdpersonalen att bristande erfarenheter skapade osäkerhet i hanteringen av patienter 
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vilket i sin tur kunde göra patienterna aggressiva. Vidare belyste deltagarna i Levin et al. 

(2003) hur ny vårdpersonal med bristande erfarenheter kände det riskfyllt att arbeta med pati-

enter som till exempel var psykiskt sjuka eller patienter med demens, då det aldrig diskutera-

des att våld kunde bli en del av arbetet.  

 

‘‘They may very well in school have had some component, but you can bet it was 

about as much as they give for the emergency room, which is nothing. I mean, 

Here’s the emergency room, you may work here some day, let’s go T. . .we didn’t 

get anything, I didn’t learn a thing.’’ (Catlette, 2005, s.523) 

 

I två studier (Gates et al., 1999; Levin, 2003) förklarade vårdpersonalen att det fanns ett be-

hov av korrekt träning i hur aggressiva patienter och anhöriga skulle hanteras för att kunna ge 

bästa möjliga individuella vård. Vidare belyste Levin et al. (2003) hur vårdpersonalen beskrev 

att den egna attityden kunde göra vissa arbetsuppgifter riskfyllda och sannolikt bidra till ris-

ken för ett angrepp. Det kunde vara hur personalen nekade patienterna privilegier eller vid 

framförandet av dåliga nyheter. Gates et al. (1999) påtalade hur vårdpersonalen beskrev att 

utbildning främst förekom vid inskolning av ny personal. Den höga personalomsättningen 

gjorde det svårt att få kontinuitet i utbildningarna och träningen erhölls istället allteftersom si-

tuationer uppstod. I två studier (Catlette, 2005; Hislop & Melby, 2003) framkom det av per-

sonalen att den träning som erhölls bestod av självförsvar vilket var bra men fort glömdes bort 

och inte ansågs fungera i verkligheten.  

 

I två studier (Catlette, 2005; Hislop & Melby, 2003) beskrev personalen önskan och behov av 

att förhindra eller minska alla slags våldsamma incidenter och skapa kontroll för att skydda 

medarbetare och patienter. Vidare belyste Catlette, (2005) hur vårdpersonalen förklarade att 

de kunde bli tvungna att ta bort föremål som patienter hotade att göra sig illa med. Personalen 

upplevde att de hade överseende tills det verkligen hände något. Deltagarna i studien Levin et 

al. (2003) identifierade ett antal administrativa lösningar som träning, adekvat personal och 

stöd. I Chambers (1997) förklarade vårdpersonalen att deras profession gav ett ansvar för hur 

en våldsam incident slutade. För att erkännas som professionell behövdes ansvar och pålitlig-

het visas. 

 

"I mean the spotlight is on you as the one in charge, the trained nurse, and I feel 

very responsible for the way an incident turns out." (Chambers, 1997, s. 432) 
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I Chambers (1997) beskrev vårdpersonalen kompetens som ett sätt att skapa naturlig auktori-

tet, och utan den skapades känslor som maktlöshet och hjälplöshet.  

 

Upplevelsen om hur bristande rapportering skapade sämre förutsättningar för en god patient 

vård fanns beskrivet i ett flertal studier. I tre studier (Catlette, 2005; Gates el al., 1999; Levin, 

2003) beskrev vårdpersonalen att det fanns bristfällig kommunikation och information i form 

av rapporter och dokumentationer, vilket var en orsak till uppkomsten av våld. I en studie av 

Catlette, (2005) beskrev vårdpersonalen hur bristerna kunde förvärra relationen till anhöriga 

som redan var upprörda. I två studier Gates et al. (1999); Levin (2003) uttryckte vårdpersona-

len brister i rapporteringen om specifika behov hos patienterna som deras kondition, sociala 

historia och familjeförhållanden.  

 

Otrygghet på grund av bristande skyddsåtgärder 

Upplevelsen av att det saknades åtgärder för att skapa en tryggare arbetsmiljö med färdiga 

strategier och förhållningssätt att hantera våldsamma incidenter fanns beskrivet i flera studier. 

