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Sammanfattning 
Bakgrund: Hot och våld är ett eskalerande arbetsmiljöproblem. Vård- och omsorg är den 

verksamhet som är mest utsatt, och främst psykiatrisk vård. Sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård har blivit utsatta för olika typer av hot och våld. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv 

design utfördes. En systematisk sökning och kvalitetsgranskning utfördes varpå nio 

kvalitativa artiklar valdes ut. Artiklarnas resultat analyserades genom integrerad analys. 

Resultat: Resultatet delades in i fyra huvudkategorier: Normalisering av hot och våld, 

Personliga konsekvenser, Konsekvenser för omvårdnadsarbetet och Behov av 

stöd.  Huvudkategorierna delades sedan in i fem subkategorier. Sjuksköterskorna upplevde 

hot och våld som normalt inom psykiatrisk vård. Hot och våld uttrycktes fysiskt, verbalt samt 

sexuellt och gav fysiska, emotionella och sociala konsekvenser för sjuksköterskorna. De 

upplevde att patientrelationen och vårdkvaliteten påverkades negativt. De upplevde därtill 

bristande stöd från chefer och kollegor efter att ha utsatts för hot och våld. Slutsats: 

Normaliseringen av hot och våld inom psykiatrisk vård är omfattande. Ytterligare forskning 

om sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård anses behövlig, då det 

kan bidra till djupare kunskap om sjuksköterskors arbetssituation och ligga till grund för 

förbättringsarbete.  
 

Nyckelord: Hot, psykiatri, sjuksköterska, upplevelser, våld  
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1. Inledning 
Att vårdpersonal utsätts för hot och våld på arbetsplatsen är ett eskalerande arbetsmiljöproblem 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Syftet valdes ut då det fanns intresse hos författarna att utveckla 

djupare kunskap inom området. Följande studie fokuserade på att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård då det kan vara relevant inför kommande 

yrkesprofession. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Hot och våld på arbetsplatsen 
Arnetz (2001) definierade “hot” som verbalt eller fysiskt. Ett verbalt hot kan anspela på fysisk 

skada eller fysiska angrepp. Ett fysiskt hot kan exempelvis vara höjandet av en knuten näve med 

intentionen att skada någon. Vidare definieras “våld” som olika typer av verbal eller fysisk 

aggression. Exempelvis kan verbalt våld vara svordomar eller skrik. Fysiskt våld kan vara olika 

typer av fysiska angrepp, eller angrepp av sexuell karaktär (ibid). 

 

En undersökning som genomfördes under 2016–2017 visade att antalet personer som utsatts för 

hot och våld på arbetsplatsen hade ökat i Sverige sedan 1980-talet (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2018). Undersökningen visade också att fem procent av svenska arbetare mellan 16–64 år 

hade blivit utsatta för hot och våld på arbetsplatsen det senaste året, och andelen kvinnor var 

större än andelen män. Sex procent av de kvinnliga deltagarna, och fyra procent av de manliga 

deltagarna uppgav att de upplevt hot och våld det senaste året (ibid.). Män blev oftare utsatta för 

fysiskt våld, medan kvinnor oftare utsattes för sexuella trakasserier (Piquero, Piquero, Craig & 

Clipper, 2013). Jämförelser mellan olika yrken visade på större skillnader. Vård- och 

omsorgspersonal var den yrkeskategori som till störst andel var utsatta, där 12 procent hade 

upplevt hot och våld det senaste året (SCB, 2018). Personal inom vård och omsorg anmälde även 

flest arbetsplatsolyckor som resulterade i sjukskrivning till följd av hot och våld på arbetsplatsen 

under perioden 2012–2016. Av samtliga anmälningar under perioden stod vård och omsorg för 

52 procent. Sluten psykiatrisk specialistvård var den verksamhet där näst flest anmälningar per 1 

000 arbetare gjordes (Arbetsmiljöverket, 2017). 
 

2.2 Psykiatrisk omvårdnad 
Psykiatri definieras av Svenska läkaresällskapet (u.å.) som “... en medicinsk specialitet som 

omfattar utredning, bedömning, diagnostik, behandling och uppföljning samt omvårdnad och 

rehabilitering vid psykiska sjukdomar hos vuxna, där svårighetsgraden är av sådan art att den 

kräver specialistpsykiatrins samlade resurser” (s.6). 

 

Det är sjuksköterskan som ansvarar för den psykiatriska omvårdnaden. Syftet med omvårdnaden 

är att främja patienternas livskvalitet och känsla av kontroll (Skärsäter, 2014). Sjuksköterskans 

främsta arbetsuppgifter i psykiatrisk vård innefattar att utbilda patienter, administrera läkemedel 

och dokumentera (Sousa, 2018). Sjuksköterskan arbetar personcentrerat genom att tillvarata 

patientens resurser, och stötta patienten att hantera sin diagnos (Skärsäter, 2014). 
 

2.3 Hot och våld inom psykiatrisk vård 
Bartolomé, Sánchez-Muñoz, Ruiz-Hernández och Jiménez-Barbero (2017) lyfte fram att risken 

för att utsättas för våld är större inom psykiatrisk vård och att fysiskt våld är vanligare än i andra 

verksamheter. I en undersökning bland italienska sjuksköterskor konstaterade Zampieron, 

Galeazzo, Turra och Buja (2010) att 78 procent av deltagande sjuksköterskor som arbetade inom 
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psykiatrisk vård någon gång blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen. Mer än hälften hade 

utsatts för hot och våld fysiskt eller både verbalt och fysiskt. I 93 procent av fallen var det 

patienter eller anhöriga som utövade hot och våld och det var vanligast att kvinnliga 

sjuksköterskor utsattes av manliga patienter (ibid.). Även svenska sjuksköterskor hade 

erfarenheter av hot och våld. Vanligast förekommande var verbalt våld, vilket 53 procent uppgav 

att de utsatts för. Många uppgav även att de utsatts för fysiskt våld, och våld där patienten använt 

eller hotat att använda vapen (Nolan, Soares, Dallender, Thomsen & Arnetz, 2001). 

Sjuksköterskorna kunde som följd uppleva fysiska och emotionella konsekvenser, vilket 

påverkade yrkesutövandet (Needham, Abderhalden, Halfens, Fischer & Dassen, 2005; Van 

Leeuwen & Harte, 2017). 

 

2.4 Lagstiftning 

I Brottsbalk (SFS 1962:700) fastslås att nödvärnsrätt gäller vid “... ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom … ” (kap. 24, 1 §). Det framgår också 

att “Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse” (kap. 24, 4 §). Sjuksköterskan kan hänvisa till nödvärnsrätten vid hot och våld 

på arbetsplatsen. Om en farlig situation uppstår, där en patient angriper personal, medpatienter 

eller inredning, har sjuksköterskan rätt att ingripa. Sjuksköterskan kan då använda våld eller 

annan vanligtvis brottslig handling för att neutralisera situationen. Handlingen ska vara 

försvarlig i relation till situationen (Eriksson, 2018). 

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) fastslår att “Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (kap. 1, 1 §). Det står också 

tydligt att “Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda 

till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs” (kap. 3, 2 §).  

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1993:2) säger tydligt att “Vid arbete där det finns 

risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och 

handledning” (5 §) och “Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp 

och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha 

särskilda rutiner för detta” (11 §).  
 

2.5 Teoretisk referensram 
Tidvattenmodellen fokuserar på mental rehabilitering. Barker och Buchanan-Barker (2006) 

utvecklade tidvattenmodellen för att omforma omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk vård.  

 

Modellen består av tio utgångspunkter som sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan använda i 

mötet med patienter. Värdera rösten. Patientens berättelse och erfarenheter är viktiga för att 

forma omvårdnaden. Sjuksköterskans roll är att aktivt lyssna på patienten, och att återberätta 

med patientens egna ord i dokumentering. Respektera språket. Patientens sätt att uttrycka sig är 

unikt. Sjuksköterskans roll är att underlätta för patienten att kunna uttrycka sig på sitt eget sätt. 

Utveckla genuin nyfikenhet. Sjuksköterskan ska vara genuint nyfiken på patientens unika 

berättelse för att få förståelse. Istället för att ställa frågor för att kategorisera patienten, är 

sjuksköterskan intresserad av patientens erfarenheter. Bli lärling. Patienten är expert på sig själv. 

Omvårdnaden ska utgå ifrån patientens unika behov och sjuksköterskan ska göra patienten 

delaktig. Lyft fram personlig kunskap. Patienten har genom sitt liv byggt upp en personlig 

kunskap. Sjuksköterskan ska underlätta för patienten att synliggöra kunskapen. Var transparent. 

