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Abstrakt 
Bakgrund: En vårdrelation tar sin utgångspunkt i patientens livsvärld, där individuella 
frågeställningar och behov kan identifieras med målet att frambringa upplevelsen av 
hälsa hos patienten. Våld och aggression riktat mot vårdpersonal är ett väl beskrivet 
fenomen i litteraturen och betraktas även som vanligt förekommande problem inom 
hälso- och sjukvården. Det våldsamma mötet genererar ofta hos vårdaren en känsla av 
att relationen har tagit skada, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser för skapandet 
och upprätthållandet av en god vårdrelation. 
Syfte: Att studera de känslor som uppkommer hos vårdpersonalen i samband med 
aggression och deras eventuella inverkan på vårdrelationen. 
Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I resultat presenteras vårdarens uppkomna känslor till följd av att ha utsatts 
för aggression. Vi identifierade fyra stycken kategorier: rädsla, ilska, utsatthet samt 
bristande tillit. Konsekvenserna av rädsla verkar leda till att vårdaren distanserar sig 
fysiskt och mentalt, vilket i förlängningen kan innebära bristande tillit från patienten till 
vårdaren. Upplevelsen av ilska kan påverka vårdarens förmåga att kontroller 
känsloyttringar, och därmed förmågan att behålla sin professionella hållning. Känslor 
som uppstår i mötet med aggression kan upplevas främmande och svåra att förstå, vilket 
skapar en känsla av utsatthet hos vårdaren. Bristande tillit till den egna förmågan 
riskerar leda till att den vårdande gemenskapen tar skada vilket, får negativa 
konsekvenser vårdrelationen.  
Slutsats: Känslorna som uppstår hos vårdaren i mötet med den aggressiva patienten 
riskerar att påverka vården patienten erhåller negativt. Möjlighet till reflektion genom 
handledning kan möjligen skapa förutsättningar att kanalisera och härbärgera känslorna 
och därmed minimerar risken att de påverkar vården av patienten negativt.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Vårdrelation, aggression, våld, känslor, vårdare, kvalitativ innehållsanalys.  
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INLEDNING 
I denna studie undersöktes hur de känslor som uppstår i samband med våldssituationer 

möjligen kan komma att påverka vårdrelationen. Vårdrelationen utgör enligt flera 

författare grunden för allt omvårdnadsarbetet. Våldets förekomst inom sjukvården utgör 

ett problem och risken att personal drabbas är ständigt närvarande. Författarna till 

föreliggande studie arbetar på en akutpsykiatrisk avdelning och aggression är vanligt 

förekommande. Vi har själva upplevt att mötet med den aggressiva patienten väcker 

olika känslor, som möjligen även påverkar vårt yrkesutövande och relationen till 

patienten. Att närmare studerar vilka känslor som kan uppkomma och hur de eventuellt 

påverkar vårdrelationen upplevs därför vara av stor vikt.  Vi har valt att använda oss av 

ordet aggression som ett samlingsbegrepp för verbal och fysisk aggression, det 

innefattar således faktiska våldssituationer såväl som enbart hot om våld samt verbal 

aggression. 
 

BAKGRUND 
Vikten av en god vårdrelation 

Enligt Carlsson (2003) beskrivs vårdrelationens betydelse och vikt omfattande i 

litteraturen, och utgör en central och naturlig utgångspunkt för vårdforskning. 

Vårdrelationen utgör grunden i all omvårdnad enligt (Eriksson, 2004).  Millard, Hallet 

och Luker (2006) beskriver att det är genom vårdrelationen som patient och 

sjuksköterska har möjlighet att utbyta information och erfarenheter, patientens 

förväntningar och önskemål kan identifieras. Vårdrelationen skall syfta till att öka 

patienters delaktig i sin egen vård. Patienter som i högre grad upplever sig delaktiga i 

sin egen vård beskrivs mer tillfredsställda med vården, vilket ökar upplevelsen av att ha 

erhållit god omvårdnad (Ibid.).  

 

Kommunikation är enligt Eide och Eide (2006) ett medel och en förutsättning för att 

kunna identifiera patientens förväntningar och behov. En god vårdrelation som tar sin 

utgångspunkt i patientens individuella förväntningar, förutsättningar och önskemål, där 

behovet av tillit och trygghet tillgodoses beskrivs utgöra vårdandets kärna. Det är en 

förutsättning för att möjliggöra upplevelsen av god omvårdnad (Attree, 2001; 

Bressington, Stewart, Beer & MacInnes, 2011). 
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Våldets förekomst och konsekvenser 

Aggression riktat mot vårdpersonal är ett väl beskrivet fenomen i litteraturen (Johnson, 

2004) och betraktas även som vanligt förekommande problem inom hälso- och 

sjukvården (Neeham et al., 2005b; Johnson, 2010). I England är risken för 

sjukvårdspersonal att bli skadad 26 gånger större än för allmänheten (Zernike & Skarpe, 

1998), där psykiatrisjuksköterskor löper den största risken att bli utsatt för aggressivt 

beteende in någon form (Hahn et al., 2006). I en irländsk studie, vars syfte var att 

identifiera typen av våld som förekommer inom psykiatrisk slutenvård, var verbal 

aggression den vanligaste typen. Andra vanligt förekommande incidenter var hotfull 

verbal aggression, hotfull fysisk aggression, destruktivt aggressivt beteende samt en 

mildare form av våld riktad mot personal (Maguire & Ryan, 2007). 

 

Aggression inom sjukvården kan få allvarliga konsekvenser för personal. Resultatet av 

Wildgoos, Briscoe och Lloyd (2003) forskning gällande personer som drabbats av 

aggression på sin arbetsplats visar att tio procent uppfyllde diagnoskriterierna för 

posttraumatiskt stressyndrom enligt DSM-IV (Hamrin, Iennaco och Olsson, 2009). 

