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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Hot eller våld på arbetsplasten är ett arbetsmiljöproblem som är allvarligt. Följden 
blir ofta att man drabbas psykiskt av det eller att man får en fysisk skada. Att gå till jobbet 
varje dag och oroas över att man ska utsättas för våld är något som många gör. Dock är 
kunskapen inom detta område är begränsat och ytterligare forskning behövs. 
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa de faktorer som förebygger eller leder till att 
situationer med hot och våld från patienter gentemot sjuksköterskan uppstår inom 
vuxenpsykiatrin.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som var baserad på elva vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån modifierade granskningsmallar.  Texten 
analyserades med hjälp av Granheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys och 
sammanställdes till en helhet.   
Resultat: I studien framkom fem olika kategorier som inverkade på hot och våld från 
patienter gentemot sjuksköterskor. Dessa kategorier var bemötande, arbetsförhållanden, 
avdelningen uppbyggnad, kunskap om patienten och psykisk sjukdom. 
Slutsats: Vår slutsats är att kunskapen om olika faktorer som inverkar på förekomsten av hot 
och våld mot sjuksköterskan är viktig. Därför anser vi att såväl allmänsjuksköterskor som 
specialistsjuksköterskor ska ha mer kunskap om faktorer som inverkar på uppkomsten av hot 
och våld. 
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INLEDNING 
Vårt intresse för psykiatrin har väckts under åren vi har jobbat och då vi gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning inom detta område. Hot och våld är ett fenomen som är 
vanligt förekommande, speciellt inom psykiatrin. Vi tyckte därför det skulle vara intressant att 
bygga vår C-uppsats på detta fenomen inom vuxenpsykiatrin och vilka faktorer som kan 
förebygga eller leda till att hot och våld uppstår i vårdsammanhang. Under genomgång av 
litteratur och forskning har det uppdagats för oss att det finns en efterfrågan på fler studier 
inom detta område, speciellt då studier som bedrivs i Sverige.   
 
 
BAKGRUND 
 
Vuxenpsykiatrins utveckling 
Under början av 1800-talet växte det fram flera institutioner i Sverige där man placerade de 
som störde samhällets ordning. Detta innebar att på dessa institutioner befann sig både 
brottslingar och psykiskt sjuka i syfte att kontrolleras, rehabiliteras och fostras. (Hörberg 
2008). En viktig del för dessa institutioner var att de skulle vara självförsörjande. Därför gick 
behandlingen ut på att de psykiskt sjuka skulle arbeta och sysselsättas, vilket ansågs 
uppfostrande (Sjöström 1992). Hörberg (2008) skriver vidare om att den psykiatriska vården 
hade fokus på att efterlikna den kroppsliga sjukvården genom bland annat att efterlikna de 
medicinska behandlingarna, ha kontinuerlig övervakning av patienterna, samt liknande 
journalföring. Men med låsta dörrar, tvång samt att försöka ändra avvikande beteenden hos 
patienterna gjorde att man även påminde om fångvårdens sätt att behandla de intagna .  
 
I början på 1960-talet genomgick den svenska mentalsjukvården en stor förändring. Den 
genomgick en minskning från att ha haft 37 000 vårdplatser till att nu minska ner till 7 000, en 
reducering med 30 000 vårdplatser (Sjöström 1992). Besparingskrav ledde till att man ville 
minska antalet som vårdades under tvångsvård och sluten vård i tron att patienterna ändå 
hjälpligt skulle klara ett självständigt liv. Dock visar studier att så inte var fallet utan många 
föll in eller tillbaks i missbruk och/eller kriminalitet (Allgulander 2008). Besparingskraven 
ledde även till ett hårdförare arbetsklimat inom psykiatrin (Hörberg 2008).  
 
 
Hot och våld inom vuxenpsykiatrin 
Att utsättas för våld eller hot på arbetsplasten är ett arbetsmiljöproblem som är allvarligt. Ofta 
leder det till psykisk eller fysisk skada. Att gå till jobbet varje dag och oroas över att man ska 
utsättas för våld är något som många gör. Detta innebär en stark psykisk påfrestning 
(Arbetsmiljöverket  2010). Enligt Carlsson (2003) är kunskapen inom detta område begränsat, 
i Sverige har endast tolv vetenskapliga studier identifierats. I Sverige blev inte detta problem 
belyst förrän på 1970-talet då Bengt Ekblom var den första som belyste problemet med våld 
inom psykiatrin i sin avhandling, Acts of violence in mental hospitals Carlsson (2003). Farrell 
och Cubit (2005) styrker Carlssons (2003) påstående att kunskapen inom området är 
begränsat och att det skulle kunna behöva bedrivas mer forskning inom området. Arnetz J.E. 
och Arnetz B.B. (2000) påpekar vidare att det finns behov av mer forskning om hur man 
förebygger uppkomsten av hot och våld inom psykiatrin. Detta då det är ett problem som 
uppmärksammas mer inom sjukvården. Forskningen som finns nu inom området är mer 
inriktad på omhändertagandet efter att personalen blivit utsatt för våld eller hot om våld och 
inte i samma utsträckning på förebyggande åtgärder.  
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Patienter inom vuxenpsykiatrin som är benägna att bruka våld 
Våld är det mest kraftfulla och destruktiva sättet att ge uttryck för frustration och aggressivitet 
människor emellan (Sandström & Durewall 2007). Enligt Palmgren (1995) kan patienter som 
är våldsamma sorteras in i olika grupper. Dessa grupper kräver olika behandling och 
bemötande av vårdpersonal.  
 
En grupp är tidigt personlighetsstörda. Här ingår flertalet narkotikamissbrukare och till viss 
del även alkoholmissbrukare, men även majoriteten av kriminalvårdsklientelet. De kan ha 
olika djupa psykiska skador, dock är det endast ett fåtal tunga missbrukare eller kriminella 
som inte lider av någon psykisk ohälsa. Dessa patientgrupper tycker inte om att vara inlåsta 
och begränsade på en avdelning vilket de uppvisar med ett hotfullt och våldsamt beteende mot 
vårdpersonalen, men också mot andra medpatienter. Det är svårt att behandla detta 
patientklientel, men sker oftast genom aktiv behandling såsom grupporienterande tekniker och 
konfrontation, som kan sätta igång det aggressiva beteendet under kontrollerade former 
(ibid.). I avhandlingen (Rask & Bunt 2005) styrker författarna detta genom att belysa hur 
vårdpersonalen konfronterar och därmed stärker patienterna i att tala ut om sitt kriminella 
eller missbruks beteende.  
En annan grupp är psykotiska patienter med våldsbenägenhet. Det är dock endast ett fåtal 
patienter inom denna grupp som är våldsamma. Våldet hos dessa patienter uppkommer ifrån 
inre upplevelser såsom hallucinationer, vanföreställningar och är ett resultat av skräck istället 
för vrede. Det är oftast svårt för utomstående att förstå var ifrån denna skräck kommer.  Dessa 
patienter förväxlar känslor och kan exempelvis förväxla vänlighet från vårdpersonal med en 
känsla av att man vill göra dem illa (Palmgren 1995). 
 
