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Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkade 

uppkomsten av hot och våld inom psykiatrin. Till resultatet har författarna använt sig av 

tjugoen vetenskapliga artiklar som hämtats ur Högskolan dalarnas databaser ELIN, Academic 

Search Elite samt Cinahl. Sökord i olika kombinationer har använts för att få fram relevant 

litteratur till studien. De sökord som användes var violence, nursing, mental health nurses, 

aggressive patients, aggressive behaviour, psychiatric units, patients, factors, prevention, 

aggression, nurses, psychiatric, management, psychiatry och causes. Även manuell sökning i 

tidskrifter har gjorts. Artiklarna skulle vara publicerade tidigast år 2000 om inte tidigare 

studier ansågs innehålla relevant fakta för studien. Granskning av artiklarna genomfördes med 

hjälp av granskningsmallar. Resultatet visade att bemötandet av patienter inom psykiatrisk 

vård var av stor betydelse för om hotfulla och våldsamma incidenter skulle inträffa. Att som 

vårdpersonal försöka förstå anledningen till den uppkomna situationen kunde leda till att 

dessa situationer kunde undvikas. Patienterna upplevde ofta att personalen inte lyssnade och 

detta var en vanlig orsak till att våldsamma incidenter uppstod. Vårdpersonalen ansåg istället 

att patientens sjukdom var orsaken till uppkomsten av hot och våld. På avdelningar där 

patienter med paranoida och psykotiska tendenser var intagna ökade risken för våldsamma 

situationer. Patienterna upplevde ofta tiden på den psykiatriska avdelningen som långtråkig 

och det påverkade stämningen. Både vårdpersonal och patienter ansåg att mer aktiviteter 

skulle minska aggressionen på avdelningen 

 

Nyckelord: faktorer, konflikter, orsaker, psykiatri, våldsamma patienter 

Keywords: causes, conflicts, factors, psychiatry, violent patients 
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INTRODUKTION 
 
Var tredje person som arbetar inom vården hade under 2004 varit utsatt för hot eller våld på 

sin arbetsplats. I dessa siffror ingår endast de tillfällen som lett till sjukfrånvaro under minst 

en dag. Totalt anmäldes 874 olycksfall genom våld eller hot om våld under åren 2002-2004 

Den yrkesgrupp som var mest drabbad var skötare/vårdare som stod för 45 procent av alla 

anmälningar. Tretton procent av anmälningarna gällde sjuksköterskor, varav sex procent de 

sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk vård (1). 

 

Patientgrupper inom psykiatrin 

Psykiatrisk vård är specialistvård som är indelad i öppen och sluten vård. Den öppna vården 

samarbetar med primärvården och träffar de människor som har psykiska problem av mindre 

allvarlig karaktär. I den slutna vården återfinns människor som frivilligt eller ofrivilligt 

behöver psykiatrisk vård (2, 3). Om en patient motsätter sig psykiatrisk vård kan lagen om 

psykiatrisk tvångsvård tillämpas. Det innebär att en person kan omhändertas om han bedöms 

lida av en allvarlig psykisk störning eller kan vara en fara för sig själv och andra samt att 

patienten på grund av sitt psykiska tillstånd är oförmögen att själv bedöma sitt behov av 

psykiatrisk vård (4). En allvarlig psykisk störning bedöms utifrån om personen lider av 

symtom som hallucinationer, vanföreställningar, förvirring, tankestörningar, förlust av 

impulskontroll, svår tvångsmässighet samt suicidalitet kopplad med psykisk störning (5) 

Chefsöverläkaren beslutar om tvångsvård och måste inom fyra dagar ansöka om medgivande 

till att tvångsvården fortsätter hos länsrätten. Om rätten ger sitt medgivande får tvångsvården 

pågå under högst fyra månader. En vårdplan ska upprättas så snabbt som möjligt efter 

intagningsbeslutet och ska innehålla vilka behandlingsåtgärder och insatser som kommer att 

vidtas för att tvångsvården ska kunna upphävas (6).  

 

I vissa fall vårdas patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. De patienter som faller 

under denna kategori är de som efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård, personer 

på kriminalvårdsanstalt, häktade, anhållna samt de som befinner sig på särskilt ungdomshem. 

Personer kan tilldömas rättspsykiatrisk vård av domstol om de lider av en allvarlig psykisk 

störning, de som med hänsyn till sitt psykiska tillstånd är i behov av psykiatrisk vård samt de 

som motsätter sig psykiatrisk vård. I de fall domstolen bedömer att det finns anledning att tro 

att en individ är i behov av psykiatrisk vård genomförs först en rättspsykiatrisk undersökning 

(6). 
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Inom psykiatrin är slutenvården en subspecialiserad gren där det eftersträvas att det ska finnas 

olika avdelningar för olika patientkategorier som till exempel patienter med affektiva 

störningar, psykoser, ätstörningar och beroendesjukdomar. Antalet slutenvårdsplatser har 

dock minskat kraftigt de senast 40 åren från 35 000 platser till 4200 platser. Detta innebär att 

till exempel schizofrena, som 1997 hade 180 000 slutenvårdsdygn, år 2003 endast hade 

30 000 vårddygn som skulle fördelas på 50 000 patienter. Rättspsykiatrin som är en 

högspecialiserad enhet har däremot ökat sin andel vårddygn med 40 procent till cirka 500 000 

vårddygn. År 2005 var antalet inskrivna patienter inom rättspsykiatrin 1400 personer (5). 