Sjuksköterskan har ett patientansvar som innefattar att se till patientens bästa, samtidigt 

som hon måste värna om sin egen trygghet och säkerhet. I samband med 

våldssituationer kan det därför uppstå en inre konflikt, där sjuksköterskan för sig själv 

måste definiera vad som är mest riktigt att göra utifrån sin profession. Våldssituationen 

ger upphov till känslor och tankar, vilka sjuksköterskan ej upplever sig ha blivit 

förberedd på att hantera under sin utbildning.  Det riskerar därför att påverka 

yrkesutövningen (Neeham et al., 2005b). 

 

Vårdpersonal som utsätts för aggression riskerar att drabbas av olika psykiska symtom 

och mindre emotionella trauman (Irwin, 2006). Vidare beskrivs att ångest, rädsla, ilska 

samt skuldkänslor är vanligt förekommande känslor hos vårdpersonal som har utsatts 

för varierad form av aggression (Neeham et al., 2005b; Stubbs et al., 2009; Johnson, 

2010). Konsekvenserna och de känslor som kan knytas till situationen påverkar inte 

endast arbetet och det egna yrkesutövandet, utan oron och olustkänslorna kan även 

sträcka sig utanför arbetet och påverka vårdarens privata liv (Carlsson, 2003). 

Effekterna är ofta långvariga och upplevs inte sällan som förödande för såväl det privata 

som yrkeslivet (Row & Sherlock, 2005).  
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Det våldsamma mötet genererar ofta en känsla hos vårdaren av att relationen har tagit 

skada, vilket kan leda till att vårdaren distanserar sig och undviker mötet med patienten 

(Neeham et al., 2005b). Enligt Needham et al., (2005a) uttrycker vårdpersonal en oro 

över sin egen förmåga till självkontroll efter att ha varit föremål för aggression. Känslan 

av att vilja hämnas patienten och därmed frångå sin professionella hållning är känslor 

som vårdaren kan uppleva. Känslorna upplevs svåra att förhålla sig till, dock viktigt att 

göra för att kunna erbjuda god vård.  

 

Aggression kan leda till att patienten isoleras fysiskt eller läggs i bältessäng. I de 

situationerna är det vanligt att känslor av förlägenhet, rädsla, maktlöshet, ilska hos både 

vårdpersonal och patient uppkommer (Hamrin et al., 2009). Traumatiska minnen av 

tidigare våldssituationer kan väckas hos både vårdaren och patienten, vilket kan påverka 

den vårdande relationen på ett negativt sätt (Stubbs et al., 2009). Det som beskrivs ovan 

är effekterna på vårdrelationen mellan vårdaren och den patient som är direkt 

involverade i våldssituationen. Hamrin et al (2009) tar dock upp i sin studie att en 

våldssituation möjligen kan komma att påverka förmågan hos sjuksköterskan att utföra 

sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, samt att skapa goda relationer till övriga patienter 

på en vårdavdelning då hon upplever sig otrygg i sin yrkesroll. Vårdaren kan börja 

tvivla på sin yrkesmässiga skicklighet, varför bristande tillit till sig själv och den egna 

förmågan kan uppstå, vilket kan ge upphov till att valet av yrke ifrågasätts (Needham et 

al., 2005a; Row och Sherlock, 2005).  

 

TEORETISK REFERENSRAM  
Vi har i studien låtit Dahlberg och Segesten (2010) definition av vårdandet och vad som 

utgör vårdandets kärna utgöra vår teoretiska referensram. Att skapa en vårdrelation som 

tar sin utgångspunkt i varje individs unika livsvärld beskrivs utgöra grundläggande 

förutsättningar för att möjliggöra omvårdnad, som syftar till att minska lidande, 

möjliggöra upplevelsen av god hälsa samt välbefinnande. Livsvärlden är inte konstant 

utan utvecklas ständigt i takt med att nya upplevelser och erfarenheter erfars (Dahlberg 

och Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) menar vidare att det vore omöjligt 

att utforma tankar och idéer om vårdande utan att ta hänsyn till livsvärldsperspektivet. 
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Professionell vård utgår ifrån patientens livsvärld, där förväntningar, behov och 

föreställningar kan identifieras. Vårdaren skall inte förvänta sig att få något tillbaka. 

Vårdrelationen tar sin utgångspunkt i det mellanmänskliga mötet, och ansvaret för 

skapandet och utformandet av vårdrelationen ligger hos vårdaren. Patienten skall dock 

inte ses som en passiv mottagare, utan det är ett samspel mellan vårdare och patient. 

Vårdrelationen skall präglas av öppenhet och följsamhet av framförvarande individs 

livsvärld. För att skapa en vårdrelation krävs närvaro, att finnas tillhands och därigenom 

möjliggöra att möta patientens unika behov (Dahlberg och Segersten, 2010). I mötet 

med den våldsamma patienten anser författarna att det är av största vikt att skapa och 

vidmakthålla en god vårdande relation trots de möjliga påfrestningar, begränsningar 

som de känslor det våldsamma mötet eventuellt kan frambringa.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Flera studier visar att personal inom hälso- och sjukvård som utsätts för våld och 

aggressioner är vanligt förekommande och utgör ett problem i det kliniska arbetet. 

(Needham et al., 2005a; Johnson, 2010). Vårdpersonal som utsätts för våld och 

aggressioner på sin arbetsplats beskriver varierande känslomässiga reaktioner till följd 

av händelsen (Carlsson, 2003). En del av de känslor som beskrivs uppkomma i samband 

med det våldsamma mötet kan begränsa den kommunikativa förmågan hos vårdaren och 

möjligheterna att vara känslomässigt närvarande i mötet med patienten (Ibid.). Enligt 

Eide och Eide (2006) är kommunikation grunden för all sorts relationsskapande och god 

omvårdnad. Sjuksköterskans förmåga att kommunicera påverkar omvårdnadens kvalitet 

(Ibid.).  