Ytterligare en grupp är diverse patientkategorier som innefattar olika slags manier, 
depressioner och senildementa som vistas på en akut intagningsavdelning. Detta leder till att 
man som vårdpersonal inte från början vet vad det är för individ man står inför hur pass 
våldsbenägen denna individ är. Eller hur den individen borde behandlas för att känna lugn och 
trygghet. Senildementa patienter kan vara aggressiva och denna aggressivitet kan ges utlopp 
genom slag och sparkar. Maniska patienter kan innan man lyckats få till rätt medicinering 
vara ett hot mot omgivningen och sig själva. Ytterligare kunskap behövs därför som kan 
undvika och i bästa fall förebygga sådant som kan ge upphov till hot eller våld (ibid.). 
 
Vårdrelation 
Det som karaktäriserar en positiv vårdrelation är ett möte mellan patienten och sjuksköterskan 
inom exempelvis vuxenpsykiatrin där sjuksköterskan är närvarande. I denna närvaro känner 
patienten gemenskap och sjuksköterskan ser på patienten som ett subjekt. Det leder till att 
sjuksköterskan visar ödmjukhet inför patientens behov och lidande samt hela tiden försöker se 
och möta patienten utifrån sina förutsättningar. I mötet förväntar sig inte sjuksköterskan få 
något tillbaka av patienten (Wiklund 2003). 
 
Vårdrelationen har svårigheter att skapas om sjuksköterskan är frånvarande. Denna frånvaro 
kan komma från rädsla som sjuksköterskan känner i mötet med patienten, eller en rädsla som 
leder till att sjuksköterskan ser patienten som ett objekt på grund av att sjuksköterskan inte 
kan hantera rädslan. Lyhördheten gentemot patienten går förlorad, och patienten upplever 
ingen gemenskap och förståelse från sjuksköterskan (ibid.).    
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Trygghet 
Trygghet kan upplevas olika från patient till patient och är svårt att förklara genom en enkel 
definition. Det finns två olika typer när man pratat om trygghet.  En grundtrygghet är något 
som patienten innehar innan mötet med sjuksköterskan. Det kan grunda sig i en bra uppväxt, 
en inre mognad eller en religiös förlitan. Ett annat begrepp är yttre trygghet och innefattar 
yttre faktorer. Exempel på yttre faktorer som påverkar graden av trygghet kan vara materiella 
förhållanden, vårdmiljö, relationen med sjuksköterskan och kontroll (Dahlberg et al. 2003). 
Att uppleva otrygghet kan vara att patientens vardagstillstånd hotas. När man upplever detta 
hot vill man avlägsna det för att få tillbaks sin trygghet. Man kan få tillbaka tryggheten genom 
att få kontroll i sjukdomen. Det kan handla om att man förstår hur sjuksköterskan agerar och 
den behandling som sjuksköterskan ger (ibid.). Att uppleva trygghet kan sättas i samband med 
KASAM, känsla av sammanhang (Wiklund 2003). Det innebär att man har kontroll över vad 
som händer och att man upplever att saker och ting är hanterbara, meningsfulla och 
begripliga. Om sjuksköterskan bidrar till att patienten får uppleva en känsla av sammanhang 
inom vården kan detta göra det möjligt för patienten att stå ut med ett lidande (ibid.). Carlsson 
studie (2003) menar vidare att vårdrelationen bör kännetecknas av gränssättning, tydliga 
regler och rimliga krav. Vårdrelationen bör dessutom präglas av en relation med trygghet, 
värme, tillit, hopp och humor. 
 
 
PROBLEMFORMULERING  
Enligt Carlsson (2003) har hot och våld observerats inom alla områden i psykiatrin både i 
Sverige och internationellt. Detta utgör problem då det leder till att personalen kan uppleva 
otrygghet på arbetsplatsen. Vårdpersonal blir mer försiktiga och på sin vakt bland annat efter 
situationer där hot om våld förekommit. De tar med sig sin oro hem vilket kan leda till 
mardrömmar, sömnstörningar och en känsla av olust inför att gå till arbetsplatsen.  

För att få en god och kvalitetssäkrad vård för patienter inom psykiatrin så måste faktorerna 
bakom våldssituationer uppmärksammas så att vårdpersonalen kan bemöta dessa på ett 
korrekt sätt, men även för att förebygga våldsamma situationer. Det är då viktigt att 
sjuksköterskan har denna kunskap som kan förhindra att våldsamma situationer uppstår.  

Som blivande sjuksköterskor vill vi utifrån detta öka kunskapen inom detta område och på så 
vis få en bättre förståelse för fenomenet samt kunna dela med oss utav detta till våra framtida 
kollegor. Det finns relativt lite forskning inom detta område trots att det förekommer inom 
alla inriktningar inom psykiatrin. Patienter med våldsbenägenhet påträffas inom sjukvårdens 
alla områden och är något som allmänsjuksköterskan kontinuerligt kommer i kontakt med 
(Farrell & Cubit 2005; Carlsson 2003).  

 
SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa de faktorer som förebygger eller leder till att situationer 
med hot och våld från patienter gentemot sjuksköterskan uppstår inom vuxenpsykiatrin. 
 
 
METOD 
Den valda studien innebar att författarna ville belysa de faktorer som förebygger eller leder 
till hot och våld från patienter gentemot sjuksköterskan. För att svara på detta genomfördes en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Att utgå ifrån en kvalitativ ansats innebär att man 
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fokuserar på människans subjektiva upplevelse av omvärlden och försöka tolka, skapa mening 
och förståelse i denna (Forsberg & Wengström 2008). Studiens resultat bygger på 
vetenskapliga artiklar där det från varje artikels resultat plockats ut relevant information som 
har lagts ihop och en ny helhet har utifrån detta växt fram som ökar förståelsen för fenomenet. 
 
Datainsamling 
Innan sökningarna påbörjades i de olika databaser är det viktigt att få fram olika sökord som 
har anknytning till syftet eller det problemområde som författaren har ställt upp. Detta för att 
författaren kommer att få svårigheter med att se orden som man har ställt upp ur olika 
synvinklar när sökprocessen väl är påbörjad (Östlund 2006). Begrepp som var relaterade till 
syftet i studien togs fram, dessa var: faktorer, hot, psykiatri, sjuksköterska och våld. Till 
sökorden söktes också synonymer upp i ordböcker. I databasers uppslagsverk som vanligen 
benämns thesaurus kontrollerades att ett korrekt sökord användes och dess definition. De 
tilltänkta sökorden kontrollerades på engelska i Svensk MeSH (Willman, Stoltz & Bahtsevani 
2006). De engelska begrepp som sedan togs fram och som användes var: violence, mental 
health nursing, factors, psychiatric, nursing och aggression. Från början användes assault och 
nurses, Svensk MeSH föreslog istället violence och nursing. Sökorden mental health nursing 
fanns inte heller i Svensk MeSH.   
 
De databaser som användes var Cinahl, PubMed samt Google Scholar i den första 
litteratursökningen. Detta för att se vilka kombinationer som gav bäst träffar relaterat till det 
uppställda syftet. Utifrån det resultatet söktes det vidare i Cinahl eftersom denna databas gav 
det bästa resultatet på provsökningen, se bilaga 1. Sökningar genomfördes även i olika 
vetenskapliga artiklars referenser, se bilaga 2. När sökresultatet blev färre än 100 artiklar 
lästes alla titlar. 
 