Det framkom även missnöje då beslutfattarna inte prioriterade personalen. I tre studier (Gates 

et al., 1999; Hislop & Melby, 2003; Levin et al., 2003) påtalade personalen att det inte fanns 

någon färdig policy mot våld men en sådan var under utveckling eftersom det fanns behov.  

 

"A really troublesome period afterwards was when I had to attend three subse-

quent court cases. My spectacles were knocked off my face. My reactions were 

well, bloody damned, confounded and so on. What I felt is simply too difficult to 

express in words". (Suserud et al., 2002, s.131). 

 

I två studier Gates et al. (1999); Levin et al. (2003) framkom det hur vårdpersonalen beskrev 

olika strategier hur en sådan policy kunde se ut som innefattade säkerhetssystem, självförsvar 

och polishandräckning. I Levin et al. (2003) beskrev vårdpersonalen att genom visandet av re-

spekt och omtanke kunde patientens humör kontrolleras innan omvårdnadsinterventioner ut-

fördes, eller om det var en våldsam situation kunde en annan medarbetare ringas in för att 

hjälpa till. I två studier av Catlette, 2005; Hislop & Melby, 2003 förklarade vårdpersonalen att 

säkerhetsåtgärder som närvaron av poliser och säkerhetsvakter samt överfallslarm gav en viss 

känsla av trygghet. Tre studier Eriksson och Saveman (2000); Catlette (2005); Chambers 

(1997) visade dock att både personalen och patienterna uppfattade skyddsåtgärder som en viss 
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irritationskälla bland patienter och besökare och att det bara var en tidsfråga innan de skulle 

hända något.  

 

“It’s a lot easier to ignore those people than to tell them that they have to go. If 

you tell them they have to go you are going to make them angry, and they might 

file a complaint. I know how hard it is, it’s easy to control in the beginning, but as 

the day progresses, you get tired.’’ (Catlette, 2005, s.522-523). 

 

I Gates et al. (1999) beskrevs det av vårdpersonalen hur de såg våld som vanligt förekom-

mande och att de ibland kunde vara förväntat men att problemen togs om hand allt eftersom 

det uppstod och att beslutsfattarna fokuserade istället på patientens och anhörigas rättigheter. 

Vidare visade Gates et al. (1999) i sin studie att avdelningssjuksköterskorna hade den åsikten 

att det fanns annat att prioritera på arbetsplatsen, trots att våld sågs som ett eskalerande pro-

blem. Enligt Hislop & Melby, (2003) påtalade personalen att våld sågs som en invigning till 

akutsjukvårdens värld. I tre studier (Catlette, 2005; Chambers, 1997; Hislop & Melby, 2003) 

uttryckte vårdpersonalen oro och frustration över beslut som fattades över huvudet på dem 

och som påverkade avdelningen på ett negativt sätt. Vårdpersonalen menade att beslutfattarna 

inte verkade förstå vad man utsattes för. I Chambers (1997) förklarade vårdpersonalen att 

konsekvenserna av incidenter resulterade i bitterhet och ilska som riktades mot beslutsfattarna 

på ett passivt sätt. Vårdpersonalen funderade även på att säga upp sig. 

 

Brist på samarbete och förtroende 

I flera studier beskrevs upplevelsen av dålig arbetsetik mellan kolleger samt överordnade. En 

situation som bidrog till känslor av oro och rädsla. I fyra studier (Chambers, 1997; Farrell, 

1996; Gates et al., 1999; Levin et al., 2003) belyste vårdpersonalen att det fanns en hel del 

spänningar bland personalen och att det fanns ett behov av stöd och respekt, att lösa konflikter 

samt att kunna jobba som ett team. I två studier (Gates et al., 1999; Levin et al., 2003) beskrev 

vårdpersonalen att stödet och respekten från deras överordnade var bristfällig eller saknades 

helt och att det fanns ett behov av att kunna uttrycka sina känslor. Vidare visade Gates et al. 