 

En god vårdrelation är inbjudande och berörande där patientens individuella 

hälsoprocess är i fokus (Wiklund & Segersten, 2010). Motsatsen till en god vård är 

vårdlidande, vilket kan uppstå då sjuksköterskan misslyckas att utveckla en vårdrelation 

till sin patient (Dahlberg et al., 2003). Författarna anser det angeläget att utifrån vald 

teoretisk referensram närmare studera de känslor som uppkommer i det våldsamma 

mötet och hur de i sin tur eventuellt kan påverka vårdrelationen, och därmed utifrån en 

vårdvetenskaplig grund, patientens vård. Vidare kan möjligen resultatet av denna studie 

användas som inspiration för handledning av kollegor som utsatts för aggression i 

arbetet. Det upplevs viktigt att belysa de känslomässiga konsekvenserna aggression 

medför. Att medvetandegöra känslornas konsekvenser kan innebära ökade möjligheter 
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att lära sig att förhålla sig till dem, och därmed kanske minska möjligheten att de 

påverkar yrkesutövandet negativt. 

 

SYFTE 

Att studera de känslor som uppkommer hos vårdpersonalen i samband med aggression 

och deras eventuella inverkan på vårdrelationen. 

 

METOD 
Vi har valt att genomföra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Utifrån rådande 

forskning har författarna tagit del av material som granskats metodiskt, värderats och 

analyserats, med syftet att besvara studiens syfte. Uppsatsen avser att generera en 

djupare förståelse och uppfattning av hur de känslor som uppstår i mötet med den 

aggressiva patienten möjligen kan påverka vårdrelationen.  

 

Urval 

Vetenskapliga artiklar låg till grund för studiens resultat. Artiklarna förutsattes svara på 

studiens syfte samt uppfylla de av författarna valda inklusionskriterierna. De 

inklusionskriterier som vi upprättade var följande; artiklarna skulle vara genomförda i 

västvärlden därför att vi antog att liknande förutsättningar för att bedriva vård rådde, 

vilket möjligen ökar chansen att fenomenet i enighet med vårt syfte har studerats. 

Artiklarna skulle vidare beröra vårdpersonalens upplevelser av aggression, 

(sjuksköterska, undersköterska, skötare omfattar begreppet vårdpersonal), de skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska, språk som författarna behärskar. Artiklarna fick inte 

vara publicerade senare än 2002, då författarna eftersträvar aktuell kunskap. Vidare 

godkändes både artiklar med kvalitativt såväl som kvantitativt innehåll. Artiklarna 

skulle kostnadsfritt vara tillgängliga för granskning. Som ett sista inklusionskriterium 

valdes att ta med artiklar som behandlade upplevelser av såväl fysisk som verbal 

aggression ifrån patienter riktat mot vårdpersonal i varierande vårdkontexter. 

 

Datainsamling 

Vi avsåg att innan studiens början att kontrollera huruvida valt ämnesområdet fanns 

omskrivet i aktuell forskning, varför manuella sökningar utan egentligt överlagda 

sökord användes. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PsycINFO, via google scholar 

samt manuellt via artiklars referenslistor. Sökord som användes I cinahl och psychmed  
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var psychiatry, psychiatric, patient, violence, nurse, relation, aggression, experience, 

mental illness, healthcare, attitudes, staff, perceptions och reactions. I google scholar 

sökte vi med fraserna "psychological effect of patient violence on healthcare staff”,” 

impact of violence on nurse-patient relationship”,” patient violence”. I Cinahl och 

psychmed användes och kombinerades sökorden för att finna artiklar som stämde 

överens med valda inklusionskriterier samt studiens syfte. (bilaga 1). Rubriker och 

abstrakten till artiklarna lästes igenom för att finna de som möjligen kunde stämma 

överens med studiens syfte. De artiklar som föreföll mest överensstämmande med syftet 

lästes i sin helhet igenom.  Tillvägagångssättet styrks av Polit och Beck (2006). De 

föreföll i flertalet fall trots bra bakgrunder att artiklarnas resultat ej svarade mot 

föreliggande studies syfte, dock genomfördes manuella sökningar utifrån deras 

referenslistor. Litteratursökningen resulterade i elva artiklar totalt, varav tre med 

kvantitativt innehåll, sju med kvalitativt innehåll samt en med både kvalitativ och 

kvantitativ data. Artiklarna är publicerade mellan 1994-2011. Ambitionen var initialt att 

ta del av den senaste forskningen i västvärlden inom området, vilket motiverade valet av 

inklusionskriterier. Tillgången till relevanta studier föreföll dock begränsat. Det innebar 

att vi under den manuella sökningen vidgade våra inklusionkriterier, avseende 

publiceringsår och ursprungsland. De artiklar som utgör studiens resultat har vidare 

granskats utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani kriterier (2011) och vedertagna mall 

för granskning av vetenskapliga artiklar. Artiklarna redovisas i bilaga 2 . Artiklarna 

betygsattes utifrån ett poängsystem där gynnsamma svar generade poäng, vilka senare 

omvandlades till procent (Willman et al., 2011).  Artiklarnas kvalitet sorterades utifrån 

procent enligt följande; låg kvalitet 60-69%, medelhög kvalitet 70-79% samt artiklar 

som var av hög kvalitet 80-100% (bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med utgångspunkt i Granheim och Lundmans (2004) utarbetade 

metod för kvalitativ innehålls analys. Metoden innebär att författarna belyser och förstår 