Urval 
Studien har baserats på elva vetenskapliga kvalitativa artiklar, se bilaga 3. De avgränsningar 
som gjordes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, artiklarna som användes var skrivna 
på antingen svenska eller engelska. Peer-reviewed innebär att artiklarna är publicerade i en 
vetenskapligt granskad tidskrift. För att kontrollera att tidskriften som artikeln var publicerad 
var vetenskaplig användes Ulrichsweb™ global serials directory (2010). Då psykiatrin är ett 
så brett område, valde vi att inrikta oss på vuxenpsykiatrin. Trots att psykiatrin är ett 
specialistområde är författarnas egen erfarenhet att en stor del av sjuksköterskorna som 
arbetar där är allmänsjuksköterskor.   
 
Inklusionskriterierna var vidare att artiklarna skulle handla om de faktorer som förebyggde 
eller ledde till att situationer med hot och våld från patienter gentemot sjuksköterskan uppstod 
inom vuxenpsykiatrin. Artiklarna skulle vara publicerade senast år 2000, såvida inte tidigare 
studier innehöll relevant fakta. Artiklarna skulle vara peer-review, granskade av en etisk 
kommitté eller föra en etisk diskussion. Exklusionskriterier var om artiklar belyste områdena 
rättspsykiatri alternativt barn- och ungdomspsykiatri, detta för att avgränsa studien.  
 
För att bedöma kvaliteten på de kvalitativa artiklarna så användes Willman et al. (2006) 
bedömningsmall. Bedömningsmallen används vid bedömning av kvaliteten på studier med 
kvalitativ metod. Svaren på de olika frågorna gav olika poäng. ”Ja” gav ett poäng och ”nej” 
eller ”vet ej” gav noll poäng. Sammanlagt kunde artiklarna få 14 poäng. Utifrån antalet poäng 
bestämdes att artiklarna skulle bedömas enligt följande: Hög kvalitet = 12-14 poäng (80-100 
% av 14), medelbra kvalitet = 10-11 poäng (70-79 % av 14) och låg kvalitet = 0-9 poäng. De 

4 
 



artiklar som användes var alla av bra eller medel kvalitet. Det innebär att de hade minst 70 % 
av totala möjliga poängsumman (Willman et al. 2006). Se bilaga 4. 
 
Dataanalys 
Eftersom en kvalitativ studie genomfördes så användes Graneheim & Lundmans (2004) 
kvalitativa innehållsanalys. Innehållsanalysen ger en bra översikt av viktiga begrepp som 
används i samband med studier av kvalitativt innehåll samt vad som krävs för att uppnå 
tillförlitlighet i analysen av data. En analys kan göras utifrån två sätt; utifrån det latenta 
innehållet eller det manifesta innehållet. Analys utifrån det manifesta i texten innebär att 
analysen sker av det synliga eller uppenbara i texten och det var den som författarna i denna 
studie använde sig av (Graneheim & Lundmans 2004) 
 
Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att på så vis få en överblick av innehållet. När 
detta var klart togs det fram meningsbärande enheter ur artiklarnas resultatsektion. Enligt 
Granheim & Lundman (2004) är en meningsbärande enhet en kombination av ord som 
skildrar innehållet i meningen och som relaterar till samma centrala betydelse. Sedan 
jämfördes och diskuterades de enheter som tagits ut och se vilka som svarade mot studiens 
syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan. Kondensering menar att man 
kortar ner texten samtidigt som man behåller kärnbudskapet i meningarna. Då texten har blivit 
kondenserad namngavs meningsenheten, detta kallas kodning. När man kodad klart lägger 
man sedan de med liknande innehåll under olika kategorier. En kategori är en grupp av 
innehåll som har något gemensamt (Granheims & Lundmans, 2004). Nedan åskådliggörs hur 
analysen har gått till genom två exempel, se tabell 1. 
 
Tabell 1: Exempel på analysförfarandet 

 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Sjuksköterskor 
uppvisade i situationer 
en del av sin egen 
personlighet, var 
ödmjuka, använde sig av 
humor och skrattade 
med patienterna. Detta 
ledde till bättre 
relationer, ökad 
förståelse och minskad 
risk för våldshandlingar. 

Sjuksköterskor som har 
bra relationer med 
patienten löper mindre att 
risk att utsättas för våld. 

Att bemöta 
patienten med 
värdighet.  

Bemötande.  

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Konstiga arkitektiska 
former såsom skrymslen 
och vrår på avdelningen 
kan leda till att patienter 
kan gömma sig där samt 
att det blir svårare för 
sjuksköterskorna att 
övervaka patienterna. 

Sjuksköterskorna har 
svårt att övervaka 
patienterna beroende på 
hur avdelningen ser ut. 

Avdelningens 
struktur gjorde 
det svårt att 
övervaka 
patienterna. 

Avdelningens 
uppbyggnad. 
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Forskningsetiska aspekter 
Innan respondenterna deltar i studien ska de ha fått muntlig och skriftlig information om vad 
studien innebär för dem. Det skall också finnas ett skriftligt samtycke från respondenterna.  
De har rätt att när som helst utan anledning avbryta sitt deltagande i studien och deras 
deltagande skall vara frivilligt samt konfidentiellt. Data skall endast användas i studiens syfte 
(Helsingforsdeklarationen, 2008). Eftersom en artikelgranskning genomfördes och det 
dessutom framgick som inklusionskriterium att studierna skulle vara granskade av en etisk 
kommitté eller föra en etisk diskussion så har författarna till denna litteraturstudie tagit hänsyn 
till forskningsetiska aspekter. 
 
RESULTAT 
Författarna har vid artikelgranskningen och analysen funnit fem kategorier. Resultatet har 
presenterats efter dessa kategorier som var: bemötande, sjuksköterskans arbetsförhållanden, 
avdelningen uppbyggnad, kunskap om patienten och psykisk sjukdom. Inom kategorin 
bemötande har subkategorin fysisk beröring framtagits. Dessa fem kategorier belyser de 
faktorer som förebygger eller leder till att situationer med hot och våld från patienter 
gentemot sjuksköterskan uppstår. 
 
Bemötande 
Salzmann-Erikson, Lützen, Ivarsson, Eriksson (2008) studie visade att i vissa situationer 
upplevde sjuksköterskorna, genom sitt bemötande bli mer personliga, och det ledde till en 
bättre relation med patienten. Visa medkänsla, värdighet gentemot patienten, skämta och 
skratta med patienten kunde också resultera i en bättre relation med patienten. Detta ledde till 
en ökad förståelse hos sjuksköterskan och samtidigt minskade risken för att bli utsatt för hot 
eller våld.    
 
I flera av artiklarna tas det vidare upp att sjuksköterskorna belyste betydelsen av bemötandet i 
kritiska situationer. I en kritisk situation när patienten är aggressiv och hotar är det viktig att 
finnas till för patienten och vara ett stöd. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskan får en 
bättre relation med patienten (Salzmann-Erikson et al. 2008; Carlsson, Dahlberg, Lützen, 
Nystrom 2004; Carlsson, Dahlberg, Drew 2000; Delaney & Johnson 2006). Sjuksköterskorna 
upplevde att det handlar om att erkänna sin rädsla för sig själv, då kan den användas på ett 
positivt sätt. Då vågade man stå kvar och blev därmed en trygghet för patienten. Det visade 
också att sjuksköterskan försökte förstå patienten (Carlsson et al. 2004).  
 