 

Inverkande faktorer till våldsbenägenhet  

För att kunna bruka våld mot andra människor och legitimera detta inför sig själv krävs en 

avhumanisering av sitt tilltänkta offer. Ett exempel på detta är rasism där det tilltänkta offret 

tillskrivs negativa egenskaper som är nödvändiga för att individerna ska kunna rättfärdiga sitt 

handlande. Volckert menar att våld hos en individ beror på traumatiska upplevelser tidigare i 

livet. Han menar att vi alla inom oss bär på en kapacitet att kunna begå våldshandlingar och 

pekar på hur exempelvis soldater under krig kan begå hemska våldshandlingar. Andra faktorer 

på samhällsnivå som han menar kan ha inverkan på våldsnivån i samhället är stora 

ekonomiska och sociala klyftor samt etniska motsättningar (7). 

 

Våldsbenägenhet kan kategoriseras enligt följande: Den första typen av våldsbenägenhet 

upplevs av patienten som mycket jobbigt och han måste hela tiden vidta åtgärder för att 

minska på övertrycket inombords. Vårdas dessa individer på fängelse använder de 

regelbundet de träningslokaler som finns i anslutning till fängelset. Fysisk ansträngning och 

uttröttning ger då lindring från den inre känslan av övertryck. Dessa individer kan uppleva att 

de är som en vandrande bomb. Ofta finns en kluvenhet mellan längtan att leva ut sina 

våldsimpulser och funderingar kring strategier för hur individen ska kunna undvika att 

använda våld. Den andra typen av våldsbenägenhet upplevs inte besvärande för individen utan 

har istället blivit till en del av det egna jaget. Dessa individer kan känna glädje av exempelvis 

medlemskap i ett kriminellt gäng. Ofta kan dessa individer se sig själva som någon som 

genom våld skipar rättvisa. Den typen innefattar alla människors potential till våld i vissa 

situationer (7). 
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Patientgrupper som är benägna att bruka våld 

Palmgren delar in våldsamma patienter i fyra olika kategorier: 1) Vårddömda med fokuserat 

våld vilket innebär att patienter riktar sitt våld mot speciella människor och i speciella 

situationer där de känner sig maktlösa. Ofta är dessa välanpassade i sjukhusmiljö, men är 

mycket återfallsbenägna när de skrivits ut. 2) Tidigt personlighetsstörda vilket inkluderar 

många missbrukare och en stor del av de kriminellt belastade. Dessa patienter uppfattas ofta 

som allmänt stökiga på grund av att de inte passar in och att de vantrivs i låsta miljöer. 

Patienterna är ofta bråkiga och tar både tid och kraft från personalen. 3) Diverse 

patientkategorier såsom manier, depressioner och senildementa som befinner sig på samma 

avdelning kan leda till att det är svårt för personalen att bemöta och behandla patienten på ett 

tillfredsställande sätt. 4) Psykotiska patienter med våldsbenägenhet endast ett fåtal patienter i 

denna kategori är våldsbenägna. Dessa patienter förväxlar känslor och kan till exempel 

förväxla vänlighet med en känsla av att andra vill göra dem illa. Oftast beror dessa patienters 

våld på skräck istället för vrede (8). 

 

Arbetsmiljö och våld 

Arbetarskyddsstyrelsen har utarbetat föreskrifter för våld och hot i arbetsmiljön. Dessa gäller i 

de arbeten där det finns risk för våld eller hot om våld. Där står det bland annat att ”arbetet 

skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs” (9).  

I Sverige får vårdpersonal inom psykiatrin spänna fast en person i bälte under ett kortare tag 

om det finns risk för att patienten skadar sig själv eller någon annan. En vårdpersonal måste 

hela tiden vara närvarande under tiden. Chefsöverläkaren är den person som beslutar om 

bältesläggning och socialstyrelsen måste också underrättas när detta sker. Avskiljande 

tillämpas också inom psykiatrin och även detta är det chefsöverläkaren som ansvarar för. Ett 

beslut om avskiljande gäller bara under åtta timmar och får som mest förlängas med 

ytterligare åtta timmar. Vid avskiljande krävs det också att en vårdpersonal hela tiden är 

närvarande så att patienten inte lämnas ensam (6). 

 

Våld och hot på arbetsplatsen kan också påverka individens arbetsinsats negativt. En studie 

visade att våld och hot ökade risken för att göra misstag. Sjuksköterskorna kände också oro 

över att inte kunna tillmötesgå patientens behov av omvårdnad. Den vanligaste formen av hot 

och våld i Farrells studie var verbala hot. Där uppgav två tredjedelar av respondenterna, som 

arbetade inom psykiatrisk vård, att de hade upplevt verbala hot på sin arbetsplats under den 

period då studien genomfördes (10). En annan aspekt av vårdpersonalens känsla av trygghet 
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på sin arbetsplats var, hur väl de ansåg att arbetskamraterna kunde hantera de aggressiva 

patienterna. I en Australiensisk studie ansåg männen att de var mer kompetenta att hantera 

aggressiva patienter än vad de kvinnliga ansåg sig vara. Kvinnorna förlitade sig mer på 

arbetskamraternas förmåga att ta hand om de aggressiva patienterna än vad männen gjorde 

(11).    

 

En svensk studie beskrev hur vårdgivare inom psykiatrin upplevde våldsamt beteende från 

patienterna. Frustration och skuld över att inte ha handlat rätt i hotfulla situationer var vanligt. 