För att möjliggöra en god relation krävs att patienten och sjuksköterskan har förtroende för 
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varandra. Sjuksköterskan ska göra patienten delaktig i vårdprocessen. Använd verktygslådan. I 

första hand ska patientens berättelser bestämma hur vården utformas. Patienten har kunskap om 

vad som tidigare fungerat, och vad som inte gjort det. I andra hand använder sig sjuksköterskan 

av evidensbaserade metoder. Planera nästa steg. Vilka steg patienten behöver ta i 

rehabiliteringsprocessen bestäms gemensamt av sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan ska 

stödja patienten i utvecklingen. Ge tid. Tiden som sjuksköterskan spenderar med patienten är 

viktig för förändringsprocessen. Kom ihåg att förändring är konstant. Förändring är 

oundvikligt. Sjuksköterskan lär patienten att använda personlig kunskap i framtida den 

rehabiliteringsprocessen (Buchanan-Barker & Barker, 2006).  
 

2.6 Problemformulering 
Av tidigare forskning framgår att personal som arbetar inom vård och omsorg riskerar att utsättas 

för hot och våld, och inom psykiatrisk vård är risken större än i andra verksamheter. Det är 

därför betydelsefullt att uppmärksamma den forskning som finns om sjuksköterskors upplevelser 

av hot och våld inom psykiatrisk vård. Genom att sammanställa tidigare forskning kan kunskap 

om vilka utmaningar sjuksköterskor upplever i en våldsam arbetsmiljö erhållas. Kunskapen kan 

ligga till grund för arbetsmiljöförbättringar. 

 

3. Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård. 

 

4. Metod 
4.1 Design 
En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Tidigare vetenskaplig forskning inom det 

valda området söktes systematiskt, kvalitetsgranskades och sammanställdes (Kristensson, 2014). 

 

4.2 Sökstrategi 
För att hitta relevanta sökord rekommenderar Kristensson (2014) att meningsbärande ord utifrån 

syftet identifieras. Följande meningsbärande ord identifierades: sjuksköterska, upplevelse, hot, 

våld och psykiatri. Svensk MeSH användes för att hitta korrekt engelsk term. Databaser som 

användes för artikelsökning var PsycINFO och Cinahl där samma ämnesord och fritextord 

användes. Cinahl Headings användes för att välja ut ämnesord i Cinahl. Thesaurus användes för 

att välja ut ämnesord i PsycINFO. Sökorden “Nurse*”, ”Psychiatric nurse*”, “Experienc*”, 

”Work experienc*” och “Psychiatr*” trunkerades för att bredda sökresultatet. Booleska 

operatorerna AND och OR användes. Sökorden delades in i fyra sökblock, se Tabell 1. Inom 

respektive sökblock kombinerades sökorden med OR, därefter kombinerades sökblocken med 

AND. I båda databaserna vidtogs begränsningarna Peer Reviewed, English language och 

publiceringsår 2009–2019. Sökmatris, se Bilaga 1.  

 



4 
 

Tabell 1. Översikt av sökord inom respektive sökblock och databas. 

Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C Sökblock D 

Cinahl Nurses (MH) 

Nurse* 

Psychiatric nurse* 

Perception (MH) 

Perception 

Experienc* 

Work experiences 

(MH) 

Violence (MH) 

Workplace violence 

(MH) 

Violence 

Patient violence 

Psychiatr* 

PsycINFO Nurses (DE) 

Nurse* 

Psychiatric nurses 

(DE) 

Perception (DE) 

Perception 

Experienc* 

Work experienc* 

Violence (DE) 

Workplace violence 

(DE) 

Violence 

Patient violence (DE) 

Psychiatr* 

 

Ytterligare sökning genomfördes i Medline, där samma sökord och begränsningar användes, för 

att inte gå miste om relevanta artiklar. Sökningen tillförde inga nya artiklar, varpå en manuell 

sökning genomfördes i de utvalda artiklarnas referenslistor. Inte heller den manuella sökningen 

tillförde några nya artiklar. 
 

4.3 Urval 
Studiens inklusionskriterier var artiklar om sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom 

psykiatrisk vård, sjuksköterskor med grundutbildning eller specialistutbildning, med kvalitativ 

metod och ett etiskt godkännande/resonemang. Exklusionskriterier var artiklar med 

sjuksköterskor som arbetade inom barnpsykiatrin (0–17 år), reviewartiklar, pilotstudier och 

kvantitativa artiklar. Artiklar där sjuksköterskan ej kunde urskiljas från annan vårdpersonal 

exkluderades också. 

 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet rekommenderar Kristensson (2014) att urvalet genomförs i 

flera steg. Urvalet bestod av tre steg. Inledningsvis lästes samtliga titlar enskilt i relation till 

syftet. En författare läste titlar i Cinahl och den andra läste titlar i PsycINFO. I andra steget lästes 

artiklarnas abstract, återigen enskilt i de olika databaserna. Ett tredje steg genomfördes där 

resterande artiklar lästes enskilt. Varje steg stämdes kontinuerligt av mellan författarna. Med 

hänsyn till inklusionskriterier och exklusionskriterier valdes därefter artiklar ut till resultatet. 

Sökningarna gav ett sammanlagt resultat på 235 titlar. I relation till syftet valdes 47 titlar ut där 

abstracten lästes igenom vilket resulterade i att 31 artiklar lästes. De 10 artiklarna som svarade 

på syftet gick vidare till granskning. Sökmatris, se Bilaga 1. 
 

4.4 Granskning 
För att säkerställa artiklarnas kvalitet föreslår Kristensson (2014) att granskningsmallar används. 

De 10 artiklarna granskades med hjälp av SBU:s mall för granskning av kvalitativa studier 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Samtliga artiklar 

granskades först enskilt. Därefter jämfördes och diskuterades granskningen tillsammans tills 

samstämmighet förekom. Särskilt fokus lades på artiklarnas syfte och urval, för att säkerställa 

relevansen till den föreliggande studiens syfte. Granskningsmallen rankar artiklar enligt hög, 

medelhög eller låg kvalitet. Inför granskningen bestämdes att de artiklar som uppfyllde mindre 

än 50% av granskningsmallens kriterier klassades som låg kvalitet, de artiklarna som uppfyllde 
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50–75% klassades som medelhög kvalitet och de artiklarna över 75% klassades som hög 

kvalitet. Valet blev att endast använda de nio artiklar som bedömdes erhålla medelhög eller hög 

kvalitet. Artikelmatris, se Bilaga 2. En artikel ansågs erhålla låg kvalitet då analysförfarandet 

inte fanns beskrivet, och föll därför bort.  
 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik syftar till att värna om människors integritet och autonomi, samt försvara 

människors grundläggande rättigheter (Kjellström, 2017). Enligt Kristensson (2014) är det 

viktigt att beakta etik vid litteraturstudier, därför valdes endast artiklar i sökprocessen ut som var 

etiskt godkända och/eller hade ett etiskt resonemang. Av de nio använda artiklarna har åtta ett 

etiskt godkännande, och den återstående har ett relevant etiskt resonemang. Sju av dem 

presenterade ett informerat samtycke, och fyra av dem redogjorde för att deltagarnas uppgifter 

behandlats med konfidentialitet. Samtliga artiklar ansågs vara etiskt försvarbara. 

 

Priebe och Landström (2017) lyfter fram begreppet förförståelse, som innebär kunskapen om ett 

ämne innan en studie påbörjas. Även ett examensarbete kan påverkas av förförståelse (ibid.) En 

diskussion fördes kring den egna förförståelsen i ämnet. Båda författarna har erfarenheter av 

verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård och där upplevde en av dem hot och våld. 

En strävan var att förhålla sig så objektivt som möjligt under litteraturstudiens gång. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska analysförfarandet etiskt övervägas, för att artiklarnas 

resultat ska presenteras på ett rättvist sätt. Kjellström (2017) lyfter fram vikten av att presentera 

allt resultat som svarar på studiens syfte, utan att ändra eller medvetet feltolka. Allt resultat som 

svarade på studiens syfte har därmed presenterats, för att inte ge en missvisande bild.  
 

4.6 Bearbetning och analys 
Vid bearbetning av resultatet i en litteraturstudie föreslår Kristensson (2014) att integrerad 

analysmetod används. Triangulering rekommenderas för att stärka tillförlitligheten (ibid.). 

Artiklarna lästes därför igenom enskilt och samtidigt noterades de delar som svarade på syftet. 

Därefter diskuterades och jämfördes artiklarnas innehåll gemensamt. Likheter och skillnader 

sammanställdes varpå fyra kategorier bildades; Normalisering av hot och våld, Personliga 

konsekvenser, Konsekvenser för omvårdnadsarbetet och Behov av stöd. Därefter bildades fem 

subkategorier; Fysiska konsekvenser, Emotionella konsekvenser, Sociala konsekvenser, 

Försämrad patientrelation och Försämrad vårdkvalitet. För översikt, se Tabell 2. Sedan 

bearbetades artiklarna på nytt utifrån varje kategori och subkategori för att sammanställa 

resultatet. 