[. . .] acted out very much, yelled and screamed. I took her to a room for 
conversation several times, but she couldn’t stick to the main theme [. . .] and I 
couldn’t help her with anything, but she spew (problems). A couple of weeks 
went by and I assumed that we should keep talking and finally she opens up. She 
got soft and then, I had been there all the time [. . .] as time went by, her voice 
got soft, starting to get results. It ended with her being discharged. (Salzmann-
Erikson et al. 2008 s. 103) 

 
Carlsson et al. (2004) studie visade att när sjuksköterskan upplever rädsla som de inte kan 
hantera distanserar de sig från patienten. När rädslan leder till att sjuksköterskan känner oro 
för att inte kunna hantera situationen kan detta leda till att det blir en negativ vårdrelation och 
patientens behov uppmärksammas inte. I Secker et al. (2003) studie ansåg sjuksköterskorna 
att när man hade svårt att se situationer ur patientens perspektiv kunde detta leda till hot och 
våldssituationer. Att ha hamnat på psykiatrisk avdelning var för en del patienter stressande, 
som blev en påfrestning för patienten. Vissa patienter kunde då uppleva att sjuksköterskan 
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bemötte dem med oförståelse vilket innebar en otrygghet för patienten som i sig kunde leda 
till våld.   
 

The patient asked if he could make a phone call, I said he’d have to wait until I 
asked in the office. He was not allowed to phone his dad [Did you tell him?] No, 
no I didn’t. I thought I’d get to that later, after the hand-over. I had asked him to 
wait and that is when he kicks the door down. [What did you do then?] Nothing, 
nobody was moving, someone was shouting through the door, telling him to 
stop. That was when it happened. (Carlsson et al. 2004 s.205) 

 
Fysisk beröring 
I studien genomförd av Johnson och Delaney (2006) var det sjuksköterskans åsikt att beröring 
från sjuksköterskan kan vara en utlösande faktor för våld från patienter som inte vill bli 
berörda. Exempelvis i mötet med en patient där ingen dialog förs mellan sjuksköterskan och 
patienten, och där beröring används för att tvinga patienten till något som patienten inte vill 
kunde leda till våldsamt beteende (Carlsson et al. 2004). I motsats till detta tog ett antal 
studier upp att sjuksköterskan istället upplevde beröring som ytterliggare en faktor i 
bemötandet gentemot patienter som kunde förebygga att hotfulla och våldsamma situationer 
uppstod (Carlsson et al. 2000; Ryan & Bowlers 2005; Secker et al. 2003). Genom att 
patienten bemöttes med beröring trodde sjuksköterskorna att detta skull leda till att patienten 
blev lugnare och att patientens spänningar i kroppen släppte (Carlsson et al. 2000). 
 
Sjuksköterskans arbetsförhållanden 
I Obrien och Cole (2004) framkom det att sjuksköterskorna upplevde att personal med brist på 
erfarenhet är ett problem på avdelningen. I studien av Bimenyimana, Poggenpoel, Myburgh 
och  van Niekerk (2009) begärde sjuksköterskorna att nya sjuksköterskor ska få tillgång till en 
mentor på avdelningen, en rutinerad sjuksköterska som lär ut sin erfarenhet om patienterna.  
 
I ett flertal studier upplevde sjuksköterskorna att personalbrist ledde till att de arbetade många 
timmar utan rast och att de även ibland får jobba över. I sin tur upplevdes trötthet och 
missnöje på jobbet, men också en ökad känsla av stress under arbetet.  När det var tillräckligt 
med personal i tjänst minskade våldsbenägenheten från patienterna genom att personalen 
upptäckt tendenserna till det innan hos patienterna och på så sätt förebyggdes sådana 
situationer (Bimenyimana et al. 2009; Obrien & Cole 2004; Kindy, Petersen & Parkhurst 
2005).  
 

"As you can see today, I am working alone. I am one registered  
nurse to 35 patients. This shortage is demotivating."   
(Bimenyimana et al. 2009 s. 7) 

 
Sjuksköterskorna kände sig också övergivna av ledningen i form av att utlovade 
säkerhetsåtgärder aldrig blev av. Brist på närvaro eller att ledningen undvek att besöka 
enheterna, bristande handlingsplaner, onödigt pappersarbete och brist på kunskap om 
patienterna på enheterna (Kindy et al. 2005). Detta tas även upp i studien av Bimenyimana et 
al. (2009) som skriver att sjuksköterskorna kände att ledningen inte gav det stöd som 
behövdes. Bristen av stöd märktes genom att ledningen förväntade sig att sjuksköterskan 
skulle utföra allt arbete inom vårdlaget. Arbetsledningen fanns inte där för att stötta, utan 
påpekade endast de fel som sjuksköterskorna gjorde.       
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Andra yrkesgrupper såsom läkare, socialarbetare, psykologer upplevde sjuksköterskorna 
bidrog till att snarare öka hot och våldsrisken. Detta genom att omotiverat ändra 
medicineringen, inte följa den uppsatta vårdplanen, medverkade till att skapa osämja inom 
personalgruppen, ha en begränsad tillgänglighet samt långsamt gensvar vid akuta situationer. 
Men även brist på respekt vad gällde frågor kring patienten som handlade om etik, ras eller 
kön (Kindy et al. 2005). I studien av Secker et al. (2003) uppgav sjuksköterskorna att 
sjuksköterskan på grund av andra uppgifter såsom administration, telefontid eller ronder med 
läkaren gjorde att sjuksköterskan inte hade så mycket tid för patienterna. Detta ledde till att 
patienterna får vara ensamma och detta ökade risken för att hotfulla och våldsamma 
situationer uppstod. Att arbeta i team var dock en faktor som minskade risken för att hamna i 
våldsamma situationer. I potentiella hot- eller våldssituationer var det viktiga, för att hantera 
situationen personalens utbildning, förmågan och kunskapen i teamet (Trenoweth 2003).   
 
Avdelningens uppbyggnad 
I studierna av Salzmann-Erikson et al. (2008); Johnson och Delaney (2006); Obrien och Cole 
(2004); Kindy et al. (2005) beskrev de vikten av hur en avdelning var utformad, detta för att 
ha möjlighet att övervaka och ha kontroll över avdelningen. I Salzmann-Erikson et al. (2008) 
studie ansåg sjuksköterskorna att det var bra att avdelningens utformning var liten, detta för 
att lättare observera patienterna men även för att minimera stimuli för patienten vilket ledde 
till en chans för vila och återhämtning. Detta minskade risken för hot- och våldssituationer.  
 
I Johnson och Delaney (2006); Obrien och Cole (2004) studier upplevde sjuksköterskorna, i 
motsats till Salzmann-Erikson et al. (2008) studie, att utformningen av avdelningen skulle 
vara stor med öppna ytor. Sjuksköterskorna ansåg att konstiga arkitektiska former såsom 
skrymslen och vrår på avdelningen kan leda till att patienter kan gömma sig där och att det 
blev svårare för sjuksköterskorna att övervaka patienterna (Johnson & Delaney 2006). I 
Obrien och Cole (2004) studie beskrevs vidare utformningen av en liten avdelning som ett 
fängelse, vilket gjorde att de upplevde att brist på säkerhet.  
 