(1999) hur personalen beskrev att deras överordnade fjäskade för patienterna för att inte pro-

blem skulle skapas och ansåg att det var personalens fel vid uppkomsten av aggressiva situa-

tioner. I Levin et al. (2003) förklarade personalen hur de kände missnöje med att deras insat-

ser inte var lika viktiga som ledningens, trots den nära patientkontakten. I Gates et al. (1999) 

uttryckte personalen ouppskattning och kände sig fråntagna sina rättigheter samt funderade 
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om det var värt det. I Gates et al. (1999) förklarade undersköterskorna hur de stöttade var-

andra och menade att stödet från sjuksköterskorna var bristfälligt och att dessa inte brydde sig 

om undersköterskornas välfärd. I Levin et al. (2003) beskrev undersköterskorna att de inte 

hade sökt hjälp av sjuksköterskorna för att hantera eventuella bekymmer bland medarbetare. I 

Chambers, (1997) förklarade sjuksköterskorna att läkarna inte tog någon hänsyn angående de-

ras kunskap vid bedömningar av våld, och potentiellt våldsamma patienter. Deltagarna i Far-

rell, (1996) och Levin et al. (2003) utryckte stor oro för den aggressivitet som rådde bland 

personalen på arbetsplatsen och beskrev detta som professionell terror.  

 

"I've witnessed quite a lot... you see one person putting another person down (by) 

raised eyebrows, snide remarks and turning away, it goes on all the times" (Far-

rell, 1996, s.504) 

 

I Farrell, (1996) kände personalen oro i samband med den psykiska aggressiviteten, som till 

exempel att bli nekad hjälp av medarbetare, spydiga kommentarer eller andra ageranden som 

bäst kunde beskrivas som mobbing. Ett exempel var vårdlärare som inte vågade återkomma 

till sina vårdavdelningar på grund av den fientlighet som fanns där. I Hislop & Melby, (2003) 

beskrev vårdpersonalen känslor av ilska då en kollega i sin roll som patient blev våldsam och 

överföll personalen, kollegan borde ha vetat bättre. I Levin et al. (2003) beskrev vårdpersona-

len aggressioner från sina medarbetare som allvarligare och mer personligt än från patienter-

na. I Farrell, (1996) förklarade vårdpersonalen att det fanns mycket mer våld bland personalen 

än vad som vågades tas upp. 

 

"I keep my distance away from my coworkers and keep my eyes open, because you 

know they can make much more things move on me than a resident." (Levin et al., 

2003, s.32) 

 

Deltagarna i Levin et al. (2003) förklarade att de kom fram till några lösningar som kunde be-

stå av att personalen kunde lära sig mera om effektiv mellanmänsklig skicklighet i hanteran-

det av konflikter och oroande information samt stöttning av personalen genom aktivt lyssnan-

de och visa respekt. Trots rädsla, skulle ansvar tas och rapportering skulle ske av medarbetare 

som skymfade personalen.  
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Diskussion 

Analysen av det artiklar som ingick i litteraturöversikten resulterade i fyra kategorier som 

speglar omvårdnadspersonalens upplevelser av att bli utsatta för aggressivitet. Kategorierna 

var; Hotets karaktär och den rädsla, oro och frustration det väckte; Osäkerhet och bristande 

kunskap att möta hotet; Otrygghet på grund av bristande skyddsåtgärder; samt Brist på samar-

bete och förtroende. I litteraturstudien framkom att personalen upplevde att de faktorer som 

bidrog till att hotfulla händelser uppstod ofta var knutna till den situation som personalen och 

vårdtagaren befann sig i. Liknande upplevelser beskrevs i en studie av Carlsson, Dahlberg & 

Drews (2000). Det framkom hur vårdpersonalen fann sig själva hamna i situationer som de 

inte visste hur de skulle handskas med. De beslöt vad de skulle göra under tiden de utförde 

handlingen. Vårdpersonalen litade på en inre kunskap som var baserad på deras egna profes-

sionella upplevelser, och som hjälpte till att hantera akuta situationer på ett kreativt sätt. Ett 

sätt var att möta människor i krissituationer var att tänka på hur de själva skulle vilja bli be-

mötta. Vårdpersonalen kunde möta den aggressiva situationen genom att läsa och förstå pati-

enternas kroppsspråk, men även genom att använda sina egna kroppar för att kommunicera. 