innehållet i texten. En analys kan fokusera på manifest eller latent nivå. Det kan 

förklaras som att den manifesta nivån beskriver innehållet i analysen medan den latenta 

nivån belyser innebörden (Ibid.). Vi valde att använda oss av den manifesta 

analysmetoden, vilket innebar att vi avsåg beskriva resultatet så som det i artiklarna 

presenterades. Enligt Granheim och Lundman (2004) förfaller gränsen svår att definiera 

mellan vad som är att betrakta som manifest respektive latent innehållsanalys. 
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Gemensamt urskiljdes meningsbärande enheter som kondenserades, kodades och 

kategorier skapades. Se exempel bilaga 3. Processen började med att läsa igenom 

materialet ett flertal gånger för att bilda sig en helhetsbild av innehållet. Därefter valdes 

de fraser ut som beskrev uppkomna känslor till följd av aggression, dvs. 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades, kortades ner, 

utan att den ursprungliga meningen gick förlorad. Varje kondenserad enhet fick en kod 

som speglade innehållet i ursprungsmaterialet. Koder med liknande innehåll låg till 

grund för skapandet av kategorier. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Helsingforsdeklarationen beskriver tydligt de etiska förhållningssätt och riktlinjer som 

forskaren bör förhålla sig till när forskningen avser människor, vilka tillsammans syftar 

till att skapa trygghet för den enskilde (World Medical Association, 2008). Med 

utgångspunkt i vad Helsingforsdeklarationen beskriver gällande de etiska övervägande 

som forskare bör förhålla sig till inom humanvetenskaplig forskning, avsåg författarna 

att endast inkludera artiklar som beskrivit att etiska övervägande gjorts. Vidare använde 

sig författarna av artiklar som bedömdes vara av god vetenskaplig kvalitet, dvs. 

samtliga artiklar var peer-reviewed, publicerade i sitt originalutförande i tidskriften samt 

att författarna eftersträvade att förhålla sig objektiva i samband med 

kvalitetsbedömningen av de artiklar som utgör studiens resultat. 

 

RESULTAT 
Resultatet som presenteras utgörs av de kategorier som efter analysprocessen kunde 

identifieras. Rädsla, ilska, utsatthet och bristande tillit var framträdande och kommer 

därför närmare att beskrivas. 

 

Rädsla 

Framträdande i flera av artiklarna var en uppkommen känsla av rädsla hos 

vårdpersonalen, i mötet med den aggressiva patienten (Smith & Hart, 1994; Chambers, 

1998; Hislop & Melby, 2003; Carlsson, Dalberg, Lützen & Nyström, 2004; Forster, 

Bowers & Nyman, 2007; Isaksson, Aström & Graneheim, 2008; Gates, Gillespie & 

Succop, 2011; Tema, Poggenpoel & Mybrugh, 2011). Carlsson et al. (2004) beskriver 

att det våldsamma mötet karaktäriseras av en inre kamp hos vårdaren, där önskan att 

vilja fly ställs emot uppdraget att stanna kvar. Smith och Hart (1994) skriver också om 
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den inre konflikt som kan uppstå av rädslan i mötet med den aggressiva patienten. 

Vårdarna anser att de skall kunna försvara sig samtidigt som de upplever att det 

förväntas av dem att de skall vara ”duktiga” vårdare som skall ta hand om den 

aggressiva patienten. Rädslan kan dock bli så stor i mötet med den aggressiva patienten 

att vårdaren känner sig fullkomligt maktlös i situationen. Då tar känslan av att vilja ta 

sig därifrån över (Smith & Hart, 1994; Lundström, Saveman, Eisermann & Åström, 

2007). 

 

Önskan att fly är naturligt sammankopplad med den obehagskänsla det innebär att 

uppleva rädsla (Carlsson et al. 2004), som vidare stärks i studien genomförd av Jacob 

och Holmes (2011). Stark rädsla kan ge upphov till känslan av att inte vilja hantera, 

eller inneha förmågan att kunna hantera situationen. Följden blir att vårdaren distanserar 

sig mentalt, att i tankarna befinna sig på en tryggare plats och därmed inte vara mentalt 

närvarande i mötet med patient (Ibid.). Att uppleva sig oförmögen att hantera en 

våldsam situation kan enligt Carlsson et al. (2004) vara resultatet av att vårdaren till 

följd av rädslan själv övertalar sig om den egna oförmågan, då önskan att fly blir för 

stark. ”It just makes you want to run away from the situation ” Hislop och Melby (2003) 

beskriver att rädsla kan vara förlamande och ge upphov till en oönskad känsla av att inte 

kunna hantera situationen och därmed viljan att ta sig därifrån. Samtidigt beskriver 

Carlsson et al. (2004) att vårdare trots upplevelsen av rädsla kan skapa förutsättningar 

genom inre dialog med sig själva. Dialogen styrs av viljan att göra gott och generar ett 

mod att närvara såväl fysiskt som mentalt i mötet med den aggressiva patienten. 

 

Ilska 

I mötet med den aggressiva patienten beskriver vårdpersonal känslan av att förlora 

tilliten till den egna förmågan att kontrollerar känsloyttringar (Smith & Hart, 1994; 

Tema et al., 2011). Ilska till följd av att som vårdare ha utsatts för aggressioner från 

patienter var en vanligt förekommande känsla (Smith & Hart, 1994; Lundström et al., 

2007; Gates et al., 2011; Tema et al., 2011). Vårdare som känner en ilska riktad mot 

patienten till följd av att ha blivit utsatta för någon form av aggression beskriver att det 

kan leda till verbala påhopp, som vårdaren senare ångrar. En rädsla över den egna ilskan 

som uppkommer, och den kraft ilskan har, vilken potentiellt skulle kunna skada 

patienten om den inte kontrolleras (Smith & Hart; Carlsson et al., 2004). Det kan även 

uppkomma en önskan om att hämnas patienten, att fysiskt ge sig på patienten. ” …He 
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was pulling his face, saying if he beats me there will be no case against him. I felt like 

slapping him on the face because he was my sons age” (Tema et al., 2011). 