(There is) a feeling of tension and it’s extremely (distressing) … it’s non-
therapeutic for the clients … because it’s so small. Whenever there’s … any sort 
of difficulties … if there’s aggressive outbursts or seclusion – it’s so open and 
on view to everyone that it traumatizes the whole (area) … (Nurse). (Obrien & 
Cole 2004 s.93) 

 
Således menade sjuksköterskorna att en stor avdelning ger patienterna mer utrymme att röra 
sig och skapar en känsla av integritet. Dock påvisar Johnson och Delaney (2006) också att 
stora ytor även kan skapa problem för personalen att höra när det blir oroligheter på 
avdelningen. Stora ytor gör att det blir mindre oljud. En del patienter behöver mer utrymme 
att röra sig på än andra patienter. En viktig del för att undvika hot och våld på avdelningen är 
också relationen mellan storleken på avdelningen och antalet personer som vistas där.   
    
 Our numbers have increased . . . we got more staff, too. So we’ve now got 

students and residents and nurses that we didn’t have. So, there’s just so many 
people here. The noise level has become more difficult, I think. . . .One thing 
I’ve always liked about this unit is that it’s big, with a lot of space. And if 
someone’s going to be loud, you’re not surrounded by 50 thousand people 
packed in. You can spread it out. That’s just getting harder to do now. (Johnson 
& Delaney 2006 s. 18) 
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Närheten mellan olika sektioner på avdelningen är en faktor som sjuksköterskan upplever kan 
bidra till att hot- och våldssituationer undvikits. Ligger sjuksköterskeexpeditionen nära 
allrummet kan sjuksköterskorna ha översikt över patienterna. Säkerheten på avdelningen 
minskade om patientrummen låg nära utgången.  
 
Kunskap om patienten 
I studierna av Trenoweth (2003), Johnson och Delaney (2006), Ryan och Bowers 2005) 
upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att lära känna patienten för att på bästa sätt 
bemöta patienten i våldsamma situationer Att känna till patientens bakgrund kunde för 
sjuksköterskorna således vara en faktor för att minska risken för våldsamt beteende från 
patienterna (Trenoweth 2003; Delaney & Johnson 2006).  
 
I en studie där tio sjuksköterskor intervjuades kom det fram att utifrån den kunskap som de 
har om patienten och patientens bakgrund visste sjuksköterskorna hur de skulle hantera 
våldsamma situationer. Detta kunde i sin tur leda till att sjuksköterskorna anpassade ett 
ingripande till just den patienten. Sjuksköterskorna ansåg också att det kan vara bra att känna 
till patientens värderingar och övertygelser för att veta hur en patient kan reagera och agera 
(Trenoweth 2003). 
 

Q: Why do you say that you think that it was very unlikely that he was going to 
hit you? A: …he had a very old-fashioned concepts and ideas and appeared to 
act in a very protective way against women and was open in saying that he 
would never assault a woman. (Trenoweth 2003 s.281) 

 
På enheter där samma sjuksköterskor och samma patienter arbetat tillsammans under lång tid 
var det också lättare för sjuksköterskan att veta när ett beteende kunde leda till 
våldshandlingar från patienten och kunde ingripa innan det eskalerade (Johnson & Delaney 
2006). Genom att känna till en patients normala beteende, samt första tecken på att patienten 
avvek från detta, kunde denna kunskap förhindra att en situation utvecklades till att bli hotfull 
och våldsam. Detta genom att sjuksköterskan snabbt kunde göra ett ingripande. Att känna till 
hur relationen såg ut mellan patienterna var också en faktor som kunde hindra att 
våldsbenägenhet uppstod. Detta då det fanns patienter som tog med sig konflikter som de 
hade med andra patienter innan de blev intagna på den vuxenpsykiatriska enheten (Delaney & 
Johnson 2006).      
  
Psykisk sjukdom 
Patienternas psykiska sjukdom var en faktor till våldsbenägenhet hos patienten. Det var 
viktigt att känna till patientens nuvarande mentala status samt psykiska sjukdom för att 
hantera förebygga våldsamma situationer (Johnson & Delaney 2006; Trenoweth 2003). 
Patienter med symtom som kommer från psykoser, speciellt då med paranoida inslag ansåg 
sjuksköterskorna vara en grupp med stor risk för våldsbenägenhet (Trenoweth 2003).      
 

[He] was becoming increasingly psychotic when he was having visitors. He was 
hallucinating and expressed ideas that staff were going to harm his family. He 
became quite threatening towards us, towards anyone who tried to engage with 
him. (Trenoweth 2003 s.281)  

 
Patienter som drabbats av psykoser kan det vara svårt för sjuksköterskan att nå fram till. Detta 
kan leda till hot- och våldssituationer när patienten inte förstår vad sjuksköterskan syftade på 
(Salzmann-Eriksson et al. 2008).    
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats användes för att identifiera aktuell forskning som 
passade med vårt syfte som belyste de faktorer som ledde till eller förebyggde att hot och 
våldssituationer uppkom mot sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin. Målet med en 
litteraturstudie är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Forskningsresultaten är 
inte bestående utan i ständig förändring, därför uteslöts artiklar som var publicerade tidigare 
än 2000 (Forsberg & Wengström 2008). Nackdelen med en litteraturstudie är den begränsade 
möjligheten att undersöka och få ett mer utvecklat resonemang. Författaren måste också helt 
och fullt lita till sin egen förmåga att göra en korrekt bedömning av vad texten handlar om i de 
artiklar som litteraturstudien består av (Forsberg & Wengström 2008). 
 
I studien användes endast kvalitativa artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) så ger 
en studie som innehåller både kvantitativa och kvalitativa artiklar en vidare bild av 
undersökningsområdet. Därför kan det ha varit en svaghet att denna studie endast innehåller 
kvalitativa artiklar. 
 
Databasen Cinahl användes vid databassökning eftersom denna beskrivs som en bred databas 
inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008). Det finns en medvetenhet om att 
någon databas kan ha missats som kan ha varit relevant för denna litteraturstudie. Sökorden 
mental health nursing och nursing användes förutom övriga sökord för att utvidga sökningen 
och på så vis inte gå miste om artiklar som kunde vara relevant får syftet. Även manuella 
sökningar genomfördes på de inkluderade artiklarnas referenslistor, för att inte gå miste om 
artiklar som var relevanta för vårt syfte. Eftersom inga artiklar hittades i databasen PubMed samt 
Google Scholar gjordes en fritextsökning i dessa två databaser på samtliga artiklar som använts i 
litteraturstudien. Sökningen visade att 9 av de 11 inkluderade artiklarna fanns i PubMed och att 
samtliga 11 artiklar fanns i Google Scholar. Sökningen av ordet violence i PubMed gav 63345 
träffar och 1 310 000 träffar i Google Scholar. Eftersom en begränsning till att läsa titlarna när 
antal träffar var under 100 så förklarar det varför vi inte hittat dessa artiklar i PubMed och Google 
Scholar. 
 