 

5. Resultat 
Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar. Antalet deltagare i artiklarna var 97 

sjuksköterskor, varav 71 var kvinnor och 26 var män. Åldersintervallet var (n=74) 25–58 år och 

(n=23) framgick inte. Yrkeserfarenheten var (n=33) sju månader-29 år och (n=64) framgick inte. 

Artiklarna genomfördes i sex olika länder; Australien (n=1), Iran (n=1), Kanada (n=2), 

Storbritannien (n=1), Sydafrika (n=3) och Taiwan (n=1). 
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Tabell 2. Översikt av artiklarnas bidrag till respektive huvudkategori och subkategori. 

Huvud-

kategori 

Normalisering 

av hot och våld 
Personliga konsekvenser 

Konsekvenser för 

omvårdnadsarbetet 

Behov 

av stöd 

Subkategori  
Fysiska 

konsekvenser 

Emotionella 

konsekvenser 

Sociala 

konsekvenser 

Försämrad 

patientrelation 

Försämrad 

vårdkvalitet 
 

Artiklar 

Bimenyiaman

a et al. (2009) 
X X X X  X X 

Currid (2009) X    X   

Jackson & 

Morissette 

(2014) 

X X X X X X  

Moghadam et 

al. (2013) 
X X X   X  

Ngako et al. 

(2012) 
  X X X X  

Stevenson et 

al. (2015) 
X X X X X X X 

Tema et al. 

(2011) 
 X X X X  X 

Ward (2013) X  X X X X  

Yang et al. 

(2016) 
X X X  X X X 

 

5.1 Normalisering av hot och våld 
Sjuksköterskor utsattes för en överväldigande grad av hot och våld från patienter (Bimenyimana, 

Poggenpoel, Myburgh & van Niekerk, 2009). De ansåg att hot och våld på arbetsplatsen var 

något normalt, trots att inte alla hade utsatts (Currid, 2009). Det ansågs vara en del av jobbet och 

något att räkna med inom psykiatrisk vård (Moghadam, Pazargadi & Khoshknab, 2013; 

Stevenson, Jack, O’Mara & LeGris, 2015; Ward, 2013; Yang, Hsieh, Lee & Chen, 2016). Hot 

och våld kunde exempelvis uttryckas fysiskt, verbalt och sexuellt (Jackson & Morrissette, 2014).  

 

Verbalt våld utövades av patienter i form av bland annat hot och svordomar. Det var svårare för 

sjuksköterskorna att förklara verbalt våld och det sågs som så vanligt förekommande att det inte 

upplevdes som våld. Sjuksköterskorna var mer benägna att berätta om händelser där fysiskt våld 

var inblandat, framför händelser där verbalt våld förekom. Fysiskt och verbalt våld kunde ibland 

kombineras, men i situationer där sjuksköterskan inte påverkades negativt upplevdes händelsen 

inte alltid som våldsam (Stevenson et al., 2015). 

 

Alkohol- och drogmissbruk och svåra psykiska sjukdomar var några av de tillstånd som ansågs 

kunna leda till aggressivt beteende (Ward, 2013). Sjuksköterskorna uppgav att de patienter som 

blev våldsamma oftast var yngre män (Yang et al., 2016). Det fanns en ständig medvetenhet om 

risken för att bli utsatt (Ward, 2013), samtidigt ville de inte behöva acceptera hot och våld som 

en del av sitt arbete. Några sjuksköterskor ansåg det vara orättvist med antaganden om att 

patienter med psykiska sjukdomar skulle vara mer aggressiva än andra (Stevenson et al., 2015). 

Många sjuksköterskor upplevde att patienternas aggressiva beteende var en följd av rädsla 

(Ward, 2013), och att de utövade våld i självförsvar. Händelser av hot och våld uppstod oftast i 

samband med att sjuksköterskan interagerade med patienten (Stevenson et al., 2015). Patienter 

kunde bli aggressiva när deras behov inte uppfylldes eller om de tvångsvårdades (Moghadam et 

al., 2013; Yang et al., 2016). Sjuksköterskorna berättade även att aggressiva patienter kunde 

påverka andra patienter att bli aggressiva, vilket kunde bli problematiskt på avdelningen 

(Moghadam et al., 2013). 
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Sjuksköterskorna kunde ha förståelse för patienternas aggressiva beteende beroende på huruvida 

beteendet ansågs bero på patientens psykiska sjukdom (Moghadam et al., 2013; Stevenson et al., 

2015; Ward, 2013; Yang et al., 2016). Patienter med personlighetsstörningar eller missbruk 

ansågs ha mer kontroll över sitt beteende vilket resulterade i att sjuksköterskorna upplevde 

mindre tolerans mot hot och våld (Stevenson et al., 2015).  

 

Trots sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta inom psykiatrisk vård var varje enskild 

händelse av hot och våld oförutsägbar, utan föregående varningssignaler (Currid, 2009; Yang et 

al., 2016). Händelserna bortförklarades ofta som olyckor. Sjuksköterskorna uttryckte att patienter 

kunde bli våldsamma oavsett omständigheterna. Avsaknaden av varningssignaler bidrog till att 

sjuksköterskorna inte kunde utveckla förebyggande strategier (Yang et al., 2016).  
 

5.2 Personliga konsekvenser 
Huvudkategorin är indelad i tre subkategorier; Fysiska konsekvenser, Emotionella konsekvenser 

och Sociala konsekvenser. 
 

5.2.1 Fysiska konsekvenser 

Sjuksköterskorna beskrev att de utsatts för fysiskt våld (Bimenyimana et al., 2009; Jackson & 

Morrissette, 2014; Moghadam et al., 2013; Stevenson et al., 2015; Tema, Poggenpoel & 

Myburgh, 2011; Yang et al., 2016). De berättade om exempelvis sparkar, slag, att de spottats på 

och blivit jagade av patienter (Stevenson et al., 2015). Till följd av fysiskt våld upplevde 

sjuksköterskorna kroppsskador, exempelvis bitmärken, blåmärken och rivsår. Några 

sjuksköterskor hade tappat håret och fått skador på axlar och knän. De upplevde även skador på 

egendom, exempelvis sönderrivna kläder eller förstörda glasögon (Bimenyimana et al., 2009; 

Stevenson et al., 2015). 
 

5.2.2 Emotionella konsekvenser 

Att utsättas för hot och våld var emotionellt påfrestande (Jackson & Morrissette, 2014).  

Sjuksköterskorna utsattes för mobbning och upplevde att verbalt våld påverkade deras värdighet 

(Ward, 2013). Sjuksköterskorna berättade att de ofta, följande en våldsam händelse, reflekterade 

över sina känslor och reaktioner (Stevenson et al., 2015).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte rädsla på olika sätt (Bimenyimana et al., 2009; Ngako, van Rensburg 

& Mataboge, 2012; Stevenson et al., 2015; Tema et al., 2011; Ward, 2013; Yang et al., 2016). 

De upplevde rädsla inför vad patienterna skulle kunna utsätta dem för, och för att bli skadade 

(Ngako et al., 2012; Ward, 2013). Rädslan kunde kopplas till de våldsamma händelsernas 

oförutsägbarhet (Ward, 2013; Yang et al., 2016). När en situation var ohanterbar eller våldet 

riktades direkt mot sjuksköterskan upplevdes rädslan som mest intensiv. Då våldet var riktat mot 

kollegor var rädslan inte lika stark. Det framkom att rädsla upplevdes över händelsen i sig, men 

även över vad som kunde hänt om situationen utvecklat sig annorlunda. Känslan var oberoende 

av huruvida sjuksköterskan kom till skada eller inte (Stevenson et al., 2015). 

 

Ytterligare känslor som upplevdes var ilska och chock. Sjuksköterskorna kände ilska till följd av 

hot från patienter (Bimenyimana et al., 2009; Ngako et al., 2012; Stevenson et al., 2015; Tema et 

al., 2011). Ilskan kunde kopplas till situationer där patienterna ansågs kunna kontrollera sitt 

beteende (Stevenson et al., 2015). Patienterna ansågs använda sin diagnos som en ursäkt för att 

skada sjuksköterskorna, vilket resulterade i att sjuksköterskorna upplevde ilska och frustration. 

Känslorna var kopplade till dilemmat av att vilja vårda, och upplevelsen av patienternas 

otacksamhet. Som resultat av att sjuksköterskorna visade ilska kunde patienterna svara med att 



8 
 

antingen dra sig undan eller slå tillbaka (Bimenyimana et al., 2009). När verbalt våld upplevdes 

som personligt eller som nedvärderande av kompetens och yrkesroll, framkallades känslor som 

ilska och sjuksköterskorna kände sig sårade. Ilska kunde upplevas gentemot kollegor vid brister i 

teamarbetet, vilket ansågs bidra till våld från patienter (Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet inom psykiatrisk vård tenderade att bemöta aggression med att själva bli 

aggressiva (Moghadam et al., 2013). Chock kunde upplevas i en våldsam situation men det 

förekom också att sjuksköterskan inte reagerade alls, som att exempelvis inte känna av smärta 

vid fysiskt våld (Stevenson et al., 2015). 