 

 Att känna ilska gentemot patienten kan leda till bristande uppfattningsförmåga. 

Vårdaren blir mindre mottaglig för det den aggressiva patienten förmedlar, och det 

påverkar vårarens förmåga att agera professionellt (Smith & Hart, 1994). Obearbetad 

emotionell anspänning efter att som vårdare ha blivit utsatt för aggressioner som 

upplevts traumatiska kan leda vidare till utvecklandet av symtom likt dem vid PTSD 

(Tema et al., 2011).  

 

Utsatthet 

Vårdarens sårbarhet i samband med att ha utsatts för aggression diskuteras i flera av de 

analyserade artiklarna (Smith & Hart, 1994; Hislop & Melby, 2003; Luck, Jackson & 

Usher, 2006; Isaksson et al., 2008; Tema et al., 2011.). Deltagarna i studien gjord av 

Hislop och Melby (2003) förklarar att den levda erfarenhetens kärna när vårdaren möts 

med aggression kännetecknas av isolering och ensamhet. Deltagarna beskriver vidare att 

de uppkomna känslorna ger upphov till en främmande känsla de aldrig tidigare har 

upplevt i mötet med patienten (Ibid.). Det skapar en oförståelse hos vårdaren, ”Why me 

and why should I take it? (Ibid.). I resultatet poängteras den besvärande känslan av 

utsatthet som vårdaren upplever då hen står inför en patient som skriker mot vårdaren.  

Maktlösheten som upplevs i den stunden blir en ”wrecking of the spirit” förklarar en 

deltagare. Känslorna upplevdes så starka att de i stunden innefattade och utgjorde en 

betydande del av vårdarens livsvärld (Ibid.). Isaksson et al. (2008) beskriver hur känslan 

av bl.a. utsatthet som vårdaren upplever i det aggressiva mötet lämnar djupa spår,”Well, 

violence, you often think of punches, but at the same time, it is...hearing these four letter 

words towards you...Well, it's kind of a violation...Violence towards ones soul.” (Ibid.). 

 

Bristande tillit 

Vårdarens bristande tillit till sig själv och den egna förmågan är en vanligt 

förekommande känsla i mötet med den aggressiva patienten i vården (Smith & Hart, 

1994; Hislop & Melby, 2003, Carlsson et al., 2004; Lundström et al., 2007; Tema et al., 

2011). I studien av Carlsson et al. (2004) förklarar en deltagare hur bristen på tillit till 

den egna förmågan ökar i takt med känslan av osäkerhet i hur situationen med den 

aggressiva patienten bäst eventuellt kan hanteras. Konsekvensen av detta blir att 
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”vikänslan” och upplevelsen av samhörighet med patienten försvinner i mötet. Även 

Smith och Hart (1994) beskriver en liknande känsla av att inte vara mottaglig för 

patientens lidande i samband med att aggression uppstår. Vårdarens känslomässiga 

blockering utgör ett hinder och står i vägen för att kunna hantera situationen, det 

förstärker upplevelsen av att inte kunna lita till den egna förmågan att agera 

professionellt. Det kan i förlängningen leda till ett ifrågasättande av sin yrkesroll och 

val av yrke (Ibid.). Bristande tillit till förmågan att bemöta och bemästra aggression 

förstärks av vårdarens upplevelser av att under utbildningen inte ha förberetts på hur 

våldssituationer på ett fördelaktigt sätt eventuellt kan bemötas (Smith & Hart, 1994; 

Tema et al., 2011).  

 

DISKUSSION 
Resultatet redovisar fyra kategorier/teman som svarar på vilka känslor som kan uppstå i 

mötet med en aggressiv patient och hur de påverkar vårdaren och därmed vården. 

Kategorierna var rädsla, ilska, utsatthet samt bristande tillit. 

 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra en litteraturstudie grundade sig i önskan om att öka kunskapen om 

fenomenet och ta del av en stor mängd redan genomförd forskning. En majoritet av de 

artiklar som utgör resultatet var av kvalitativt innehåll, vilket anses vara en styrka då 

avsikten var att studera uppkomna känslor och deras inverkan på vårdrelationen. Att 

inkludera kvantitativa artiklar kan ses som en begränsade faktor avseende möjligheten 

till djupare förståelse, de redovisade dock på ett tydligt sätt omfattningen av de känslor 

som uppkommer till följd av aggression. De kvantitativa artiklarna ökar möjligen också 

resultatets överförbarhet p.g.a. de stora populationer som studeras.  

 

De databaser som användes vid artikelsökningen var Cinahl, PsycINFO och Google 

scholar. Cinahl är en stor databas som fokuserar på omvårdnadsvetenskapliga 

referenser. PsycINFO är en databas som inriktar sig mot den psykiatriska kontexten. 