Artiklarna som innefattades i resultatdelen innehöll alla citat från undersökningsgruppen 
sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin som forskarna fokuserat på. Att ha citat från 
undersökningsgruppen ökar pålitligheten och trovärdigheten i resultatet (Forsberg & 
Wengström, 2008). Detta leder till att trovärdigheten i denna litteraturstudie stärks. Artiklarna 
som presenterades i denna litteraturstudies resultatdel var alla godkända av en etisk kommitté. 
Att en studie har godkänts av en etisk kommitté innebär att minst två oberoende experter har 
granskat upplägget, innehållet och kvaliteten i arbetet och har blivit godkänt (Forsberg och 
Wengström, 2008), vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet. 
 
Att ha använt en kvalitetsbedömningsmall för att granska artiklarna stärker också 
trovärdigheten i denna studie. Då detta innebär att endast artiklar med hög kvalitet har 
inkluderats. Författarna valde att använda en modifierad version av den kvalitativa 
granskningsmall som finns i Willman et al. (2006), eftersom det var frågor som inte var 
relevanta såsom om vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Om en annan 
granskningsmall använts finns möjligheten att artiklarna hade fått en helt annan poäng. Dessa 
delar finns med i den modifierade mallen, se bilaga 4. Viktigt att ha med i en 
kvalitetsgranskning är beskrivning av syfte, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning 
av resultat (Forsberg & Wengstöm, 2008).  
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De elva artiklarna i studien var alla skrivna på engelska. Då engelska inte är vårt modersmål 
så kan det finnas översättningsfel i litteraturstudiens resultatdel. Ett engelsk-svenskt lexikon 
har använts för att översätta ord men fel i översättningen kan ändå förekomma. Detta kan vara 
en svaghet i studien. Till resultatdelen användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys för att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. För att se om texterna 
uppfattades på samma sätt så valde vi att enskilt markera de delarna som svarade mot syftet. I 
början av analysen jämfördes och diskuterades de delar som markerats, det visade sig att vi i 
studierna plockat ut samma meningar med vissa avvikelser. Då de meningsbärande enheterna 
hade plockats ut kondenserades och kodades dessa gemensamt för att få fram olika kategorier. 
Styrkan med denna typ av analys är att texterna grundligt omarbetats. Källorna till den här 
studien blir dock andrahandskällor då innehållet i studien inte kommer direkt från 
undersökningspersonerna. Då texterna redan tolkats en gång av tidigare författare innebär 
detta att deras tolkning påverkar artikelns resultat och på så vis även resultatet i denna studie, 
vilket kan vara en möjlig svaghet.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de faktorer som förebygger eller leder till att 
situationer med hot och våld från patienter gentemot sjuksköterskan uppstår inom 
vuxenpsykiatrin. Resultatet visade att flera olika faktorer förebygger eller leder till att 
situationer med hot och våld uppstår från patienten mot sjuksköterskan.  
 
Bemötande 
Ett framträdande fynd som studien visar är att sjuksköterskorna anser att bemötandet är en 
viktig faktor som kan leda till eller förebygga hot- och våldssituationer. Det är då viktigt att 
sjuksköterskan kan kontrollera sin rädsla i eskalerande situationer. Kan inte sjuksköterskan 
erkänna sin rädsla och på så vis acceptera detta känslotillstånd kan sjuksköterskan bli 
distanserad till patienten. Detta är också något som studien av Meehan, McIntosh och Bergen 
(2006) styrker genom att de anser att bristande förståelse och medkänsla i sjuksköterskans 
bemötande kan leda till att patienten får en känsla av att vilja skada personalen. Det kan 
möjligtvis vara ett resultat av rädsla som sjuksköterskan inte kan hantera. Även Johnson, 
Martin, Guha och Montgomery (1997) tar upp att sjuksköterskans rädsla är något som styr 
bemötandet och som inverkar på om situationer med hot och våld från patientens sida kan 
uppstå. Det kan bland annat handla om att sjuksköterskan i sitt bemötande är respektlös mot 
patienten genom att inte vara lyhörd gentemot patienten och tar sig tid till att lyssna på 
patientens behov.  
 
Kan sjuksköterskan å andra sidan erkänna sin rädsla för sig själv så kan den användas på ett 
positivt sätt och på så vis kan bemötandet förebygga att hot- och våldssituationer uppstår 
vilket studien av Bisconer, Green, Mallon-Czajka och Johnson (2006) styrker. Om 
sjuksköterskan kan erkänna sin rädsla kan detta i slutändan leda till respektfullt bemötande. 
Sjuksköterskan kanske vågar stå kvar ifall en situation håller på att börja eskalera och i denna 
vårdrelation med patienten visa fortsatt respekt och ödmjukhet. Det som karaktäriserar en 
positiv vårdrelation är ett möte mellan patienten och sjuksköterskan där sjuksköterskan är 
närvarande och uppfattar patienten som ett subjekt (Wiklund, 2003). 
  
     
Ytterligare en aspekt i bemötandet är beröring. Sjuksköterskor anser i vår litteraturstudie att i 
en potentiell hot- och/eller våldssituation kan beröring förebygga att situationen eskalerar. 
Detta bekräftas i Finnema, Dassen och Halfens (1993) studie där sjuksköterskorna uppger att 
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genom att lägga armen om patienten kan sjuksköterskan trösta patienten. Detta bör dock 
bedömas om det är lämpligt att göra beroende på vilket aggressivt beteende som patienten 
uppvisar.  I vår litteraturstudie framkommer det också att sjuksköterskor anser att i vissa 
situationer kan detta beteende istället stegras om sjuksköterskan i sitt bemötande berör 
patienten. Johnson, Martin, Guha och Montgomery (1997) anser också att beröring kan ses 
som en faktor som i sig kan leda till hot- och våldssituationer. Det kan speciellt vara då 
patienten har paranoida inslag och om då sjuksköterskan kommer upp bakifrån och lägger 
armen om denne kan detta leda till att patienten försöker värja sig och även blir hotfull mot 
sjuksköterskan.  
 
   
Avdelningens uppbyggnad 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna i några studier upplevde att det var fördelaktigt 
om avdelningens utformning var liten. Detta för att det blev lättare att observera patienten och 
ha kontroll över avdelningen. Även att stimuliintrycken blev mindre för patienten vilket 
innebar att de fick lugn och ro. I några andra studier upplevdes i motsats till detta att en liten 
utformning av avdelning snarare upplevdes som ett fängelse vilket ledde till att brister i 
säkerheten på avdelningen.  Studien av Meehan et al. (2006) tar upp vikten av den fysiska 
miljön och hur avdelningen är uppbyggd som en viktig del för att patienter inte ska bli 
aggressiva. En liten avdelning innebar att patienter fick ofördelaktigt med utrymme att röra 
sig på vilket och de kände sig begränsade. Detta ledde till att patienterna blev stressade och 
det blev en spänd situation på avdelningen och aggressioner hos patienten blev oundviklig. 
Studien av Chou, Lu och Mao (2002) tar vidare upp att små avdelningar med många patienter 
på liten yta kunde leda till att patienten fick ett aggressivt beteende och angrep personal. 
Överfulla avdelningar kombinerat med små utrymmen för patienten att röra sig på innebar att 
de fick för mycket stimuli. Detta kunde tillslut leda till att patienterna blev aggressiva och 
angrep personal fysiskt.  
 