En av deltagarna beskrev hur ingenting ibland hjälpte och hur det gav en känsla av att vara 

inmålad i ett hörn. Personalen kände även ett behov av större kunskap inom området för att 

kunna hantera de situationer som uppstod. Stöd efterfrågades också för att kunna komma bort 

från känslan av att ha tappat kontrollen över situationen. En annan vanlig känsla från 

personalens sida var maktlöshet över att inte kunna göra någonting, de upplevde att de inte 

hade något att erbjuda patienterna. Aggression hos en patient påverkade ofta relationen mellan 

denne och vårdaren. Negativa känslor gentemot patienten uppstod ofta (12). 

 

En studie av Wood och Pistrang tog upp hot och våld på en psykiatrisk avdelning ur ett annat 

perspektiv. De visade hur patienter inom psykiatrin som inte själva var våldsbenägna 

påverkades av våldsamma patienter på avdelningen. I studien uttryckte både patienter och 

personal känslan av att känna sig hotad och osäker på avdelningen. Patienterna upplevde 

osäkerhet över huruvida personalen verkligen fanns där för att hjälpa dem om det skulle 

uppstå någon hotfull situation. De beskrev också oro över att inte kunna låsa dörren om sig på 

natten när de upplevde en potentiell fara från andra medpatienter (13). 

 

Problemformulering 

För att vården av aggressiva och hotfulla patienter ska kunna tillgodose patienternas behov 

och samtidigt vara säker för vårdpersonalen att arbeta i, är det viktigt att belysa de faktorer 

som påverkar hot och våld. Om hotfulla och våldsamma situationer kan identifieras innan det 

leder till fysiskt eller psykiskt våld kan det bespara både patienter och vårdpersonal onödigt 

lidande. 

    
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som påverkar uppkomsten av 

hot och våld inom psykiatrin. 
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Frågeställning 
 

•  Vilka faktorer påverkar uppkomsten av hot och våld inom psykiatrin? 

 

Definitioner 
Med vårdpersonal avses här sjuksköterskor, vårdare/skötare och annan personal som befinner 

sig i patientens närhet (egen definition). 

Med våld avses här varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att 

avstå från att göra något den vill (14). 

 

METOD 

Design 

Studien var en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar som underlag till uppsatsen söktes via Högskolans databaser ELIN, 

Cinahl, Academic Search Elite. Sökningen utfördes under sommaren 2007. De sökord som 

användes var violence, nursing, mental health nurses, aggressive patients, aggressive 

behaviour, psychiatric units, patients, factors, prevention, aggression, nurses, psychiatric, 

management, psychiatry och causes. De valda sökorden kombinerades i olika kombinationer 

(se Tabell I). Författarna läste först titeln på artikeln för att se om denna överensstämde med 

syfte och frågeställning. Om artikeln var relevant för litteraturstudien lästes även abstraktet 

och sedan hela artikeln. Författarna valde ut 26 artiklar som lästes i sin helhet. Fem stycken 

artiklar togs bort då de inte ansågs svara tillräckligt väl mot studiens syfte och frågeställning. I 

studien inkluderades 21 artiklar som redovisas i Tabell IV. Ingen av studierna exkluderades 

efter bedömning med granskningsmall.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle bedömas ha vetenskapligt värde enligt de 

granskningsmallar som användes. Artiklarna skulle också vara vetenskapliga och endast 
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innefatta psykiatrisk slutenvård. De skulle dessutom vara publicerade tidigast år 2000 såvida 

inte tidigare studier innehöll relevant fakta som ansågs vara viktig för studien. En sökning 

gjordes från 1997 för att se om viktiga artiklar hade missats som kunde inkluderas i studien. 

Från denna sökning inkluderades en artikel som ansågs ha viktigt innehåll. Artiklarna skulle 

även vara skrivna på engelska eller svenska. 

 

Mätinstrument 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet har granskats med två olika redan färdigställda 

granskningsmallar som delvis utformats efter Willman och Stoltz (15) och delvis efter 

Forsberg och Wengström (16). Bedömningsmallarna bestod av en för kvalitativa studier samt 

en för kvantitativa. I de fall artiklarna använde sig av en mixad metod, det vill säga hade en 

båda kvalitativ och kvantitativ ansats, användes efter bedömning den mall som ansågs mest 

lämplig. Granskningsmallarna bestod av 25 frågor för kvalitativa artiklar och 29 frågor för 

kvantitativa artiklar. Varje fråga tilldelades en poäng vilket innebar att en artikel kunde få 25 

respektive 29 poäng. Utifrån antalet poäng bestämdes att de kvalitativa artiklarna skulle 

bedömas enligt följande: Hög kvalitet = 20 – 25 poäng (80 % av 25), medel kvalitet = 15 – 19 

poäng (60 % av 25) och låg kvalitet = 0 – 14 poäng. De kvantitativa artiklarna bedömdes 

enligt följande: Hög kvalitet = 23 – 29 (80 % av 29), medel kvalitet = 17 – 22 poäng (60 % av 

29) och låg kvalitet = 0 – 16 poäng. Artiklarnas poäng redovisas i Tabell II. 

 

Artikeln av Delaney, Cleary, Jordan och Horsfall (31) granskades utifrån en kvalitativ ansats 

då författarna ansåg att de mestadels använt sig av de kvalitativa delarna från studien i 

resultatet. När det gällde Duxburys studie (23) valdes en kvantitativ granskning då denne 

främst använde sig av kvantitativa metoder. Samma sak gällde Ilkiw-Lavalle och Grenyer 

(21) samt Lee, Gray, Gournay, Wright, Parr och Sayer (35) studie. I Fagan-Pryor, Cade 

Haber, Dunlap, Lynn Nall, Stanley och Wolpert (26) användes en kvalitativ granskningsmall 

då denna studie till stor del bestod av öppna svarsalternativ. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

har varit hög då ingen av artiklarna bedömdes vara i intervallet 0-16. 
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Tabell I Översikt av granskade artiklars kvalitet 
Visar inom vilket intervall artiklarnas kvalitet ligger efter granskning med 

granskningsmallarna. 