 

Efter att ha utsatts för hot och våld kunde sjuksköterskorna känna sig utmattade, både fysiskt och 

psykiskt (Tema et al., 2011; Ward, 2013). Till följd av känslomässiga påfrestningar upplevde de 

påverkan på sömnen, däribland sömnsvårigheter och mardrömmar (Stevenson et al., 2015; Tema 

et al., 2011), vilket resulterade i ytterligare trötthet och utmattning (Tema et al., 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde det psykologiska traumat som värre än våldet i sig, och flashbacks 

från händelserna beskrevs som smärtsamma. Det psykologiska traumat kunde vara i flera 

månader och trots att sjuksköterskorna inte hade återhämtat sig helt förväntades de fortsätta 

vårda patienterna (Tema et al., 2011; Yang et al., 2016). På grund av svårigheterna att uppfylla 

sin roll som sjuksköterska upplevdes skuldkänslor och samvetsstress (Jackson & Morrissette, 

2014; Ngako et al., 2012).  

 

5.2.3 Sociala konsekvenser 

Sjuksköterskorna uttryckte oro för sin säkerhet och övergripande välmående (Jackson & 

Morrissette, 2014; Stevenson et al., 2015). Oron gällde särskilt sjuksköterskor med yngre familj 

och sjuksköterskor som övervägde att bilda familj (Jackson & Morrissette, 2014). När 

sjuksköterskorna återkom till arbetet efter att ha utsatts för hot och våld upplevde de oro för 

huruvida patienten fortfarande var kvar på avdelningen. De oroade sig även för hur kollegorna 

skulle uppleva situationen. Oro för säkerheten kunde också uppstå om sjuksköterskan såg 

patienten utanför arbetet (Stevenson et al., 2015). 

 

Efter upprepade händelser av hot och våld utvecklade sjuksköterskorna en medvetenhet om 

risken att utsättas både på och utanför arbetsplatsen (Stevenson et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev en oförmåga att släppa jobbet efter arbetstid (Tema et al., 2011; Ward, 

2013). De uppgav att de behövde dölja sina känslor på jobbet och att de istället projicerade 

känslor av ilska och frustration på familjen (Ngako et al., 2012; Tema et al., 2011; Ward, 2013). 

För att hantera arbetssituationen använde sjuksköterskorna ineffektiva copingstrategier, 

exempelvis dåliga matvanor, cigaretter, snus och alkohol (Bimenyimana et al., 2009; Stevenson 

et al., 2015; Tema et al., 2011). Några sjuksköterskor berättade att de drack alkohol dagligen, 

oavsett om de arbetade eller var lediga, i syfte att hantera det hot och våld de utsatts för. Det 

framkom att sjuksköterskorna blev så påverkade av sin arbetssituation att de ibland stannade 

hemma från jobbet på grund av risken för att bli skadade. Sjuksköterskorna ifrågasatte varför de 

hade börjat arbeta inom psykiatrisk vård, och varför de skulle ge allt i ett arbete som inte var 

givande (Bimenyimana et al., 2009). 

 

Skillnader i upplevelser av hot och våld i relation till kön framkom (Jackson & Morrissette, 

2014), och kvinnliga sjuksköterskor utsattes oftare än manliga sjuksköterskor. Patienter 

uppfattade ofta manliga sjuksköterskor som en auktoritet, därför utsattes de inte för hot och våld 

i samma utsträckning som de kvinnliga sjuksköterskorna (Jackson & Morrissette, 2014; Tema et 

al., 2011). Hot och våld förekom därtill mer frekvent vid frånvaro av manliga sjuksköterskor. 

Skillnaden ansågs också bero på bristande respekt från patienter gentemot kvinnliga 

sjuksköterskor (Ngako et al., 2012). 
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Sjuksköterskorna hade även upplevt sexuella trakasserier (Jackson & Morrissette, 2014; Ngako 

et al., 2012; Stevenson et al., 2015; Tema et al., 2011) som exempelvis olämpliga sexuella 

kommentarer eller hot om våldtäkt (Stevenson et al., 2015). Trakasserierna var oftast riktade mot 

yngre kvinnliga sjuksköterskor (Jackson & Morrissette, 2014). Vid olämpliga sexuella 

kommentarer, om exempelvis kläder och kropp, kände sig kvinnliga sjuksköterskor förminskade 

(Stevenson et al., 2015).  
 

5.3 Konsekvenser för omvårdnadsarbetet 
Huvudkategorin är indelad i två subkategorier; Försämrad patientrelation och Försämrad 

vårdkvalitet. 
 

5.3.1 Försämrad patientrelation 

Sjuksköterskorna behövde ibland vårda patienter som tidigare utsatt dem för hot och våld 

(Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). Hot och våld påverkade relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna upplevde rädsla och ångest över att upprätthålla 

relationen, samtidigt fanns viljan att fortsätta vårda (Jackson & Morrissette, 2014; Stevenson et 

al., 2015; Tema et al., 2011; Ward, 2013; Yang et al., 2016). Några sjuksköterskor beskrev att 

det psykologiska traumat de upplevt påverkade patientrelationen negativt (Yang et al., 2016).  

 

Våldsamma händelser kunde resultera i att sjuksköterskorna höll sig på avstånd (Currid, 2009; 

Ngako et al., 2012; Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016), trots att de erhöll ansvaret att 

vårda patienten. Om det verbala våldet blev allvarligare var sjuksköterskan mer benägen att hålla 

avstånd, eller begärde att istället få vårda en annan patient. En del sjuksköterskor vägrade vårda 

patienter som varit våldsamma. Några uppgav att de kände mindre empati för patienterna efter 

att de utsatts för hot och våld, och att de avhumaniserade patienterna (Stevenson et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände bristande förtroende för patienterna. Likaså upplevdes 

misstänksamhet (Stevenson et al., 2015; Tema et al., 2011; Yang et al., 2016). De berättade att 

känslor som ångest och misstänksamhet mot patienterna var ihållande en längre tid följande 

händelsen (Tema et al., 2011; Yang et al., 2016). 
 

5.3.2 Försämrad vårdkvalitet 

Utmaningen i att upprätthålla relationen till patienterna försämrade vårdkvaliteten (Jackson & 

Morrissette, 2014; Ngako et al., 2012). Sjuksköterskorna ansåg att hot och våld, och 

normaliseringen av det, påverkade yrkesutövandet. Graden av påverkan berodde på hur allvarlig 

händelsen ansågs vara. Sjuksköterskorna upplevde ett dilemma mellan yrkesansvaret och att 

bibehålla sin säkerhet och hälsa (Stevenson et al., 2015). Genom att rationalisera patienternas 

beteende upplevde sjuksköterskorna att de kunde vårda patienterna och samtidigt bortse från 

negativa känslor (Yang et al., 2016). Sjuksköterskorna beskrev att omvårdnaden försämrades när 

de skiftade fokus från personcentrerad vård till att ta kontroll över situationen och skydda sig 

själva. Samtidigt valde de att sätta patientens behov först om de ansågs vara aggressiva till följd 

av sin sjukdom. Sjuksköterskorna hade olika syn på hur situationen skulle hanteras. De 

sjuksköterskor som utgick ifrån Tidvattenmodellen var mer benägna att sätta patientens behov 

före sin egen säkerhet (Stevenson et al., 2015).  

 

Rädsla kunde styra sjuksköterskornas beteende (Bimenyimana et al., 2009). Efter att ha utsatts 

för hot och våld förändrades deras arbetssätt, och de blev mer benägna att använda 

tvångsåtgärder i förebyggande syfte (Stevenson et al., 2015). Förebyggande åtgärder togs 

exempelvis i form av isolering och bältesläggning. Även medicinering användes för att 

förebygga våldsamma situationer (Moghadam et al., 2013; Ward, 2013). Sjuksköterskor som 
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tidigare hade utsatts för hot och våld lärde sig av upplevelserna och anpassade förhållningssättet 

för att förebygga ytterligare våldsamma händelser (Yang et al., 2016). För att förebygga våld 

ansågs effektiv kommunikation vara betydelsefullt (Ward, 2013). Sjuksköterskorna anpassade 

sig genom att de exempelvis justerade sättet de kommunicerade med patienterna på, hade ett 

försiktigt bemötande samt övervägde vilka behov patienterna kunde tänkas ha. Sjuksköterskorna 

ansåg att de blev mer professionella, och samtidigt minskade risken att utsättas igen (Yang et al., 

2016). De blev mer försiktiga i mötet med patienter, och de försökte ha ett logiskt och objektivt 

tänkande. Efter en våldsam händelse upplevde några sjuksköterskor att deras självförtroende för 

att kunna ingripa i framtida våldsamma händelser ökade. Däremot upplevde de flesta 

sjuksköterskorna minskat självförtroende för att effektivt kunna förebygga hot och våld i 

framtiden (Stevenson et al., 2015). Att kunna läsa av och göra en bedömning av patienter var ett 

sätt att arbeta förebyggande. En del sjuksköterskor hade svårigheter att koncentrera sig på sina 

arbetsuppgifter efter en våldsam händelse. På grund av det upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter i att läsa av patienter och se tidiga varningssignaler (Moghadam et al., 2013; 

Stevenson et al., 2015; Ward, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de tappat kontrollen och 

kände ånger över att den våldsamma situationen hade eskalerat (Ward, 2013). När de inte kunde 

hantera en våldsam situation upplevdes hjälplöshet och maktlöshet vilket påverkade förmågan att 

vårda patienterna (Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskorna uttryckte förtvivlan och hopplöshet 

när de gjort allt de kunnat, och såg inte hur situationen skulle kunna förbättras (Bimenyimana et 

al., 2009). 
 