Sjuksköterskans arbetsförhållanden  
I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att brist på erfarenhet var något som kunde 
inverka på att hot och våldssituationer uppstod. Chou et al. (2002) studie visar på att 
arbetslivserfarenheten inom psykiatrin var en faktor som inverkade på risken att utsättas på 
hot och våld från patienten. De som hade jobbat inom psykiatrin under en kort tid hade större 
risk att hamna i situationer där hot och våld förekom än de sjuksköterskor som hade jobbat 
inom psykiatrin i flera år. Studien av Spokes, Bond, Lowe, Jones, Illingworth P, 
Brimblecombe och Wellman (2002) tar upp att sjuksköterskor som hade jobbar under lång tid 
på samma avdelning eller jobbat som sjuksköterska under många var något som nämndes som 
en viktig faktor för att undvika situationer med hot och våld från patienten.  Chou studie 
(2002) visar även på att graden av utbildningen också var en faktor. De i vårdpersonalen som 
hade gått en kortare utbildning löpte större risk att utsättas för hot och våld av patienter än de 
som hade en gått en mer omfattande utbildning. Spokes et al. (2002) tar också upp vikten av 
utbildning. De som hade otillräcklig utbildning eller kom från andra jobb utan erfarenhet från 
psykiatrin var en faktor som inverkade på om hot och våld från patienten skulle uppstå. 
Ytterligare ett reslutat i vår litteraturstudie handlar om att när det är tillräckligt med personal i 
tjänst minskar våldsbenägenheten från patienterna, ett liknande resultat uppvisas i studien av 
Owen, Tarantello, Jones och Tennant (1998). Sjuksköterskorna där tar upp faktorn att 
frånvaro av personal på avdelningen har en förstärkande inverkan på våldsincidenter. 
 
Resultatet i vår studie visade även på att arbeta i välfungerande team var viktigt för att 
undvika hot och våldssituationer från patienten. Det visade också att sjuksköterskorna 
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upplevde att bristande samarbete med andra yrkesgrupper såsom läkare var något som kunde 
leda till att hot och våldssituationer från patientens sida uppstod. Spokes et al. (2002) skriver 
om detta i sin studie. Där skriver de att arbeta i team är en viktig del och att då känna den 
personal som man jobbar med och hur de agerar i olika situationer. Även på vilket sätt som 
kommunikationen mellan personalen och läkare sker tas upp som en viktig omständighet.  
 
Kunskap om patienten 
Litteraturstudien visar att det är viktigt att känna till patientens bakgrund för att minska risken 
för våldsamt beteende från patienten. Spokes et al. (2002) bekräftar detta i sin studie där 
sjuksköterskan anser att kunskap om patienten och dennes historia är faktorer som kan göra 
att hot- och våldssituationer undviks. Även Hamrin, Iennaco och Olsen (2009) belyser i sin 
studie att om sjuksköterskan saknar kunskap om patienten, såsom om patienten har varit 
våldsam tidigare och i vilka situationer som det har uppstått, så kan detta leda till situationer 
med hot och/eller våld. Det framkom vidare i vår litteraturstudie att om sjuksköterskan känner 
till patientens normala beteende så kan sjuksköterskan vid första tecken på att beteendet 
avviker förhindra att situationen eskalerar genom ett snabbt ingripande. Liknande resultat 
framkommer i studien av MacKay et al. (2005) När patienten uppvisar tendenser på 
avvikande beteende uppfattar sjuksköterskan detta på grund av lång erfarenhet av patienten 
och söker därför kontakt med patienten för att ta reda på vad det beror på. På så vis finns det 
möjlighet att hotfulla och våldsamma situationer kan undvikas.   
 
Psykisk sjukdom 
I resultatet framkom att patienternas psykiska sjukdom var en faktor som låg bakom att 
patienterna använde våld mot sjuksköterskan. Detta styrks av Chou studie (2002) som menar 
att en av de viktigaste faktorerna till att patienten använder sig av hot och våld är deras 
psykiska sjukdom. De diagnoser som var vanligast att patienter hade som överföll personal 
var; schizofreni och bipolär sjukdom. Dessa två diagnoser stod för hälften av alla överfall som 
hade skett i deras studie. Duxbury och Whittington (2005) studie bekräftar också att patients 
psykiska sjukdom var en viktig faktor till att patienten blev utåtagerande. I motsats till Chous 
(2002) studie samt Duxburys och Whittingtons (2005) påvisar Owen et al. (1998) i sin studie 
att psykisk sjukdom hos patienten minskar risken för hot och våld mot sjuksköterskan. Istället 
tror sjuksköterskorna i Owen et al. (1998) att den oro som patienterna har ledde till att de 
skadade sig själva framför att utöva våld mot sjuksköterskan. 
 
Fortsatt forskning 
För att minska hot och våld behövs mer forskning inom detta område. Sjuksköterskans 
bemötande är en faktor av betydelse för hur patienten agerar i en potentiell våldssituation. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan tänker på hur man bemöter patienten i dessa 
situationer och skapar trygghet hos patienten vilket leder till en bra vårdrelation. Vi anser att 
det finns ett behov av utbildning och ständig fortbildning inom den psykiatriska vården om 
hur man bemöter psykiskt sjuka. Utifrån detta behövs ytterligare forskning inom området 
vilket är en förutsättning för att sjuksköterskor skall få det stöd som behövs och möjlighet att 
ge den vård de önskar.  
 
Slutsats 
Kunskapen om olika faktorer som inverkar på förekomsten av hot och våld mot 
sjuksköterskan har ökat hos författarna till denna litteraturstudie. I resultat och 
resultatdiskussion framkom det att olika faktorer leder till detta. Med detta dras slutsatsen att 
det finns flera olika faktorer som inverkar på våldssituationer, ofta är det en kombination av 
dessa faktorer. Sjuksköterskans egenskaper är också av avgörande betydelse för hur en 
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potentiell våldssituation utvecklar sig. Hot och våldssituationer påträffas inom sjukvårdens 
alla områden. Därför anser vi att såväl allmänsjuksköterskor som specialistsjuksköterskor är i 
behov av mer kunskap om faktorer som inverkar på uppkomsten av hot och våld. Våra egna 
erfarenheter efter att ha arbetat inom vuxenpsykiatrin har också visat hur viktigt bemötandet 
är. Att bemöta patienter på ett korrekt sätt undanröjer grunden för att hot och våld ska uppstå.      
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Resultat Procent vid 
granskning 

Delaney. KR. 
Johnson. ME. 
2006 
USA 
Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association. 
 
Artikelnummer 4 
 

Keeping the unit safe: 
mapping psychiatric 
nursing skills. 

Syftet med studien 
var beskriva 
sjuksköterskors 
skickligheter vad 
gäller att interagera 
med patienter för att 
skapa och 
upprätthålla 
en säker miljö. 

Kvalitativ 
ansats med 
intervjuer samt 
observationer 

n =28 
(4) 

Sjuksköterskans beteende är 
viktigt för att skapa en trygg 
miljö och en positiv kultur.  
Skickligheter som 
sjuksköterskan hade som 
medverkade till att hålla 
enheten säker var: 
medvetenhet, hjälpa patienter 
att hantera sin frustration, 
balansera behoven för 
patienten. 

80 % 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Procent vid 
granskning 

Johnson. M-E. 
Delaney. K-R. 
2006 
USA 
Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association. 
 