Kvalitativa artiklar 

 

Hög kvalitet 
(20 – 25 poäng)

 
7 artiklar

 Medel kvalitet 
(15 – 19 poäng)

 
6 artiklar

 Låg kvalitet 
(0 – 14 poäng)  

 
- 

Kvantitativa artiklar Hög kvalitet 
(23 – 29 poäng)

 
1 

 Medel kvalitet 
(17 – 22 poäng)

 
7 artiklar

 Låg kvalitet 
(0 – 16 poäng) 

 

 

 

Analys 

Utvalda artiklar lästes igenom ett flertal gånger av författarna för att öka reliabiliteten och få 

ett bättre sammanhang av innehållet. Författarna jämförde sedan sina tolkningar av texterna 

och delade in dessa i centrala teman för att kunna skapa underrubriker i texten.  

 

Forskningsetiska aspekter    
Denna litteraturstudie byggde på redan genomförda och etiskt granskade artiklar och därför 

krävdes inget etiskt tillstånd från Högskolan Dalarna. Författarna utlovade att samtliga artiklar 

som ingick i litteraturstudien skulle analyseras och hanteras på ett objektivt sätt.  

 

Tabell II. Urvalsprocess för artiklar via databaser  
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda  

artiklar för 

bearbetning 

Antal utvalda  

artiklar efter 

bearbetning 
Academic 

Search Elite 

(2000) 

Mental health nurses  

AND Aggressive patients 

 

3786 

17 

 

 

3 

 

 

3 

Academic 

Search Elite 

(EBSCO) 

(2000) 

Violence 

AND Patients 

 

29470  

630 
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AND Mental health nurses 37 2 2 

Cinahl 
(EBSCO) 

(2000) 

Aggression 

AND Causes 

AND Patients 

 

2286 

48 

15 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Cinahl 

(EBSCO) 

(2000) 

Mental health nurses 

AND Violence 

AND Psychiatric 

 

2231 

107 

52 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

Cinahl 

(EBSCO) 

(1997) 

Violence  

AND Factors  

AND Nursing  

AND Psychiatric  

 

8095 

3329 

458 

78 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

ELIN@dalarna (2000) 

Psychiatric units 

AND Nurses 

 

124 

19 

 

 

2 

 

 

1 

ELIN@dalarna (2000) 

Psychiatric 

AND Violence 

Nursing 

Agression 

 

26486  

654 

130 

40 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

ELIN@dalarna (2000) 

Nursing 

Aggression 

Patients 

Prevention 

 

101932 

252 

86 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ELIN@dalarna (2000) 

Aggressive behaviour 

AND management 

AND psychiatry 

 

595 

40 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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RESULTAT 

Faktorer som påverkar uppkomsten av hot och våld inom psykiatrin 

Tabell III Översikt över faktorer  
 
Faktorer som påverkar 

uppkomsten av hot och 

våld inom psykiatrin 

 

Antal artiklar Referensnummer 

Psykisk sjukdom 8 17-24 

Känslotillstånd 4 19, 21-22, 26 

Patientkännedom 5 19, 24, 27-29 

Bemötande:   

Konflikter mellan patient och 

personal 

4 17-18, 21, 23 

Att personalen inte lyssnar 2 20, 21 

Sätta gränser/neka 6 18, 21-22, 26, 33-34 

Beröring 3 27, 32-33 

Hot om tvångsmedicinering 4 19, 23, 26, 28 

Avleda 2 27, 33 

Försöka förstå patienten 5 17, 19, 21, 32-33 

Medicindelning 3 25, 28, 31 

Avdelningens utformning 3 17, 24, 36 

Brist på meningsfulla 

aktiviteter 

2 17, 21 

Personal faktorer   

Yrkesgrupp 2 18, 35 

Ålder 1 35 

Kön 3 22, 25, 35 

Personalutbildning 4 18, 24-25, 36 

Teamarbete 2 19, 30 
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Sjukdom 

I ett flertal studier framhölls faktorer kopplade till patientens psykiska sjukdom som en av 

orsakerna till våldsamma incidenter på avdelningarna (17-24). I en engelsk studie uppgav 

informanterna att de upplevde psykotiska patienter med paranoida inslag som en grupp med 

stor risk för våldsamma incidenter (19). Detta framkom även i en annan studie där en 

tredjedel av de våldsamma incidenterna berodde på att patienten hade paranoida 

vanföreställningar, deprimerade eller upprymda sinnesstämningar (22). I en taiwanesisk studie 

redovisades siffror som visade att männen hade en högre andel (66,5 procent) våldsamma 

incidenter än vad kvinnorna hade (33,5 procent). De primära diagnoserna för dessa patienter 

var schizofreni (62,6 procent) och bipolär sjukdom (24,6 procent). Patienter med dessa 

sjukdomar svarade för över hälften av de våldsamma incidenterna som undersöktes (18). 

Enligt en annan studie minskade våldet på avdelningen om många av patienterna var suicidala 

eller psykiskt sjuka. Författarna till studien trodde att den minskade risken kunde bero på att 

dessa patienter var mer självfokuserade än andra patienter och vände sig mer inåt sig själva 

istället för att vara utåtagerande (25). 