5.4 Behov av stöd 
Sjuksköterskorna upplevde ett behov av att prata om sina känslor och få stöd efter att ha utsatts 

för hot och våld (Yang et al., 2016). Oavsett vilken typ av våld de utsatts för sökte de efteråt 

stöd, till viss del från chefer men oftast från kollegor, familj och vänner. Några sjuksköterskor 

berättade att de fick bra stöd efter att ha utsatts. De upplevde chefernas stöd som bäst när 

situationen inte förminskades och de inte fick skuld för händelsen (Stevenson et al., 2015). 

Däremot berättade många att stödet från kollegor och chefer varierade. De var missnöjda med 

det stöd de fick och upplevde inte att deras behov möttes. Många sjuksköterskor ansåg att stödet 

var otillräckligt (Bimenyimana et al., 2009; Yang et al., 2016) och att cheferna ignorerade dem 

när de berättade om svårhanterliga patienter (Tema et al., 2011). De upplevde att de istället fick 

skulden för att en våldsam händelse uppstått, och att cheferna ofta tog patientens parti 

(Bimenyimana et al., 2009; Stevenson et al., 2015). 

 

5.5 Resultatsammanfattning 
Hot och våld upplevdes som något normalt av sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk 

vård. De utsattes för fysiskt våld som exempelvis slag och sparkar, och verbalt våld som hot och 

svordomar. Sexuella trakasserier i form av exempelvis olämpliga sexuella kommentarer eller hot 

om våldtäkt upplevdes också. Sjuksköterskorna kunde ha förståelse för att patienter kunde utöva 

hot och våld av olika anledningar, däribland som följd av rädsla eller psykisk sjukdom. 

Utsattheten för hot och våld resulterade i att sjuksköterskorna påverkades negativt, både på 

arbetsplatsen och i privatlivet. Ett flertal emotionella reaktioner uttrycktes, däribland rädsla och 

ilska. Sjuksköterskornas privatliv påverkades också av att utsättas för hot och våld på 

arbetsplatsen. De kunde inte uttrycka sina känslor på arbetet och projicerade därför negativa 

känslor på familjen. Utmattning och påverkan på sömnen förekom, likaså användandet av 

ineffektiva copingstrategier. Sjuksköterskorna beskrev att hot och våld påverkade deras 

yrkesutövande. De anpassade sitt arbetssätt och blev misstänksamma mot patienterna, och kände 

rädsla för att upprätthålla relationen till patienterna. Några valde att undvika patienter som 

tidigare utövat hot och våld, eller vägrade vårda dem. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde 
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stöd efter att ha utsatts för hot och våld, men att det stöd som erbjöds av chefer och kollegor ofta 

var bristfälligt.  

 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
För att diskutera den föreliggande studiens trovärdighet används begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014).  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom 

psykiatrisk vård. I studien inkluderades artiklar med kvalitativ metod, eftersom det används för 

att beskriva människors levda upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). En 

alternativ datainsamlingsmetod som kunde valts för studien är exempelvis en intervjustudie med 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård. Metoden valdes däremot bort på grund av 

otillräcklig kunskap hos författarna. En litteraturstudie ansågs därför vara den lämpligaste 

metoden.  

 

Sökningarna utfördes i Cinahl och PsycINFO eftersom databaserna omfattar forskning inom 

hälso- och sjukvård och psykiatri (Karlsson, 2017). Att söka i flera databaser ökar studiens 

trovärdighet (Henricson, 2017) och minskar risken för publiceringsbias (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). Kompletterande sökningar gjordes i Medline samt i de valda 

artiklarnas referenslistor. Sökningarna gjordes för att få fler relevanta artiklar till studiens resultat 

och därmed öka studiens trovärdighet (Karlsson, 2017), men resulterade inte i några nya artiklar. 

Valet gjordes att begränsa sökningarna till publiceringsår 2009–2019 för att få ett tillräckligt 

urval, men samtidigt få aktuell forskning (Kristensson, 2014). Sökstrategin presenteras i en 

sökmatris för att ge en tydlig översikt, där även datum för sökningarna presenteras vilket stärker 

studiens giltighet. Sökningen ska kunna göras om och få samma resultat (Kristensson, 2014). 

Tillförlitligheten i studien ökar genom att sökstrategin tydligt presenteras i metoddelen. 

Avgränsningen Peer Reviewed användes i sökningarna. Det gjordes för att öka trovärdigheten 

(Henricson, 2017). Urvalet av artiklar genomfördes i tre steg vilket Kristensson (2014) 

rekommenderar att göra för att säkerställa urvalets kvalitet och öka trovärdigheten.  

 

För att göra en systematisk granskning rekommenderar Kristensson (2014) att en färdig 

granskningsmall används, och hänvisar därefter till SBU. Valet gjordes att använda SBU:s mall 

för granskning av kvalitativa studier, eftersom de nio inkluderade studierna var kvalitativa. För 

att resultatet inte ska påverkas av en författares förförståelse, har materialet kvalitetsgranskats 

och analyserats enskilt och därefter jämförts. Vid bearbetning och analys av artiklarnas resultat 

användes integrerad analys, vilket rekommenderas av Kristensson (2014). För att stärka studiens 

tillförlitlighet och verifierbarhet rekommenderar Kristensson (2014) att triangulering används. 

Det innebär att flera personer granskar och analyserar resultatet (ibid.). Under litteraturstudiens 

gång har arbetet lästs igenom av studiekamrater och handledare, för att stärka tillförlitligheten 

(Kristensson, 2014). Analysmetoden valdes för att kunna presentera resultatet på ett tydligt sätt, 

vilket ökar tillförlitligheten (ibid.). 

 

Inför litteraturstudien bestämdes att endast artiklar med ett etiskt godkännande eller relevant 

etiskt resonemang skulle användas, för att undvika att de deltagande sjuksköterskorna har 

utnyttjats. Under litteraturstudiens gång resonerades kring förförståelse och hur den kunde 

påverka studien, vilket enligt Henricson (2017) förstärker studiens trovärdighet. Resultatet har 

presenterats på ett hederligt och ärligt sätt. Det innebär att inget resultat som svarade på syftet 

avsiktligen har förfalskats eller utelämnats, eftersom det anses oetiskt (Kjellström, 2017). 

Samtliga artiklar som ingår i studiens resultat är skrivna på engelska. Under bearbetning och 
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analys har materialet översatts och tolkats, vilket innebär att det kan finnas risk för felaktiga 

tolkningar (Kjellström, 2017). Några av de inkluderade artiklarna har genomförts i länder där 

engelska inte är det officiella språket. Det innebär att resultatet som presenteras är översatt och 

tolkat två gånger. Kristensson (2014) tar upp begreppet överförbarhet. En reflektion gjordes 

kring resultatets överförbarhet till liknande sammanhang. Artiklarna är genomförda i sex olika 

länder, men sjuksköterskorna har haft liknande upplevelser, vilket kan tyda på resultatets 

överförbarhet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatets nyckelfynd diskuteras utifrån tre av huvudkategorierna; Personliga konsekvenser, 

Konsekvenser för omvårdnadsarbetet och Behov av stöd. 

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor utsätts för hot och våld inom psykiatrisk vård. Ett 

förväntat resultat var att sjuksköterskorna upplevde olika emotionella konsekvenser, exempelvis 

rädsla och ilska. Ett oväntat resultat var däremot att endast två av artiklarna i den föreliggande 

studien gav exempel på fysiska konsekvenser till följd av hot och våld. Van Leeuwen och Harte 

(2017) lyfter att fysiskt våld kan få fysiska konsekvenser. I den föreliggande studiens resultat 

framkom att sjuksköterskorna upplevde konsekvenser som blåmärken, bitmärken och skelett- 

och muskelskador. Ett liknande resultat presenteras av Moylan och Cullinan (2011), där det även 

framkommer att 80 procent av sjuksköterskorna hade utsatts för fysiskt våld och upplevt fysiska 

konsekvenser. Trots att sjuksköterskorna i den här studien gav exempel på skador som uppstått 

till följd av fysiskt våld, uppgav de i ett frågeformulär att de inte erhållit några skador. Det 

framkom att de kvinnliga sjuksköterskorna underrapporterade fysiska skador (ibid.) En reflektion 

är huruvida det kan vara en bakomliggande faktor till att så få artiklar hittades som gav exempel 

på fysiska konsekvenser av fysiskt våld.  