Google schoolar användes därför att den möjliggör en bred sökning med ett stort antal 

sökord. Manuella sökningar genomfördes utifrån relevanta artiklars referenslistor och 

resulterade i att vi erhöll artiklar av god kvalitet som upplevdes svara mot studiens 

syfte. Sökorden som användes framtogs efter att vi först genomfört generella sökningar 

i databaserna för att undersöka litteraturtillgången, samt de som upplevdes kunna svara 
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på studiens syfte. Möjligen skulle val av andra sökord ha genererat ytterligare 

information då vi upplevde en stor brist på artiklar som direkt motsvarade den del av 

syftet som ämnade svara på vårdrelationens eventuella påverkan. Att använda 

ytterligare databaser skulle möjligen kunna ha inneburit att ett mer omfattande material 

funnits, likaså att inkludera artiklar som kostade pengar. Att ta hjälp av en bibliotekarie 

avseende utformandet av relevanta sökord hade möjligen inneburit att vi hade funnit fler 

artiklar via databassökningen. De vetenskapliga artiklar som utgör resultatet har 

samtliga genomgått kvalitetsgranskning enligt den utarbetade mall för vetenskapliga 

artiklar av Willman et al., (2011), vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

 

Författarna analyserade artiklarna var och en för sig, och sedermera tillsammans, vilket 

ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2006). Meningsbärande enheter urskildes som 

senare kondenserades, kodades och bildade kategorier. Vi eftersträvade att förhålla oss 

objektiva till materialet och den egna förförståelsen diskuterades gemensamt, därefter 

försökte vi lägga den åt sidan. Det beskrivs dock att det är svårt att fullt ut bortse ifrån 

den egna förförståelsen. Vår begränsade erfarenhet av analysförfarandet kan dock ha 

påverkat studiens tillförlitlighet (Ibid.). 

 

Resultatdiskussion 

Det visade sig i samtliga artiklar att rädsla var en känsla som uppkom i mötet med den 

aggressiva patienten, vilket stämmer överens med studier gjorda av Stubbs et al., (2009) 

samt Johnson (2010). Det framkom att rädslan kan ge upphov till önskan av att vilja ta 

sig ifrån situationen, vilket leder till att vårdaren distanserar sig både fysiskt och 

mentalt. Att vårdare distanserar sig som en följd av att utsättas för våldsamma 

situationer bekräftas av Neeham et al (2005b). Konsekvensen blir då att vårdaren 

upplever att relationen har tagit skada och undviker mötet med patienten (Ibid.). I en 

studie av Carlsson, Dahlberg, K. Ekeberg, Dahlberg, H. (2006) beskrivs patienters 

behov av att vårdpersonal är fysiskt och mentalt närvarande även vid situationer som 

präglas av aggressivitet. Mentalt och fysiskt frånvarande personal skapar en känsla hos 

patienten av att vara utlämnad, förbisedd och upplevelsen av brist på bekräftelse. Det 

leder till bristande tillit från patienten till vårdaren. Känslorna resulterar vidare i 

upplevelsen av att inte erhålla adekvat vård, att personalen inte förstår deras lidande och 

att relationen har tagit skada. Det medför en ovilja att närma sig vårdpersonalen och att 

uttrycka känslor och behov (Ibid.). Ett vårdande som inte förstår eller klarar av att möta 
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livsvärlden är enligt Dahlberg och Segersten (2010) inget verkligt vårdande, framförallt 

inget vårdvetenskapligt grundat vårdande. Dahlberg och Segersten (2010) beskriver att 

skapandet av en god vårdrelation tar sin utgångspunkt i varje individs livsvärld. Ett 

rimligt antagande grundat på ovan beskrivna känslor tillföljd av upplevelsen av rädsla 

kan komma att påverka möjligheten att skapa och även upprätthålla en god vårdrelation 

tillsammans med patienten.  

 

Att utsättas för aggression visade sig kunna ge upphov till en känsla av ilska ritad mot 

patienten vilket kunde leda till bristande förmåga att kontrollera känsloyttringar. 

Resultatet styrks av Fischer och Dassen (2004) som beskriver svårigheten att kontrollera 

sina känslor efter att ha utsatts för aggression. Oro över bristande självkontroll skulle 

kunna innebära att vårdaren hämnas patienten. Enligt Carlsson et al. (2006) riskerar 

vårdare som präglas av ilska gentemot patienten att utnyttja sin maktposition. Patienten 

upplever sig då förminskad, maktlös och relationen uppfattas asymmetrisk. Patienten 

ges inte längre utrymme att uttrycka sina behov (Ibid.). Dahlberg och Segersten (2010) 

beskriver att maktlöshet är en upplevelse som kan ge upphov till ett vårdlidande. Ett 

vårdlidande uppkommer ofta som ett resultat av en icke gynnsam vårdrelation som inte 

tar sin utgångspunkt i patientens livsvärld. En icke vårdande relation kan enligt Hörberg 

(2008) kännetecknas av att bristande hänsyn tas till patientens livsvärld. Vården riskerar 

istället att bedrivas utifrån vårdarnas referensramar, där vårdarna definierar patientens 

behov.  

 

 Känslan av bristande tillit till sig själv och den egna förmågan beskrevs öka då en 

osäkerhet i hur situationen med den aggressiva patienten bäst skulle kunna hanteras. 

Konsekvenserna blev att samhörigheten och ”vikänslan” skadades. Enligt Carlsson 

(2003) riskerar det våldsamma mötet att påverka den gemenskap som finns mellan 

vårdare och patient, vilket i förlängningen även innebär att vårdrelationen mellan dem 

tar skada. Våra resultat visar att det råder en upplevelse av bristande utbildning 

avseende hur våldssituationer på bästa sätt möjligen kan hanteras. Carlsson (2003) 

menar dock att vårdpersonal bär på tysta kunskaper, tyst kunskap kan vara svår att 

uttrycka, men är en produkt av erfarenheter och därför skulle kunna användas i mötet 

med den aggressiva patienten. Utnyttjandet av den tysta kunskapen begränsas möjligen 

av den känslomässiga blockering vårdaren tycks kunna uppleva i mötet med aggressiva 

patenten. 
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Slutsatser 

Att utsättas för aggression ger upphov till en mängd känslor som vi i resultatet kan 

konstatera. Känslorna påverkar förhållningssättet gentemot patienten och därmed också 

patientens vård. Ansvaret för omvårdnad ligger hos sjuksköterskan och det måste därför 

skapas möjligheter för hen att kanalisera, hantera och härbärgera de känslor som uppstår 

i det aggressiva mötet. Vi anser därför att det är av stor vikt att verka för att skapa ett 

klimat på arbetsplatsen som är tillåtande, där möjlighet finns att reflekterar över 

innebörden av de känslor som uppstår. Möjligen är handledning en åtgärd att ta vid för 

att minimera risken för att känslorna skall påverka patientens omvårdnad negativt.  