 

Patienter och vårdpersonal kunde också ha olika åsikter om hur aggressionen påverkades av 

sjukdomen. I Duxburys och Whittingtons studie ansåg sjuksköterskorna att sjukdom var en 

starkt bidragande orsak till aggressioner medan många patienter inte delade den uppfattningen 

(20). Detta framkom även i en australiensisk artikel där patienterna istället ansåg konflikter 

mellan vårdpersonal och patienter vara den största orsaken till våldsamma incidenter. 

Personalen ansåg också att våld och hot skulle kunna minskas genom bättre uppsikt och 

kontroll från deras sida över patientens sjukdom Personalen framhöll medicineringen som 

viktig för att minska hot och våld (21). 

 

I en studie där patienterna fick ge sin syn på orsakerna till aggression, framkom att de symtom 

som sjukdomarna förde med sig som till exempel hallucinationer ledde till att individen 

tappade kontakten med verkligheten och därav kunde våldsamma incidenter uppstå. I den 

studien beskrev patienterna också att de inre faktorer hos patienten som påverkade 

aggressioner mot vårdpersonal kunde till exempel vara individens sömn, överkonsumtion av 

mat, vatten eller nikotin (26). I en annan studie, där aggression beskrevs ur ett 

patientperspektiv, hade patienterna själva den uppfattningen att många patienter inte kunde 

behärska sin aggressivitet på grund av hjärnskador. Detta ledde till att individen blev förvirrad 

när de inte förstod eller fick negativa föreställningar om allting. Här framkom även att 
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informanterna ansåg att vårdpersonalen inte förstod hur sjukdomen påverkade patienterna. 

Det kunde leda till sämre omvårdnad och mer irritation från patienterna (17). Den aspekten 

framkom även i Trenoweth´s studie där sjuksköterskorna ansåg att patientens aktuella mentala 

hälsa var av stor betydelse för att kunna förutse hur stor risken för våldsamt beteende var. 

Vårdpersonalen ansåg också att kännedom om patientens mentala hälsa kunde hjälpa dem att 

förstå och hantera våldsamma situationer (19).  

 

Känslor och våld 

Ett flertal studier framhöll att individens känslor påverkade uppkomsten av hot och våld (19, 

21, 22, 26). En amerikansk studie undersökte vad 52 patienter ansåg var orsakerna till hot och 

våld mot andra patienter och vårdpersonal. De uppgav att känslor av olika slag kunde leda till 

våldsamma incidenter. Vanligast var känslor som avundsjuka, irritation, oro, ilska och känslan 

av att vara motarbetad av alla (26). Det framkom även i en australiensisk studie där över 

hälften av incidenterna hade föregåtts av negativa känslor som ilska, depression och oro. 

Detta hade inte uppmärksammats av vårdpersonalen i mer än 34 procent av fallen (21).   

 
Patientkännedom 

Ett flertal studier visar på vikten av att känna patienten väl för att på bästa sätt bemöta 

patienten i våldsamma situationer (19, 24, 27-29). Kännedom om patientens bakgrund kunde 

minska risken för att våldsamma händelser skulle inträffa (19, 29, 30). I en studie där syftet 

var att undersöka beteenden hos vårdpersonal och andra faktorer som kunde medverka till 

eller minska incidenter med hot och våld framkom det att vårdpersonalen hade vissa 

färdigheter som påverkade bemötandet av patienter. I studien medverkade 108 sjuksköterskor 

och en stor del av dem hade beskrivit den verbala förmågan som en viktig del i omvårdnaden 

av våldsamma patienter. Andra situationer som beskrevs var att som personal veta när ett 

beteende skulle ignoreras samt att kunna tyda signaler som kunde leda till våldsamma 

incidenter och vara beredd på att handla (28). 

 

I en engelsk studie, där tio erfarna sjuksköterskor på en psykiatrisk säkerhetsavdelning 

medverkade, framkom det att de utifrån sin kunskap om patienten och dennes bakgrund 

bestämde hur de skulle hantera våldsamma situationer. Detta kunde leda till att ingripanden av 

fysisk karaktär inte behövde användas utan vårdpersonalen kunde anpassa ingripandet till just 

den patienten (28). På de enheter där det under lång tid hade varit samma personal och samma 

patienter, kunde den erfarna personalen bedöma vilka beteenden som kunde leda till våld och 
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vilka som inte behövde några större ingripanden från personalen (24). I en observationsstudie 

beskrevs hur vårdpersonalen kunde avgöra om de behövde ingripa eller inte genom att känna 

till patientens normala beteende. Om patienten avvek från detta kunde ett snabbt ingripande 

förhindra att situationen utvecklades till att bli hotfull och våldsam. I ett exempel beskrevs hur 

en man smällde i dörren till sitt rum för att han var arg. Personalen valde att inte göra något 

alls och förklarade detta med att denna patient brukade göra så de första dagarna då han var 

intagen (30). 

 

En studie från Storbritannien beskrev att vårdpersonalen lättare kunde hantera patienter som 

uppträdde våldsamt, om de kände till dennes tidigare historia av våld. Likaså ansåg 

personalen att det var av vikt att känna till patientens värderingar och övertygelser för att veta 

hur de skulle agera. I ett exempel beskrev en kvinna ur personalen hur hon beslutade att inte 

ta till några fysiska interventioner då hon visste att patienten i fråga var en herre med 

gammeldags värderingar som aldrig skulle kunna tänka sig att slå en kvinna (19). 