 

Fortsatt kan det vara värt att reflektera över resultatet ur ett genusperspektiv. Piquero et al. 

(2013) belyser skillnader i våld som män och kvinnor utsätts för på arbetsplatsen. Män utsattes 

mer frekvent för fysiskt våld, och kvinnor utsattes oftare för sexuella trakasserier (ibid.). Även i 

den föreliggande studiens resultat framkom skillnader i män och kvinnors upplevelser av hot och 

våld; kvinnliga sjuksköterskor utsattes oftare än manliga sjuksköterskor. Det ansågs bland annat 

bero på att patienter hade mindre respekt för kvinnliga sjuksköterskor, och att manliga 

sjuksköterskor uppfattades som en auktoritet. En reflektion är huruvida en gammalmodig syn på 

kvinnliga och manliga könsroller kan ligga till grund för skillnaderna. Hatch-Mailette och 

Scalora (2002) lyfter däremot fram det motsatta, att manliga sjuksköterskor mer frekvent utsattes 

för både fysiskt och verbalt våld än kvinnliga sjuksköterskor. Skillnaderna ansågs istället bero på 

sjuksköterskeyrkets könsfördelning. Eftersom majoriteten av sjuksköterskorna är kvinnor utsätts 

därför fler kvinnor för hot och våld (ibid.). Det reflekterades kring huruvida Hatch-Mailette och 

Scalora’s (2002) resultat kan appliceras på den föreliggande studiens resultat, då ingen av 

artiklarna i resultatet presenterar en procentuell skillnad mellan män och kvinnor. Resultaten 

anses därför vara svåra att jämföra. I resultatet framkommer att kvinnor oftare utsätts för sexuella 

trakasserier än män, vilket styrks av Piquero et al. (2013). Däremot framkommer det inte i den 

föreliggande studiens resultat i vilken utsträckning manliga sjuksköterskor utsattes för sexuella 

trakasserier. Det kan vara värt att reflektera över huruvida det beror på att manliga 

sjuksköterskor faktiskt inte utsätts i samma utsträckning som kvinnliga sjuksköterskor eller att de 

har ett annat synsätt på vad sexuella trakasserier är, alternativt väljer att inte rapportera när de har 

utsatts. Hatch-Mailette och Scalora (2002) menar att kvinnor tenderar att uppfatta vissa 

beteenden som sexuella trakasserier i större utsträckning än män.  
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En reflektion utifrån resultatet är hur patientrelationen påverkas negativt av att sjuksköterskor 

utsätts för hot och våld av de patienter som de ska vårda. Under studiens gång har det reflekterats 

kring tidvattenmodellen, som är en rehabiliteringsmodell, och hur den används inom psykiatrisk 

omvårdnad. Resultat lyfter bland annat att sjuksköterskorna brister i empati och känner 

misstänksamhet gentemot patienterna. I tidvattenmodellen lyfts punkten “att vara transparent” 

och den syftar bland annat på att ett förtroende för varandra är grunden till en god relation. En 

åsikt är att sjuksköterskorna kan utgå från tidvattenmodellen för att förbättra relationen till 

patienterna.  

 

I resultatet framkom att omvårdnaden blev mindre personcentrerad till följd av att sjuksköterskor 

utsatts för hot och våld. “Bli lärling” är en av tidvattenmodellens utgångspunkter. Den syftar 

bland annat på att involvera patienten i rehabiliteringsprocessen, och att sjuksköterskan ska 

individanpassa omvårdnaden. Det framkommer dessutom i resultatet att patienter kunde bli 

aggressiva om deras behov inte möttes. En reflektion är huruvida implementering av 

tidvattenmodellen kan hjälpa sjuksköterskor att möta patienternas unika behov och därigenom 

förebygga hot och våld. Resultatet visar också att vårdkvaliteten påverkades negativ till följd av 

hot och våld. Omvårdnaden blev mindre personcentrerad och sjuksköterskorna ändrade sitt 

arbetssätt, exempelvis att de kommunicerade med patienterna på ett annat sätt. Det förekom 

också att sjuksköterskorna höll avstånd till patienter som varit våldsamma. Tidvattenmodellen 

lyfter att den tid som sjuksköterskan investerar i patienten är viktig för rehabiliteringen. En 

reflektion är hur patienternas rehabilitering kan påverkas av sjuksköterskans förändrade 

arbetssätt, och huruvida det kan resultera i att patientens vårdtid förlängs.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskans arbete bygga på en etisk grund. 

Omvårdnadskvaliteten kan förbättras genom utveckling av sjuksköterskors etiska kompetens. 

Sjuksköterskan ska visa respekt och tillvarata patienters resurser, vilket även Skärsäter (2014) 

anser. En reflektion är huruvida det anpassade arbetssättet som framkom i resultatet, exempelvis 

användning av tvångsåtgärder i förebyggande syfte, verkligen är etiskt försvarbart.  

 

Tidvattenmodellen anses kunna vara betydelsefull för att minska hot och våld utövat av 

patienter. Resultatet visade att sjuksköterskor som använder tidvattenmodellen prioriterade 

patientens behov. Även Lim, Wynaden och Heslop (2019) tar upp rehabiliterande modeller inom 

psykiatrisk vård, och lyfter olika tillvägagångssätt för att minska risken för hot och våld. För att 

förebygga hot och våld fokuserade sjuksköterskorna på patienternas styrkor och resurser, istället 

för risker. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna kunde hantera sitt beteende på egen hand om 

de återfick kontroll. Risken att utsättas för hot och våld minskade genom att möta patienternas 

behov, och anpassa vårdmiljön efter individen (ibid.). En egen åsikt är att tidvattenmodellen kan 

vara till hjälp för att minska sjuksköterskors utsatthet för hot och våld, däremot är det värt att 

reflektera över hur implementering kan vara svårt i en redan ansträngd arbetsmiljö. En reflektion 

under studiens gång var arbetsgivarens ansvar gentemot sjuksköterskan. I Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) står det tydligt att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att arbetstagaren ska få en så 

bra arbetsmiljö som möjligt (kap. 3, 2 §), vilket inte anses överensstämma med en arbetsmiljö 

där sjuksköterskor utsätts för hot och våld.  

 

Ytterligare en reflektion är sjuksköterskans utsatthet för hot och våld ur ett samhälleligt 

perspektiv. I resultatet framkom att sjuksköterskorna blev så påverkade av sin arbetssituation att 

de inte ville gå till jobbet, och funderade över varför de överhuvudtaget skulle fortsätta arbeta 

inom psykiatrisk vård. SCB (2019) presenterar att arbetsgivare de senaste åren rapporterar brist 

på grundutbildade såväl som specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige. En åsikt är att den 

rådande sjuksköterskebristen kan motverkas av en mer attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskan, 
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där hot och våld förekommer i mindre utsträckning. Det anses kunna locka flera till att arbeta 

inom psykiatrisk vård. 
 

Slutligen reflekteras över sjuksköterskans behov av stöd. Ur resultatet framkommer att många 

sjuksköterskor upplevde ett behov av stöd efter att ha utsatts för hot och våld. Ett överraskande 

resultat var att endast ett fåtal sjuksköterskor upplevde att det stöd som de fick följande en 

våldsam händelse var tillräckligt. Liknande brister i stöd framkommer i en studie av Moylan och 

Cullinan (2011). I AFS (1993:2) står tydligt att arbetsgivaren ska ha rutiner för att snabbt ge 

hjälp och stöd till arbetstagare som blivit utsatta (11 §). En åsikt är att förbättringsarbete är 

nödvändigt och att arbetsgivaren bör ta större ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö för 

sjuksköterskorna. 

 

7. Slutsats 
Hot och våld uttryckts fysiskt, verbalt samt sexuellt, och är en del av sjuksköterskans vardag 

inom psykiatrisk vård. Det medför fysiska, emotionella och sociala konsekvenser som påverkar 

både patientrelationen och vårdkvaliteten negativt. Sjuksköterskorna uttrycker ett behov av stöd, 

men upplever inte att behovet tillgodoses. 

 

7.1 Klinisk nytta 
Hot och våld har en negativ påverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  
Normaliseringen av hot och våld inom psykiatrisk vård är omfattande. Genom att belysa 

problemet kan studiens resultat bidra till en ökad förståelse för de konsekvenser som hot och 

våld medför. En djupare förståelse för hur hot och våld påverkar sjuksköterskans yrkesutövande 

kan ligga till grund för utvecklingen av ett förbättringsarbete, som kan resultera i en ökad 

vårdkvalitet.  
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatt forskning om sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård är 

behövlig. I tidigare forskning är det ofta svårt att urskilja sjuksköterskor från annan vårdpersonal, 

och det vore därför intressant med ytterligare forskning som lyfter fram endast sjuksköterskan. 