Artikelnummer 5 

Keeping the Unit Safe: 
A grounded Theory 
study 

Syftet med studien 
var att utveckla en 
teori om 
våldsprevention på 
psykiatriska 
slutenvårdsavdelnin
gar. 

Kvalitativ 
ansats med 
intervjuer samt 
observationer 

n =28 
(0) 

Resultatet visade på olika sätt 
för att förebygga våld: Tron 
hos personalen om att hålla 
avdelningen lugn för att 
patienterna ska kunna jobba 
med sin sjukdom. Patienterna 
som vistades på avdelningen 
inverkade på att våld kunde 
uppstå. Avdelningens 
uppbyggnad var den tredje. 
Den sista var att personal var 
styrda av tid, där olika 
händelser på avdelningen 
gjorde att rutiner ändrades. 

80 % 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Procent vid 
granskning 

Kindy. D. 
Petersen. S. 
Parkhurst. D. 
USA 
2005 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing 
 
Artikelnummer 6 

Perilous work: 
Nurses’ 
Experiences in 
Psychiatric units 
with high risks of 
Assault 

Syftet med studien 
var att ge en röst 
hörd för 
sjuksköterskor som 
arbetar i miljöer där 
det finns hög risk 
för misshandel 

Kvalitativ 
ansats med 
intervjuer som 
innehöll 
öppna frågor 

n =10 
(0) 

Tar upp faktorer som påverkar 
våldsbenägenheten hos patienten. 
Det är faktorer såsom personliga 
förberedelser, avdelningens 
uppbyggnad, arbetsmiljön etc. Tar 
också upp hur personalen kände sig 
efter att ha blivit utsatt för hot och 
våld. Det var känslor som skuld, 
straff, rädsla, försämrad moral etc. 
Följden av detta blir att personalen 
kände emotionella bördor, 
rollkonflikter, undandragande etc.   

80 % 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Procent vid 
granskning 

O'Brien. L.  
Cole. R. 
2004 
Australia 
International 
Journal of Mental 
Health Nursing 
 
Artikelnummer 7 
 
 
 
 

Mental health 
nursing practice in 
acute psychiatric 
close-observation 
areas. 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utveckla en 
förståelse 
av sammanhang 
och upplevelser av 
sjuksköterskor, 
patienter och 
släktingar i nära 
observation område 
och att utveckla 
rekommendationer 
för kliniska 
riktlinjer. 

Kvalitativ 
ansats med 
intervjuer 
samt 
fokusgrupper. 
* 
 
 
 
 
 
 

n = 42 
(0) 
 
 
 
 
 

Resultat visade på tre stora teman: 
miljö och inredningen på 
avdelningen. Brist på aktivitet och 
tid gjorde att både personal och 
patienter upplevde tristess. 
Sjuksköterskans omvårdnad och hur 
de agerade var en annan aspekt. 
 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 

* Studien innehåller även en kvantitativ del som dock inte använts här. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Procent vid 
granskning 

Ryan. CJ. 
Bowers. L. 
2005 
Storbritannien 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
 
Artikelnummer8 

Coercive 
manoeuvres in a 
psychiatric 
intensive care 
unit 

Syftet med denna 
studie var att kritiskt 
granska och beskriva 
arten och 
omständigheterna kring 
sjuksköterskors 
vidtagande av 
tvångsåtgärder 
manövrar. 

Kvalitativ ansats 
med 
observationer. 

n =15 
(0) 

Resultatet visade på att 
sjuksköterskorna använder en 
mängd olika fysiska manövrar 
för att hantera patienternas 
störande eller icke tillåtande 
beteenden.  

70 % 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Procent vid 
granskning 

Salzmann-
Erikson, M. 
Lützen, K. 
Ivarsson, A-B. 
Eriksson, H. 
2008 
Sverige 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing 
 
Artikelnummer9 

The core 
characteristics 
and nursing care 
activities 
in psychiatric 
intensive care 
units in Sweden. 

Syftet med studien är 
att beskriva 
kärnverksamheten på 
PIVA (psykiatrisk 
intensivvårdsavdelning) 
i Sverige men också 
beskriva vilka 
omvårdnadsåtgärder  
som vårdpersonalen 
använder sig av. 

Kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

n=23 
(3) 

Resultatet visar att det finns fyra 
kategorier som utmärker 
kärnan i PIVA: den dramatiska 
entrén, protester och neka 
behandling, eskalerande 
beteenden och tillfälligt 
tvångsmedel. 
Omvårdnadsåtgärder är sätta 
gränser, skydda, ge intensivt stöd 
och 
strukturera miljön. 
 
 

80 % 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare
(bortfall) 

Resultat Procent 
vid 
granskning 

Secker, J. 
Benson, A. 
Balfe, E. 
Lipsedge, M. 
Robinson, S. 
Walker, J. 
2004 
Storbritannien 
Journal of 
Psychiatric and 
mental Health 
Nursing. 
 
Artikelnummer 
10 

Understanding 
the social 
context of 
violent and 
aggressive 
incidents on an 
inpatient unit. 

Syftet var att försöka 
förstå den sociala kontext 
där våldsamma och 
aggressiva incidenter 
uppstår. 

Kvalitativ ansats 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

n=15 
(0) 

Resultatet påvisar att det finns en 
brist hos vårdpersonalen att se 
försöka se saker ur patientens 
perspektiv. ”noll tolerans” 
kampanjen kommer inte lyckas om 
man inte försöker identifiera och 
förstå varför aggressivt beteende 
uppstår hos patienten. 

70 % 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare
(bortfall) 

Resultat Procent 
vid 
granskning 

Trenoweth, S. 
2003 
Storbritannien  
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Artikelnummer 
11 

Perceiving risk 
in dangerous 
situations: 
risks of 
violence 
among mental 
health 
inpatients 

Studiens syfte var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin gör 
bedömningar av risker i 
en situation där det finns 
överhängande risk för 
våld samt att identifiera 
de färdigheter, kognitiva 
processer eller annat som 
sjuksköterskan använde 
sig av för sin bedömning. 

Kvalitativ ansats 
med semi-
strukurerade 
intervjuer. 

n =10 
(0) 

Resultatet visar på att sjuksköterskor 
i stor utsträckning använde sin 
personliga kunskap om sina 
patienter. Det konstaterades också att
förmåga att ingripa framgångsrikt i 
potentiellt våldsamma situationer 
minskat halterna av 
risk för att sjuksköterskor kände sig 
utsatta för, och här sjuksköterskor 
utnyttja sina kunskaper i ett 
viss patient. De upplever också lägre 
risk när man arbetar i en kunnig 
team. 

80 % 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Trenoweth%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


Kvalitetsbedömning     Bilaga 4
     
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Ur Willman och Stoltz (2006) 
 
Beskrivning av studien  
 
Tydlig avgränsning/problemformuleringen  Ja Nej Vet ej 
 
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
 
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
 
Urval 

- Relevant? Ja  Nej Vet ej 
- Strategiskt? Ja  Nej  Vet ej 

 
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja  Nej Vet ej 
- datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
- analys tydligt beskriven? Ja  Nej Vet ej 
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja  Nej Vet ej 
- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad? Ja  Nej Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja  Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
en teoretisk referensram? Ja  Nej Vet ej 
 
Genereras teori? Ja  Nej Vet ej 
 
 

 
 

 