Sjuksköterskor i en australiensisk studie fann att sättet som patienten anlände till avdelningen 

på var betydelsefull för patientens fortsatta beteende. Patienter som hade kommit till 

avdelningen mot sin vilja hade större benägenhet att bli våldsamma de kommande 48 – 72 

timmarna. I studien, som undersökte vården av våldsamma patienter, framkom också att 

tidigare våldshistoria ökade risken för våldsamt beteende hos patienten (31). Detta framkom 

även i en annan australiensisk studie (25). Andra faktorer som kunde medverka till att 

våldsamma incidenter uppstod var, om patienterna kände varandra sen tidigare och hade 

olösta konflikter som de tog med sig in på avdelningen (30), samt om det fanns många 

individer som var kända för att sätta igång bråk på samma avdelning (25).  

 

I Mackay, Paterson och Cassells studie beskrevs hur vårdpersonalen lättare kunde identifiera 

de faktorer som kunde utlösa våldsamma incidenter hos patienten, genom att känna till dennes 

bakgrund. Personalen hade då lättare att kunna undvika dessa faktorer eller hantera dem. Att 

känna patienten gav även personalen självförtroende att våga agera i hotfulla situationer (29). 

 

Bemötande 

I bemötandet av våldsamma patienter var det viktigt att som vårdpersonal se helheten och 

försöka förstå anledningen till den uppkomna situationen (19,21). En svensk studie visade 

vilka strategier som vårdpersonal använde sig av när mötet med en aggressiv patient blev 

positivt. Den beskrev också den tysta kunskap som finns i omvårdnaden. Där framkom det att 
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den rädsla som vårdpersonalen kunde känna i mötet med en aggressiv patient försvann om 

personalen erkände känslan och kunde använda den på ett positivt sätt. Att vårdpersonalen 

vågade stå kvar och finnas där kändes som en trygghet för patienten. Det visade också att 

vårdpersonalen försökte förstå patienten (32). En studie visade att vårdpersonalen ofta var 

ovillig att försöka se situationen ur patientens perspektiv. Ofta resulterade detta i maktkamper 

mellan personal och patienter som i vissa fall ledde till hot och våld. Exempelvis kunde 

patienterna ha svårt att förstå varför läkare inte kunde komma när de ansåg sig vilja prata med 

en eller varför de var tvungna att ha telefonkort för att ringa. I dessa situationer valde 

personalen att istället för att försöka avleda patienten eller försöka försäkra patienten om 

något att ge sig in i maktkampen. I vissa situationer där patienten helt enkelt var rädd, generad 

eller stressad fanns heller ingen förståelse att hämta hos personalen. Att ha hamnat på en 

psykiatrisk avdelning var för många en stressande och generande faktor vilket kunde leda till 

våld när de blev bemötta av personal som inte verkade vilja förstå dem (33). 

 

Konflikter mellan personal och patient 

Konflikter mellan patienter och personal var en vanlig orsak till att våld uppstod (17, 18, 21, 

23). En orsak till att konflikter kunde uppstå var patienternas känsla av att personalen inte 

lyssnade på dem (20). I en studie beskrev patienterna hur vårdpersonalen hade svårt att förstå 

problem de hade relaterade till deras psykiska tillstånd. De upplevde också att personalen 

visade brist på empati. En patient fick el-behandling och hade som en följd av detta fått 

problem med sitt minne. När hon frågade personalen när det var telefontid fick hon till svar att 

hon visste när telefontiden var. Detta gav patienten en aggressiv inställning till personalen 

(17). 

 

En annan orsak till hot och våld kunde vara att patienterna upplevde att personalen uppträdde 

respektlöst mot dem (26). En studie visade att förhandling med patienter ofta var förknippat 

med en risk för våld (27). Provokation från andra patienter var också en riskfaktor som kunde 

leda till våld på avdelningen (21). I en studie beskriver vårdpersonal flera olika ageranden 

från personalens sida som kunde leda till hot och våld. Bland dessa framhölls i huvudsak att 

personal kunde vara för passiv och inte vilja konfrontera patienten, liksom att personalen 

kunde skrika åt patienten samt ge elaka kommentarer (28). I de flesta fall där en våldsam 

incident inträffat hade ingen ur personalgruppen varit närvarande före utbrottet. 

Överhuvudtaget tillbringades lite tid åt att umgås med patienterna. Personalen var istället 
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inbegripna med administrativa sysslor, övervakning eller enskilda samtal med andra patienter 

(33). 

 

Patienter och vårdpersonal hade i vissa fall olika åsikt om vad som orsakade konflikter. 

Patienter uppgav att upplevelsen av att vårdpersonalen inte lyssnade var orsak till många 

konflikter medan vårdpersonalen inte alls hade den uppfattningen. För att minska våldsamma 

incidenter på avdelningen föreslog patienterna att vårdpersonalen skulle prata mer med 

patienterna och lyssna till deras behov samt att vara mer flexibla vid gränssättningar (21). 

Att sätta gränser och neka patienten något var enligt flera studier en situation där vårdpersonal 

kunde bli utsatta för hot och våld (18, 21, 22, 26, 33, 34). En riskfylld situation var 

begränsning av cigaretter (18, 21, 26, 31) liksom att personalen nekade patienten att lämna 

avdelningen (19, 21, 34) och frågor som rörde mat, kläder och pengar (26). En annan viktig 

orsak till hot och våld var personal som sa åt patienten vad denne skulle göra (21, 26, 28). I en 

studie beskrevs vårdpersonalen som fångvaktare snarare än som vårdare av patienterna. 