Det upplevs finnas begränsad forskning som beskriver svenska sjuksköterskors upplevelser av 

hot och våld inom psykiatrisk vård. Ytterligare forskning inom området är väsentligt för att 

skapa en överblick av problemets omfattning inom svensk psykiatrisk vård.  
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 88 275    

PsycINFO 

20190420 
S16 

S12 AND S13 

AND S14 AND 

S15 

 285    

PsycINFO 

20190420 
S17 

S12 AND S13 

AND S14 AND 

S15 

 

Peer Reviewed,  

English language, 

Publikationsår 2009-

2019 

135 13 10 5 
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Bilaga 1: Sökmatris                    (2/2) 

 

Databas Sökning Sökord Begränsning Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl 

20190422 
S1 (MH “Nurses”)  58 208    

Cinahl 

20190422 
S2 Nurse*  443 875    

Cinahl 

20190422 
S3 

“Psychiatric 

nurse*” 
 2 554    

Cinahl 

20190422 
S4 (MH “Violence”)  15 680    

Cinahl 

20190422 
S5 Violence  45 024    

Cinahl 

20190422 
S6 

(MH “Workplace 

violence”) 
 4 476    

Cinahl 

20190422 
S7 “Patient violence”  103    

Cinahl 

20190422 
S8 (MH “Perception”)  26 692    

Cinahl 

20190422 
S9 Perception  131 230    

Cinahl 

20190422 
S10 Experienc*  367 301    

Cinahl 

20190422 
S11 

(MH “Work 

Experiences”) 
 6 625    

Cinahl 

20190422 
S12 Psychiatr*  99 974    

Cinahl 

20190422 
S13 S1 OR S2 OR S3  443 875    

Cinahl 

20190422 
S14 

S4 OR S5 OR S6 

OR S7 
 45 024    

Cinahl 

20190422 
S15 

S8 OR S9 OR S10 

OR S11 
 468 933    

Cinahl 

20190422 
S16 

S12 AND S13 

AND S14 AND 

S15 

 225    

Cinahl 

20190422 
S17 

S12 AND S13 

AND S14 AND 

S15 

Peer Reviewed,  

English language, 

Publikationsår 2009-

2019 

100 34 21 5 
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Bilaga 2: Artikelmatris                (1/9) 

 

Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 
Bimenyimana, E., Poggenpoel, 

M., Myburgh, C., & van Niekerk, 

V. (2009). The lived experience 

by psychiatric nurses of 

aggression and violence from 

patients in a Gauteng psychiatric 

institution. Curationis, 32(3), 4–

13. Från  

https://web.a.ebscohost.com/ehost

/detail/detail?vid=15&sid=e9c404

3f-e5b9-48ca-b57d-

a00c46e6c3db%40sessionmgr400

8&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3Qtb

Gl2ZQ%3d%3d#db=cmedm&A

N=20225739 

 

Sydafrika. 

 
The aim of the research was to 

explore and describe the lived 

experience by psychiatric nurses 

of aggression and violence from 

patients in a Gauteng psychiatric 

institution. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ och 

deskriptiv. 

 

Inklusionskriteirer: 

Sjuksköterskor som arbetade 

inom psykiatrin. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt 

urval. 

 

Urval: 10 psykiatrisjuksköterskor 

med minst 2 års yrkeserfarenhet. 

5 män och 5 kvinnor, i åldrarna 

20-40år. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade enskilda intervjuer 

och skriftliga berättelser. 

 

Analysmetod:  

Tesch’s open coding-metod. 

 

Styrkor:  

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet. 

 

Visar tydliga steg som tagits för 

att studien ska vara tillförlitlig. 

 

Svagheter:  

Exklusionskriterier framgår ej. 

 
Psykiatrisjuksköterskorna 

upplevde en hög nivå av hot och 

våld från patienter, vilket hade 

negativa konsekvenser. De 

upplevde psykiska konsekvenser, 

exempelvis rädsla, ilska och 

frustration vilket resulterade i 

ineffektiva copingstrategier. 

Fysiska konsekvenser upplevdes 

också, exempelvis kroppsliga 

skador och sönderrivna kläder. 
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Bilaga 2: Artikelmatris                (2/9) 

 

Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Currid, T. (2009). Experiences of 

stress among nurses in acute 

mental health settings. Nursing 

Standard, 23(44), 40–46. Från 

https://web.b.ebscohost.com/ehos

t/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&si

d=8936b63d-3938-493c-8845-

965974448669%40pdc-v-

sessmgr01 

 

Storbritannien. 

 

To explore occupational 

stressors, the lived experiences of 

stress and the meaning of this 

experience for staff working in 

acute mental health care. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ. 

 

Inklusionskriterier: 

Psykiatrisjuksköterskor. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

 

Urval:  

8 psykiatrisjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade intervjuer och 

fältanteckningar. 

 

Analysmetod:  

Tolkande fenomenologisk analys. 

 

Styrkor: 

Väldefinierat syfte. 

 

Svagheter: 

Urvalet otydligt beskrivet. I 

artikeln står “staff”, men 

deltagarna är 

psykiatrisjuksköterskor. 

 

Kön, ålder och yrkeserfarenhet 

framgår ej. 

 

Sjuksköterskorna upplevde hot 

och våld som normalt, trots att 

alla deltagare inte hade utsatts 

personligen. 

 

Sjuksköterskor upplevde också 

att på grund av oförutsägbart 

aggressivt beteende och 

våldsamma händelser var de 

mindre benägna att umgås med 

patienter. 
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Bilaga 2: Artikelmatris                (3/9) 

 

Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Jackson, J., & Morrissette, P. J. 

(2014). Exploring the experience 

of Canadian registered psychiatric 

nurses: A phenomenological 

study. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing, 21(2), 

138–144. 

doi:10.1111/jpm.12064 

 

Kanada. 

 

The aim of this research was to 

explore the experiences of 

Canadian RPNs. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ. 

 

Inklusionskriterier: 

Yrkesverksamma 

psykiatrisjuksköterskor som ville 

dela med sig av sina upplevelser. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

 

Urval: 10 kvinnliga 

psykiatrisjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerade enskilda intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analysmetod. 

 

Styrkor:  

Väldefinierat syfte. 

 

Svagheter: 

Urvalet är ej tydligt beskrivet i 

texten. Deltagarnas ålder och 

yrkeserfarenhet framgår ej. 

 

Sjuksköterskorna upplevde oro 

för sin säkerhet och övergripande 

välmående. De upplevde ångest 

över att behöva bemöta patienter 

som var aggressiva. De upplevde 

en skillnad i patienternas 

beteende beroende på 

sjuksköterskans kön. 

https://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6qrUqupbBIr6%2beSripr1Kwrp5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0m0qrZNsqukhN%2fk5VXj5KR84LPui%2ffepIzf3btZzJzfhruorkmyo65Nsa2yRa6mtD7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&vid=3&sid=8f9a8063-fd62-420c-886f-1914ffc852e0@sessionmgr4007
https://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6qrUqupbBIr6%2beSripr1Kwrp5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0m0qrZNsqukhN%2fk5VXj5KR84LPui%2ffepIzf3btZzJzfhruorkmyo65Nsa2yRa6mtD7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&vid=3&sid=8f9a8063-fd62-420c-886f-1914ffc852e0@sessionmgr4007
https://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6qrUqupbBIr6%2beSripr1Kwrp5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0m0qrZNsqukhN%2fk5VXj5KR84LPui%2ffepIzf3btZzJzfhruorkmyo65Nsa2yRa6mtD7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&vid=3&sid=8f9a8063-fd62-420c-886f-1914ffc852e0@sessionmgr4007
https://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6qrUqupbBIr6%2beSripr1Kwrp5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0m0qrZNsqukhN%2fk5VXj5KR84LPui%2ffepIzf3btZzJzfhruorkmyo65Nsa2yRa6mtD7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&vid=3&sid=8f9a8063-fd62-420c-886f-1914ffc852e0@sessionmgr4007
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Bilaga 2: Artikelmatris                (4/9) 

 

Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Moghadam, M.F., Pazargadi, M., 

& Khoshknab, M. F. (2013). 

Iranian nurses' experiences of 

aggression in psychiatric wards: 

A qualitative study. Issues in 

Mental Health Nursing, 34(10), 

765–771. 

doi:10.3109/01612840.2012.7378

93 

 

Iran. 

 

 

This study has been done to 

clarify Iranian nurses’ 

experiences of aggression in 

psychiatric wards. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ. 

 

Inklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt 

urval. 

 

Urval: 12 sjuksköterskor som 

arbetade inom psykiatrisk 

akutvård, i åldrarna 25–53 år, 

med en yrkeserfarenhet mellan 7 

månader-29 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: Inklusions- och 

exklusionskriterier framgår ej. 