Då vårdrelationen utgör grunden för allt omvårdnadsarbete är det angeläget att vidare 

forska inom området om hur aggression påverkar skapandet och upprätthållandet av en 

vårdrelation. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Sökordsmatris 
 
    
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 
1.1  PsycINFO ”Psychiatry” + ”Violence” + ”Nurse” 163 0 
 ”Psychatric” + ”Violence” 6708 0 
 ”Psychiatric” + ”Violence” + 

”Relation” 
604 0 

 ”Psychiatry” + ”Aggression” + 
”Experience” 

474 0 

 ”Mental illness” + ”Aggression” + 
”Experiences” 

48 0 

 ”Mental illness” + ”Aggression” + 
”Perceptions” 

19 0 

 ”Healthcare” + ”Aggressions” + 
”Attitudes” 

19 0 

 ”Healthcare” + ”Aggression” + 
”Experiences” 

30 0 

 ”Patient”  ”Violence” + ”Staff 
experiences” 

44 0 

 ”Violence” + ”Staff experiences” 66 0 
 ”Patient” ”aggression” +”Staff 

experiences” 
22 0 

 ”Nurse” + ”Reactions” + ”Violence” 46 0 
    
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 
Cinahl ”Psychiatry” + ”Violence” + ”Nurse” 7 1 
 ”Psychatric” + ”Violence” 680 0 
 ”Psychiatric” + ”Violence” + 

”Relation” 
34 1 

 ”Psychiatry” + ”Aggression” + 
”Experience” 

9 0 

 ”Mental illness” + ”Aggression” + 
”Experiences” 

11 0 

 ”Mental illness” + ”Aggression” + 
”Perceptions” 

6 0 

 ”Healthcare” + ”Aggressions” + 
”Attitudes” 

10 0 

 ”Healthcare” + ”Aggression” + 
”Expereinces” 

7 0 



  
 

II 

 ”Patient”  ”Violence” + ”Staff 
experiences” 

6 0 

 ”Violence” + ”Staff experiences” 0 0 
 ”Patient” ”aggression” +”Staff 

experiences” 
5 0 

 ”Nurse” + ”Reactions” + ”Violence” 10 0 
Manuell sökning Referenslistor - 9 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 
 

Artikel Syfte Metod /Urval Resultat Kvalitet 

Carlsson, G., Dahlberg, 

K.,Lützen, K.& Nyström, M. 

(2004). 

Sverige. 

Att studera 

vårdpersonalen 

upplevelser av 

våldsamma möten inom 

psykiatrisk vård. 

Fenomenologisk analys av tolv djupintervjuer 

med sjuksköterskor och undersköterskor som 

arbetar inom akutpsykiatrin. 

Selektivt urval. 

Det våldsamma mötet beskrivs präglas av 

vårdpersonalens förmåga till att stanna kvar eller 

inta distans. Beslutet föregås av en inre dialog och 

beroende på valet får det positiva eller negativa 

konsekvens för patientens vård. 

 Medel. 

Chambers, N. 

(1998) 

Storbritainen. 

Att studera 

sjuksköterskans 

uppkomna känslor efter 

att ha utsatts för en 

våldsam äldre patient.  

Fenomenologisk analys av fem inspelade 

djupintervjuer genomförda med 

sjuksköterskorna. 

Fem teman kunde identifieras och utgjordes av 

kompetens, vårdandets innehåll, maktlöshet, 

förtryck, förlust av överlevnadsstrategier. 

 Hög. 

Foster, C., Bowers, L. & Nijman, 

H,. 

(2007). 

Storbritainen. 

 

Att undersöka 

förekomsten av 

aggressivt beteende på en 

slutenvårdsavdelning och 

hur personalen hanterade 

det. 

56 st vårdare fördelade på fem stycken 

avdelningar fick fylla i ett frågeformulär med 

skattningsskala som behandlade omfattningen 

av våldsincidenter och graden av påverkan. 

Det förekom ca en våldssituation per dag fördelat på  

fem avdelningarna. Att patienten nekats något 

önskemål framkom som den vanligaste anledningen 

till en våldssituation. Vanligaste konsekvens av att 

ha utsatts för våld var upplevelsen av att känna sig 

hotad, vilket ledde till att personalen slutade prata    

 Medel. 



  
 

II 

med patineten. 

 
Artikel Syfte Metod /Urval Resultat Kvalitet 

Gates, D. M., Gillespie, G. L. & 

Succop, P. 

(2011). 

USA.  

Att belysa hur 

våldssituationer påverkar 

arbetsförmågan och 

möjliga symtom på 

PTSD hos 

sjuksköterskan. 

En randomiserad tvärsnittsstudie med 264 

deltagare, vårdpersonal spridda över hela USA. 

Det framkom flertalet varierande upplevda känslor 

till följd av att ha utsatts för våldssituationer, hög 

emotionell påfrestning, ilska, rädlsa. Känslorna 

bidrog till en olustkänsla att vilja utföra sitt arbete. 

 94 procent av studiens deltagare visade minst ett 

symtom som vid PTSD efter att ha utsatts för en 

våldssituation. 17 procent uppvisade symtom på att 

fullt ha utvecklat PTSD. 

 Hög. 

Hislop, E. & Melby, V. 