Patienter upplevde att vårdpersonalen bestämde vad de fick och inte fick göra. För att få hjälp 

av personalen upplevde en patient att han var tvungen att tigga och be innan han fick någon. 

En annan patient upplevde problem med att personalen inte var flexibel och tog ifrån dem 

privilegier utan orsak. Han beskrev frustrationen han kände när de fick honom att lägga på 

efter ett två minuter långt samtal med flickvännen trots att reglerna på avdelningen sa att man 

hade rätt till tio (17). I en studie beskrevs hur patienter efter bältesläggning kunde bli mer 

svårbehandlade och ängsliga. De beskrev bältesläggningen som ett straff snarare än en 

behandling för att hjälpa dem att återfå kontrollen. I samma studie framkom det förslag på 

åtgärder som kunde förbättra hanteringen av våldsamma patienter på avdelningen. Ett av 

förslagen var att ha en positiv vårdfilosofi. Det innebar bland annat mer kontakt med patienten 

och regelbunden genomgång av vården tillsammans med denne (35). I en annan studie 

observerades sammanlagt sexton medlemmar ur personalen och tolv patienter på två 

psykiatriska enheter. Observatörerna upptäckte att vårdpersonalen bemötte patienterna med 

respekt och att de alltid försökte bevara patientens värdighet. Vårdpersonalen var av den 

åsikten att om patienterna skulle kunna bli bättre måste de känna sig säkra på avdelningen 

(24). 

 

Ofta handlade våldsamma incidenter om bagateller som lätt kunde ha avhjälpts om någon 

hade lyssnat på patienten. Det kunde till exempel handla om att individen upplevde att inte få 

hjälp med något eller att inte ha fått tillräckligt med uppmärksamhet (24). I en studie 
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framhåller patienterna att de anser vårdpersonalen vara dålig på att lugna ner våldsamma 

patienter. Personalen i studien upplevde dock inte att detta skulle vara något problem (20). 

Om förhållandet mellan patient och vårdpersonal var bra ledde detta till en lägre risk för hot 

och våld i framtiden (19). Motsatt förhållande gällde också. Att inte komma överens med 

någon eller tycka illa om någon var en faktor förknippad med risk för våldsamt beteende (19, 

26, 31). 

 

 

Åtgärder 

Isolering på patientens rum, ett annat öppet rum eller isolering i låst rum var åtgärder som 

användes när vårdpersonalen ansåg att patienten var instabil snarare än våldsam (27). Detta 

kunde också användas för att undvika att våldsamma incidenter uppstod mellan patienter eller 

andra eventuella offer (29). Andra ingripanden kunde vara att genom avledande manöver som 

till exempel spela spel, erbjuda en kopp te eller samtal få patienten på andra tankar. 

Sjuksköterskorna kunde också utlova fördelar som promenad eller cigaretter för att få 

patienten mer medgörlig (27).  

 

Några studier har beskrivit att hotfulla situationer som slutat på ett positivt sätt ofta innehållit 

beröring från vårdpersonalens sida (27, 32, 33). Informanterna i en studie uppgav att närhet 

och beröring av patienten hade en lugnande inverkan på både patienten och på 

avdelningsmiljön. Även en annan informant kunde berätta om ett tillfälle då en patient kastat 

en stereo mot personalen. Detta var det enda tillfället i den studien som någon ur personalen 

visat förståelse för patientens oroliga tillstånd. Informanten berättade att han gått fram och 

lagt handen på hennes axel och frågat vad som stod på och sedan omfamnat henne. Patienten 

hade då blivit lugn och börjat gråta (32). Enligt en annan studie framkom att beröring från 

andra också kan vara en utlösande faktor för våld hos patienter som inte vill bli berörda (24).  

 

Medicinering 

Patienterna i en studie uppgav att de hade svårt att förstå nyttan med medicineringen och 

snarare såg den som en orsak till våld än som en hjälp. De beskrev hur de upplevde att 

medicineringen användes som ett straff och för att kontrollera deras beteende istället för som 

en behandling. Medicineringen ändrades ofta ett flertal gånger och många av dessa gånger 

utan samråd med patienten. Detta ledde till att sjuksköterskorna fick ta patientens ilska över 

ändringarna trots att patienterna var medvetna om att det inte var sjuksköterskorna som 

 15



beslutat om ändringarna. En av patienterna berättade att han vid flera tillfällen hört 

ordväxlingar om medicin mellan vårdpersonal och patienter som lett till hot och våld. Oftast 

började det hela med att patienten ifrågasatte varför han inte fick samma medicin som vanligt. 

Patienterna upplevde också att de blev obalanserade av att byta medicin så ofta (17). Ett 

flertal studier framhöll att hot om tvångsmedicinering från personalens sida var en bidragande 

orsak till att våldsamma situationer uppstod (19, 23, 26, 28). Medicindelning kunde också 

vara en riskfaktor även när tvång inte förekom (25, 28, 31).  

 

Avdelningens utformning och rutiner 

En amerikansk studie beskriver att det är viktigt att avdelningen utformas så att vårdpersonal 

kan ha bra uppsikt över patienterna. Avdelningar med hörn och vrår ansågs göra att 

patienterna kunde gömma sig och minska säkerheten på avdelningen. Då avdelningen i 

studien inte var idealisk försökte personalen kompensera detta genom att stänga och öppna 

upp utrymmen i den mån det behövdes. En annan faktor som ansågs minska säkerheten var 

om sjuksköterskeexpedition låg långt från dagrummet eller att patienternas rum var nära 

utgången. Ett annat sätt att öka säkerheten var genom att låsa dörrarna till vissa utrymmen 

exempelvis köket. Stora utrymmen på en avdelning hade enligt studien både för och 

nackdelar. Fördelarna var att patienterna kunde röra sig mer fritt och det blev mindre oljud. 