 

Sjuksköterskorna upplevde hot 

och våld som en väsentlig del av 

arbetet. De hade förståelse för att 

hot och våld var relaterat till 

patientens sjukdom, och att 

patienten hade behov som inte 

blev tillgodosedda. 

 

För att förebygga hot och våld 

använde sjuksköterskorna ibland 

tvångsåtgärder som 

bältesläggning och 

tvångsinjektioner. 
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Bilaga 2: Artikelmatris                (5/9) 

 

Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Ngako, J.K., van Rensburg, 

E.S.J., & Mataboge, S.M.L. 

(2012). Psychiatric nurse 

practicioners’ experiences of 

working with mental health care 

users presenting with acute 

symptoms. Cusationis, 35(1), 1–

9. 

doi:10.4102/curationis.v35i1.44 

 

Sydafrika. 

 

The objectives of this study were 

twofold: firstly, to explore and 

describe the experiences of PNPs 

working with mental health care 

users (MHCUs) presenting with 

acute symptoms; and secondly, to 

make recommendations for the 

advanced PNPs to facilitate 

promotion of the mental health of 

PNPs with reference to nursing 

practice, research and education. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: 

Explorativ och deskriptiv. 

 

Inklusionskriteirer: 

Psykiatrisjuksköterskor som hade 

mer än 1 års erfarenhet inom 

psykiatrin i Gauteng. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

 

Urval:  

21 psykiatrisjuksköterskor 

uppdelade i 4 fokusgrupper. 13 

kvinnor och 8 män i åldrarna 26–

50. 

 

Datainsamling: 

Fokusgruppsintervjuer, skriftliga 

berättelser, fältanteckningar och 

teckningar. 

 

Analysmetod: Tesch’s open 

coding-metod. 

 

Styrkor: 

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet. 

 

Visar tydliga steg som tagits för 

att studien ska vara tillförlitlig. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Psykiatrisjuksköterskorna 

upplevde psykiskt och fysiskt 

våld. Psykiska konsekvenser 

kunde exempelvis vara rädsla och 

frustration, vilket kunde leda till 

att vårdkvaliteten påverkades. 

Deltagarna upplevde också 

mental trötthet och utmattning. 

 

På grund av sjuksköterskornas 

upplevelser av hot och våld blev 

det svårt att upprätthålla sin 

yrkesroll, och de upplevde därför 

dåligt samvete. 
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Bilaga 2: Artikelmatris                (6/9)  

Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Stevenson, K.N., Jack, S.M., 

O’Mara, L., & LeGris, J. (2015). 

Registered nurses’ experience of 

patient violence on acute care 

psychiatric inpatient units: an 

interpretive descriptive study. 

BMC Nursing, 14(1), 1–13. 

doi:10.1186/s12912-015-0079-5 

 

Kanada. 

 

This qualitative study explored 

psychiatric nurses’ experiences of 

patient violence in acute care 

inpatient psychiatric settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Deskriptiv. 

 

Inklusionskriteirer: 

Sjuksköterskor i länet, flytande i 

Engelska, anställd eller senaste 

10 åren anställd på en 

akutpsykiatrisk 

slutenvårdsavdelning för vuxna 

och som upplevt en eller flera 

typer av våld från patienter. 

 

Exklusionskriterier: Deltagare 

som var en del av en pågående 

rättsprocess i relation till våld 

från patienter. 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval, snöbolls-

urval och annonser i tidskrifter 

med fokus på psykiatri. 

 

Urval: 12 sjuksköterskor. 8 

kvinnor, 4 män, i åldrarna 27–57 

år, med en yrkeserfarenhet mellan 

4–23 år. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade enskilda 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Induktiv innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet.  

 

Inklusions- och 

exklusionskriterier tydligt 

beskrivna. 

 

Svagheter: 

Inga betydande svagheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskor upplevde både 

psykiskt och fysiskt våld vilket 

var något som ansågs ingå i 

jobbet. Fysiskt våld kunde 

exempelvis innebära att 

sjuksköterskorna blev jagade, 

slagna, sparkade och spottade på. 

Psykiskt våld kunde exempelvis 

vara olika typer av verbalt och 

emotionellt våld. 

Sjuksköterskorna fick exempelvis 

uppleva svordomar, hot och 

olämpliga sexuella kommentarer. 

Hot om att bli fysiskt skadade 

eller våldtagna upplevdes också. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

både deras yrkesliv och privatliv 

påverkades av att de utsattes för 

våld. Sjuksköterskorna upplevde 

att de inte hade möjligheten att 

helt och hållet utöva sin plikt som 

sjuksköterska på grund av att de 

exempelvis upplevde rädsla och 

chock. 
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Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

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

Myburgh, C. P. H. (2011). 

Experiences of psychiatric nurses 

exposed to hostility from patients 

in a forensic ward. Journal of 

Nursing Management, 19(7), 

915–924. doi:10.1111/j.1365-

2834.2011.01304.x 

 

Sydafrika. 

 

The aim of the present study was 

to explore and describe the 

psychiatric nurses’ experiences of 

hostile behaviour by patients in a 

forensic ward. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ och 

deskriptiv. 

 

Inklusionskriteirer: 

Sjuksköterskor som arbetade på 

rättspsykiatriska avdelningar med 

minst ett års erfarenhet. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

 

Urval: Nio sjuksköterskor som 

arbetade på en rättspsykiatrisk 

avdelning. Sju kvinnor, 2 män. 

26–58 år gamla, 1–6 års 

yrkeserfarenhet. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fenomenologiska enskilda 

intervjuer, deltagande observation 

och fältanteckningar. 

 

Analysmetod: Tesch’s open 

coding-metod. 

 

Styrkor: 

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: 

Alla deltagare arbetar på samma 

arbetsplats. 

 

Exklusionskriterier framgår ej i 

texten. 

 

Sjuksköterskorna upplevde en 

försämrad relation till patienterna 

relaterat till hot och våld på 

arbetsplatsen. De upplevde rädsla 

för oförutsägbart hot och våld. De 

som blivit utsatta blev mer 

misstänksamma mot patienter och 

hade svårt att lita på dem. 

 

Sjuksköterskorna uppgav också 

att det fanns ett bristande stöd 

från chefer. De kände att de inte 

togs på allvar när de berättade om 

sin rädsla för att utsättas, eller att 

de utsatts för hot och våld. 
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Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Ward, L. (2013). Ready, aim fire! 

Mental health nurses under siege 

in acute inpatient facilities. Issues 

in Mental Health Nursing, 34(4), 

281–287. 

doi:10.3109/01612840.2012.7426

03 

 

Australien. 

 

The purpose of this study was to 

investigate nursing practices in 

acute inpatient mental health care 

environments and to explore the 

nurse-patient relationship, 

violence, and aggression. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ. 

 

Inklusionskriteirer:  Kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Exklusionskriterier: Manliga 

sjuksköterskor. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

 

Urval: 13 kvinnliga 

sjuksköterskor som arbetade 

inom psykiatrin. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer, enskilt 

och i grupp. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analysmetod. 

 

Styrkor: 

Författaren resonerar väl kring 

sin egen förförståelse. 

 

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet. 

 

Svagheter:  

Egen rubrik för datainsamling 

saknas. 

 

Deltagarnas ålder framkommer 

ej. 

 

Deltagarna ansåg att hot och våld 

var en del av arbetet. De 

upplevde rädsla och ångest i 

relationer till patienter. De 

upplevde att de hade svårt att 

prata om sin arbetssituation med 

andra. 
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Artikel Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Yang, C.I., Hsieh, W.P., Lee, 

L.H., & Chen, S.L. (2016). 

Assault experiences: Lessons 

learned from mental health nurses 

in Taiwan. International Journal 

of Mental Health Nursing, 25(3), 

225–233. doi:10.1111/inm.12203 

 

Taiwan. 

 

The aim of the present qualitative 

research was to understand 

mental health nurses’ experiences 

of being assulted, the influences 

on their patient care, and their 

perspectives of the effectiveness 

of in-service, violence-prevention 

education. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Deskriptiv. 

 

Inklusionskriteirer: 

Sjuksköterskor som arbetade 

inom psykiatrin. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt urval. 

 

Urval:  

10 sjuksköterskor, 9 kvinnor och 

1 man i 

åldrarna 30-36år. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade enskilda intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analysmetod. 

 

Styrkor: 

Väldefinierat syfte. 

 

Urvalet tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Psykiatrisjuksköterskor upplevde 

våld från patienter. Det framkom 

exempelvis att våld upplevdes 

oförutsägbart, normalt och kunde 

få psykiska konsekvenser. 

Upplevelser som exempelvis 

rädsla, ångest och 

misstänksamhet mot patienterna 

kunde vara ihållande en längre tid 

följande den våldsamma 

händelsen. 