(2003). 

Storbritanien. 

Att undersöka de levda 

erfarenheterna av våld på 

en akutavdelning. 

Fenomenologiskt analyserad data inhämtad 

genom djupintervjuer av fem stycken 

slumpvässigt utvalda sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna uttrycke känslor av rädlsa, ilska 

och frustration. 

 Hög. 



  
 

III 

 
 
 
 

Artikel Syfte Metod /Urval Resultat Kvalitet 

Isaksson, U., Åström, S. & 

Hällgren Graneheim, U. 

(2008). 

 

Att studera hur kvinnliga 

vårdare inom 

hemsjukvården upplever 

våld. 

Intervjustudie med 41 stycken selektivt urvalda 

vårdare. 

Kvalitativ innehållsanalys genomfördes av det 

insamlade materialet. 

 

Vårdarna uppfattar att våldssituationerna ger upphov 

till känslor av rädsla, att känna sig hotad, det väcker 

skuldkänslor vilket leder till att arbetet uppfattas 

som påfrestande. 

  Hög. 

Jacob, J.D. & Holmes, D. 

(2011). 

Kanda. 

Att beskriva och förstå 

hur rädsla påverkar 

interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient 

i en rättspsykiatrisk 

miljö. 

18 stycken semistrukturerade intervjuer 

analyserades utifrån grounded theory. 

 

Rädsla för att på nytt uppleva våldsituationer 

innebar att vårdarna skapade distans till patienterna, 

säkerhetsåtgärder vidtogs för att undvika att bli 

utsatta för våld, dock med konsekvensen att 

relationsskapandet försvårades. 

Medel. 

Luck, L., Jackson, D. & Usher, 

K. 

(2008). 

Australien. 

Att söka förståelse för 

hur vårdpersonalen 

uppfattar anledning 

tillvåldets uppkomst och 

hur den anledningen 

möjligen styr agerandet. 

Fallstudie med observationer, semistrukturerade 

intervjuer och journalföring. 

20 stycken sjuksköterskor på en akutavdelning 

utgjorde forskningspopulationen. 

Blandad kvalitativ och kvantitativ analys av 

datan genomfördes.  

 Sjuksköterskornas reaktioner på en våldssituation 

styrdes mycket av anledningen till varför 

våldsituationen antogs uppkomma. 

Sjuksköterskorna upplevde att våld som var riktade 

mot dem som personer upplevdes ge upphov till en 

hög känslomässig anspänning och resulterade i 

känsla av utsatthet. 

 Medel 



  
 

IV 

 

Artikel Syfte Metod /Urval Resultat Kvalitet 

Lundström, M., Saveman, B-I., 

Eiserman, M. & Åström, S. 

(2007). 

Sverige. 

Studera förekomsten av 

våldsincidenter på 

gruppboenden, relationen 

mellan våld och 

demografiska faktorer 

hos vårdpersonalen samt 

känslomässiga reaktioner 

till följd av 

våldsincidenten.  

149 stycken vårdpersonal fick fylla i ett 

semistrukturerat frågeformulär.  

Med hjälp av beskrivande statistisk analys 

redovisas resultatet. 

31 procent av deltagarna hade någon gång under ett 

års  tid utsatts för våld, det gick inte att finna något 

samband mellan demografiska faktorer och 

förekomsten av våld. 

Att utsättas för våld konstaterades ge upphov till 

besvärande känslor av hjälplöshet, ilska, skam och 

skuld. 

 Medel. 

Smith, M.E. & Hart, G. 

(1994) 

Kanada 

Att undersöka kvinnliga 

sjuksköterskors 

reaktioner och känslor 

kopplade till att bli 

utsatta för aggressioner.  

Nio stycken sjuksköterskor från olika 

avdelningar på två sjukhus intervjuades. 

Materialet analyserades med Grounded Theory. 

Sjuksköterskor, till följd av rädsla, distansera sig 

från patienten. Det föregicks av en inre kamp hos 

sjuksköterskan där hon vill ta sig ifrån situationen, 

men samtidigt vill stanna kvar och göra ett gott 

arbete.  

Medel. 

Tema, T. R., Poggenpoel, M. & 

Myburgh, C. P. H. 

(2006) 

Sydafrika 

Att undersöka och 

beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av aggression 

på en rättspsykiatrisk 

avdelning. 

 Kvalitativ innehållsanalys av djupintervjuer 

med fenomenologisk ansats genomfördes 

tillsammans med nio stycken sjuksköterskor på 

en rättspsykiatrisk avdelning.  

 Det ömsesidiga upplevelsen av tillit som upplevs 

finnas i vårdrelationen påverkas negativt av 

aggressioner. Personal upplever att de inte ha 

tillräcklig med kunskaper för att hantera 

våldsituationer.  

 Hög. 



  
 

I 
 

 
Bilaga 3 Exempel på analysförfarande  
 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad  

meningsbärande 

enhet 

Kod Huvudkategori  

Inside the 
caregivers there 
seems to be a 
battle between the 
wish to 
stay put and 
escape from the 
violent situation. 
The initial fear 
creates 
a longing to 
escape, to get 
away from the 
threat  
 
  
 

Känslan av rädsla ger 
upphov till viljan att ta 
sig därifrån. 

Rädslan skapar ett 
flyktbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädsla. 

 

Mental absence 
originates from 
the fear that 
caregivers have 
before 
the actual 
encounter, a fear 
they are unable to 
handle, that makes 
them uphold a 
more forcing 
attitude towards 
the patients than is 
actually 
necessary in 
retrospect.  
 

Rädsla skapar mental 
frånvaro och en mer 
tvingande attityd än 
nödvändigt gentemot 
patienten. 

Mental distansera sig 
p.g.a rädsla. 
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