Tystnaden beskrevs som en viktig del av dialogen och det betonades att kroppsspråket måste 

överensstämma med det verbala (Carlsson et al., 2000). I vår litteraturstudie framkom att per-

sonalen upplevde att hot och våld även kunde väcka känslor av förståelse för patienterna. 

Carlsson et al. (2000) beskrev liknande upplevelser där de visade att vårdpersonalen kunde ha 

en förståelse för aggressiva situationer sett från patienternas perspektiv och de reflekterade 

över orsaker som brist i självtillit eller att de var överlägsen makt i relationen till patienterna.  

 

I vårt arbete framkom att upplevelsen av att bli utsatt för hot och våld kunde väcka känslor 

som påverkade relationen till patienterna negativt. Flera andra studier berör den här problema-

tiken. I en studie av Needham, Abderhalden, Halfens, Fischer och Dassen (2004) beskrevs att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienterna förändrades och det ledde till ett känslokallt 

beteende med mindre iver att vilja tillbringa tid med dem. Aggressioner och våld från patien-

ter kunde leda till märkbara försämringar i ett professionellt utförande av omvårdnadsarbetet 

som i sin tur gjorde att sjuksköterskorna tvivlade på kvalitén i deras arbete eller tycka att dom 

hade misslyckats. Hellzén, Asplund, Sandman och Norberg (2004) beskrev personalens rela-

tion till patienterna som oförutsägbar på grund av sin "dubbla natur" som ledde till upplevel-

ser av en försvagning i omsorgen. Det medförde att sjuksköterskorna fick ge upp överens-

kommelser beträffande omvårdnaden. Bristen på genomtänkta handlingar för patienterna ver-

kade leda till besvikelse och i vissa fall ilska bland personalen som riktades mot patienterna. 
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Sjuksköterskorna var medvetna om den brist på omvårdnad som hot och aggression medförde 

ökade patienternas lidande, en medvetenhet som bland personalen bidrog till en upplevelse av 

dåligt samvete. Upplevelsen av dåligt samvete var inte bara förknippad med hur de hanterade 

patienterna utan även till deras känslor och tankar om konsekvenserna, vilket gjorde att dom 

blev rädda för sig själva. Sjuksköterskorna upplevde sig som en person de inte ville vara. Det 

kunde vara att svara patienterna med hot, hårda ord och att slå tillbaka. Det sågs som en rimlig 

konsekvens av hur de ständigt utsattes för provocerande handlingar från patienterna. Andra 

mera diskreta sätt att handskas med patienterna var att hålla en viss distans genom att inte pra-

ta, inte lyssna eller att inte se saker som relaterade till patienterna som de borde (Hellzén et al. 

2004). Carlsson et al. (2000) beskrev andra sätt bland personalen att möta de känslor som ag-

gressiva patienter skapade. De beskrev hur vårdpersonalen försökte att inte undvika upplevel-

sen utan erkände hotet och deras egen rädsla. När dom insåg det minskade känslan av rädsla 

och förlorade sin intensitet och kunde sedan ersättas av andra mera positiva reaktioner. Istället 

för att bli handlingsförlamade av sina egna reaktioner och känslor kunde vårdpersonalen när-

ma sig aggressiva patienter på ett kreativt sätt och se de som unika individer, med olika behov 

som förtjänade respekt. De mötte patienterna på ett icke auktoritärt och dömande sätt och för-

sökte hitta den rätta balansen mellan närhet och distans.   

 

Vidare i framkom det i vår litteraturstudie att personalen upplevde att det fanns bristande kun-

skap i hur de skulle möta hot och våld, samt att det fanns ett behov att få adekvat utbildning 

för att kunna hantera de incidenter som uppstod. Andra studier beskriver olika erfarenheter på 

område. Goodridge, Johnston & Thomson (1997) menar att vårdpersonalen var oftast otill-

räckligt tränade för sina uppgifter, trots deras ansvar och den påfrestande arbetssituationen. 

Duxbury och Whittington (2004) beskrev en motsvarande erfarenhet. Deltagarna i den studien 

upplevde att det fanns bristande kunskaper i hur hot och våld skulle förhindras eller bemötas 

på ett adekvat sätt. Fysiskt omhändertagande som används, påtalades dock vara nödvändigt 

för att bemöta hot och våld. Deltagarna beskrev även hur deras potential inte togs tillvara på 

ett effektivt sätt. Enligt Farrell och Cubit (2004) framkom det hur deltagarna tyckte det var 

viktigt av att få ta del av ny information samt införa frekventa utbildningar för att kunna bibe-

hålla kompetensen i bemötandet och hanterandet av incidenter.     

 

I litteraturstudien framkom det hur vårdpersonalen ansåg utbildning som gavs av skolan och 

arbetsplatsen, inte motsvarade förväntningen om hur det var att hantera våld och aggression 

på arbetsplatsen. Detta kunde styrkas i en studie av Goodridge et al. (1997) där det framkom 
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att vårdpersonalen oftast hade blivit erbjuden lite utbildning eller stöd i relationer som dagli-

gen råder mellan vårdgivare och patient. I litteraturstudien framkom en upplevelse av att kor-

rekt träning i hur aggressiva patienter och anhöriga skulle hanteras för att kunna ge bästa möj-

liga individuella vård var viktig. Enligt Goodridge et al. (1997) beskrev vårdpersonalen en 

önskan av att få en mer verklighetsförankrad utbildning. Ämnen som rörde kommunikation, 

handhavande av patienter med vissa sjukdomar tillexempel demens och depressioner, samt 

bemötandet och hanterandet av arga och aggressiva patienter var prioriterande. I en studie av 

Mackay, Paterson och Cassells (2005) beskrevs vikten av att upptäcka och tolka varningssig-

naler hos patienter. Ett våldsamt beteende uppstod sällan utan någon förvarning och genom att 

lära sig att tolka dessa varningssignaler kunde personalen förhindra aggressioner och våldsamt 

beteende. I litteraturstudien framkom det att bristfällig kommunikation och information i form 

av rapporter och dokumentationer, var en orsak till uppkomsten av våld. Detta kunde styrkas i 

en studie av Mackay et al. (2005) där vikten av en god kommunikation och information mel-

lan olika parter togs upp. Kunskaper av en patient, deras förflutna, och nuvarande problem 

samt kända faktorer som kunde bidra till aggressioner var till stor hjälp för att förhindra upp-

komsten av våld. Enligt Duxbury och Whittington (2004) identifierades den bristande kom-

munikationen som en frekvent orsak till uppkomsten till ett aggressivt beteende. Genom bris-

ten av respekt och att inte lyssna, bidrog det till att patienten kände sig försummad och det 

väckte känslor som att personalen inte brydde sig. Enligt Mackay et al. (2005) spelar kommu-

nikationen en viktig roll där utbytet av information mellan vårdpersonal och vårdtagare ses 

som ett tillfälle för patienten att uttrycka sina känslor och finna ro.    

 

I litteraturstudien framkom det hur det saknades färdiga strategier och förhållningssätt för hur 

våldsamma incidenter skulle hanteras trots att det fanns ett behov. Detta kunde stärkas av 

Whitehead (2005) som beskrev att sysselsättningen för att förbättra arbetsmiljö och främja 

hälsan för anställda inom vården var ett omtalat ämne. Dickens, Sugarman och Rogers (2004) 

beskrev att arbetsmiljön var ett viktigt avgörande för de anställdas välmående. Enligt White-

head (2005) hade arbetsmiljön på arbetsplatsen en stor betydelse för anställda och den kunde 

generera psykisk, mental och socialt välmående. Viktiga områden som gynnade en bättre ar-

betsmiljö kunde till exempel vara säkerheten på arbetet, trivseln, ergonomin, god kommunika-

tion, konflikthantering, personal hälsa och personaldeltagande. Vidare framkom det i littera-

turstudien hur säkerhetsåtgärder gav en viss känsla av trygghet men att det också sågs som en 

irritationskälla för både personal, patienter och anhöriga. I en studie av Mackay et al., (2005) 

framkom det att vapen, verktyg och personliga föremål, som kunde användas som vapen, av-
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lägsnats och därmed minskades uppkomsten till aggressiva situationer, vilket ansågs vara en 

viktig prevention. Enligt Haglund, Knorring och Essen (2005) gav låsta dörrar en känsla av 

trygghet för både patienter och personalen, då det hindrade oönskade besökare från att stjäla 

exempelvis alkohol och droger, vidare skapades en känsla av trygghet samt en kontroll över 

miljön. Haglund et al., (2005) beskrev dock också hur låsta dörrar kunde skapa irritation och 

konflikter då personalen behövde förklara varför en dörr skulle vara låst. Besökare kunde 

känna sig ovälkomna, rädda och osäkra. Låsta dörrar kunde även göra patienter frustrerade 

och aggressiva.  

 

I vårt arbete framkom det hur personalen beskrev våld som vanligt förekommande och något 

som togs omhand allt eftersom det uppstod. Avdelningssjuksköterskorna hade den åsikten att 

det fanns annat att prioritera på arbetsplatsen, trots att våld sågs som ett eskalerande problem. 

Enligt Goodridge et al., (1997) beskrevs våld från patienter som förväntat och tillhörande ar-

betet, men att en policy skulle kunna bidra till en bättre arbetsmiljö. Whitehead (2005) 

beskrev hur organisationens policy gällande arbetsplatsens hälsa kunde vara viktiga indikatio-

ner på ledningens engagemang till de anställdas hälsa och välfärd. Genom att investera i en 

god arbetsmiljö skapades bättre prestanda på arbetet, bidrog till motivation och högre arbets-

moral samt reducerad frånvaro och problem hos personalen. I litteraturstudien beskrevs dess-

utom att vårdpersonalen kände oro och frustration över beslut som fattades över huvudet på 

dem vilket påverkade avdelningen på ett negativt sätt. Ovanstående skapade även tankar om 

att säga upp sig ibland personalen. Whitehead (2005) påtalade konsekvenserna av en osund 

personalstyrka som tillexempel arbetsrelaterade olyckor, hög personal frånvaro, stress och 

försämrad arbetsförmåga.   

 

I vårt arbete framkom att stöd och respekt saknades bland personalen och det fanns ett behov 

av att arbeta som ett team. Gerrish (1999) menar att förståelse för olika roller är en viktig sti-

mulans för skapa ett bra samarbete, och att sjuksköterskorna hade för lite kunskap om var-

andras roller. Kosinska och Niebroj (2003) beskrev sjuksköterskearbetet som ett teamarbete, 

som inte kunde vara effektivt utan en ledare. Utan en ledare är arbetet som utförs enkom en 

kombination av uppgifter som utförs av individuellt, vilket är en signifikant skillnad från ett 

teamarbete med respekt till både kvantiteten och vad som är än mer viktigt, kvaliteten. I litte-

raturstudien framkom det att stödet och respekten från deras överordnade var bristfällig eller 

saknades helt. I en studie av Olofsson, Bengtson och Brink (2003) framkommer det att upple-

velsen av att inte bli bekräftad av den närmsta chefen ökade känslan och upplevelsen av 
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stress. Att inte bli sedd upplevdes som brist på emotionellt stöd. Cheferna frågade aldrig hur 

arbetet fungerade och hur stress hanterades i deras arbetsvardag. I en studie av Murphys 

(2004) framkom det att de överordnade inte var speciellt hjälpsamma och att personalen fick 

lösa problemen själva. Cheferna lyssnade och var medvetna men kände egentligen inte den 

oro eller stress som personalen upplevde.  

 

I vårt arbete framkom det vidare att läkarna inte tog någon hänsyn till sjuksköterskornas kun-

skap av bedömningar av våldsamma patienter. Taylor och Barling (2004) beskrev hur sjuk-

sköterskorna ansåg att en orsak till stress var, dels att bli avfärdad av läkarna och, dels att inte 

ha tillräckligt med kunskap. Det fanns en bristande respekt av sjuksköterskornas insikt, kun-

skap och förmåga att kunna läsa av en situation. I litteraturstudien framkom det till och med 

att aggressioner från sina medarbetare ansågs vara allvarligare och mer personligt än från pa-

tienterna. I en studie av Taylor och Barling (2004) framkommer det att relationen mellan 

sjuksköterskorna var viktig men samtidigt en källa till stress. Personalen uttryckte oro över 

medarbetare och det fanns en känsla att kollegerna inte skötte sitt. Effekten av stress kunde 

visa sig i att personalen blev otålig. Om den höll på länge och det inte fanns någon möjlighet 

att komma ifrån kunde irritation och ilska uppstå. I en studie av Jackson, Clare och Mannix 

(2002) beskrevs hur personal som arbetade med äldre människor upplevde anhörigas våld och 

aggression som en betydande stressfaktor. Rodney (2000) beskrev stress som framträdde i 

vårdandet av mycket aggressiva patienter var starkare än vårdandet av patienter som var 

mindre aggressiva. I en studie av Morgan, Stewart, D’arcy, Forbes och Lawson (2005) 

beskrev personal som hade blivit utsatta för hot och våld upplevde högre arbetsrelaterad stress 

jämfört med dem som inte hade blivit utsatta. Hellzén et al., (2004) beskrev hur sjuksköters-

korna kände sig stressade för de kunde inte glömma hotfulla patienter och arbetet när de åter-

vände hem efter en arbetsdag. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Downe-

Wamboldt (1992) beskriver att manifest analys är en forskningsmetod som ger ett systema-

tiskt och objektivt sätt att beskriva ett specifikt fenomen. Enligt Graneheim och Lundman 

(2003) måste forskaren bestämma sig om analysen skall fokuseras på det manifesta eller det 

latenta. Vi använde oss av Burnards (1991) metod, för kvalitativ innehållsanalys med mani-

fest ansats. Enligt Holloway och Wheeler (2002) framkommer trovärdigheten i en kvalitativ 

studie genom adekvata och metodiska grundläggande analyser av studien. Forskaren utför be-
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dömningar av trovärdigheten genom att utveckla beroendet, trovärdigheten, överförbarheten 

och bekräftelsen, där trovärdigheten ses som den viktigaste delen (s. 254). 

 

En begränsning i denna studie kan vara översättningen av text i originalartiklarna från engels-

ka till svenska där viktiga nyanser kan ha misstolkats. Downe-Wamboldt (1992) beskriver 

även hur kondenseringsprocessen, där onödig information tas bort kan ge förlust av viktig in-

formation. Det är möjligt att viktig information förlorades trots upprepade kontroller där vi 

gick tillbaka till ursprungskällan för att kontrollera. Artiklar som ingått i analysen har kvali-

tetsgranskats enligt Willman och Stoltz (2004). Trovärdigheten i denna studie stärkts av att 

författarna har utfört granskningen av artiklarna var för sig. Vidare har författarna gått igenom 

och diskuterat granskningen tillsammans. Vi har stärkt trovärdigheten i texten genom att an-

vända oss av citat. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 274) stärks trovärdigheten i texten 

med användandet citat, genom att läsaren lättare kan se hur författaren har uppfattat resultatet.  

 

Slutsats 

Våld och aggressioner på en arbetsplats påverkar vårdpersonalen på ett negativt sätt som för-

svårar samarbetet mellan olika yrkeskategorier och omvårdnaden av patienterna. Omvårdnad 

bygger på en god relation med vårdtagaren och den är svår att upprätthålla om det finns hot 

och aggressivitet i relationen. Det finns ett behov av en policy om hur våld skall hanteras som 

kan innefatta säkerhetsåtgärder, utbildning i självförsvar samt konsten att kunna kommunicera 

på rätt sätt. Det dagliga våldet påverkar personalen som kan inte utföra sina arbetsuppgifter på 

ett professionellt sätt. Det framgår tydligt att cheferna bör ta ett större ansvar och prioritera 

personalens välbefinnande och kompetens för att de ska bli friskare och kunna utföra sitt arbe-

te med entusiasm och energi. Regelbundna samtal kan vara ett sätt att komma igenom käns-

lomässiga svåra händelser och att ge varandra råd och stöd, samtidigt som lärdom kan dras av 

andras erfarenheter. Personalen behöver få relevant träning med uppföljning för att bättre 

kunna hantera situationer med hot och våld. Vi anser att det finns ett behov av ytterligare 

forskning inom detta område eftersom aggression är ett problem för omvårdnadspersonalen. 
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