Nackdelarna var att ett större utrymme var svårare för personalen att överblicka (24). I en 

annan studie beskrivs också hur trånga lokaler kunde göra att patienterna kände sig irriterade 

och kvävda när de inte fick vara i fred (36). De ställen på avdelningen där det förekom mest 

hot och våld var enligt en studie patientens sovrum följt av sjuksköterskeexpeditionen (18). 

Bristen på personligt utrymme återkom ofta i patienternas beskrivning av miljön. Att leva så 

instängt gav patienterna en känsla av att våld på avdelningen var ofrånkomligt (17).  

 

Våldsamma incidenter uppkom oftast på morgonen eller kvällen (18, 25). De flesta 

incidenterna skedde i gemensamma lokaler med mycket människor (22). Enligt studier var 

risken för våld större vid speciella aktiviteter och personalen bör då vara mer uppmärksam. 

Ett exempel på detta kan vara gemensamma måltider (18, 31). I en studie framkom att 

våldsamma incidenter ökade efter middagstid för att nå en topp sent på kvällen. Författarna 

till studien föreslog att detta kunde bero på att aktiviteterna för patienterna avtog under 

eftermiddagen och att patienterna då kände sig uttråkade som en följd av detta (22). En studie 

stöder denna tes då nästan alla deltagarna i studien uppgav att bristen på meningsfulla 

aktiviteter ofta ledde till frustration och aggressivitet. En av patienterna i studien beskrev 
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dagarna på avdelningen som en lång väntan på att få komma ut på gården och väl där fanns 

inget att göra annat än att gå runt i cirklar. Aktiviteter som planerats blev ofta inställda på 

grund av personalproblem eller att stämningen var dålig på avdelningen. Detta ledde till en 

större risk för aggressivitet (17). I en annan studie, där patienter och vårdpersonal 

intervjuades, ansåg både patienter och vårdpersonal att mer aktiviteter skulle minska 

aggressionen på avdelningen (21). Att som patient inte känna sig nöjd med kvaliteten på 

vården var en faktor som påverkade antalet våldsamma incidenter (37). 

 

Utsatta grupper 

En taiwanesisk studie undersökte vilken påverkan personal, patienter och miljö hade på hot 

och våld på sju psykiatriska akutavdelningar. Där framkom det att den mest förekommande 

incident var fysiskt våld mot andra följt av fysiskt våld mot föremål (18). Detta till skillnad 

från andra studier där verbala hot var den mest förekommande formen av kränkning (21, 23). 

Två studier visar att sjuksköterskan var den profession som var mest utsatt för våld. 

Anledningen till detta menade författarna var att sjuksköterskan var mer tillgänglig för 

patienterna och därför lättare utsattes för våld (18, 35). En annan bidragande orsak menade en 

av studierna var att sjuksköterskorna dessutom hade en gränssättande roll gentemot 

patienterna (18). I en studie framkom att även om sjuksköterskan löpte störst risk att bli utsatt 

för våld, så blev även psykiatriker ofta utsatta för våld och då främst beroende på att de hade 

makten att fatta beslut rörande patienterna. I samma studie visades att personal av manligt kön 

löpte högre risk att bli utsatta för våld liksom personal under 50 år (35). Enligt en studie löpte 

manliga sjuksköterskor den allra största risken för att bli utsatta för våld (22). Ny personal 

som inte kände till patienterna eller enheten blev oftare utsatta för våld än personal med 

erfarenhet som arbetat en längre tid. Detta kunde till stor del bero på att den nya personalen 

hade svårt att avgöra vilket beteende hos patienten som kunde leda till våld och vilket 

beteende som inte gjorde det (24). Personal med mer erfarenhet löpte, enligt en annan studie, 

mindre risk att bli utsatt för våld (18).  

 

Vårdpersonalens arbetsmiljö 

I en studie fick sjuksköterskor beskriva sina upplevelser av att arbeta på en avdelning där hot 

och våld ofta förekom. Där framkom flera olika faktorer som bidrog till hotfulla och 

våldsamma incidenter. Sjuksköterskorna påpekade att låg bemanning, obligatorisk övertid, 

pappersarbete och löften om att öka säkerheten på avdelningen som inte infriats, bidrog till att 

öka risken för hot och våld. De uppgav också att ledningen nonchalerade schemaläggningen 
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och att detta ledde till för lite personal. I studien ansåg informanterna också att andra 

personalkategorier såsom läkare, socialarbetare och annan personal bidrog till att öka risken 

för våld genom att omotiverat sänka medicineringen, inte följa vårdplanen, ge långsamt svar 

vid akuta situationer, ha ett yrkesmässigt elittänkande, begränsad tillgänglighet och 

respektlöshet för frågor rörande etik, ras samt kön. En sjuksköterska beskrev att en läkare 

sänkte medicinen åt en patient trots att de berättat att han var våldsam på avdelningen. Hon 

upplevde att läkaren inte lyssnade på vad de sa och trodde inte heller att de skulle börja göra 

det förrän de började arbeta inne på avdelningen och verkligen såg vad som pågick. 

Sjuksköterskornas största oro handlade i studien inte om vissa patientgrupper som utgjorde en 

större risk för våld, utan om bristen av stöd från sina kollegor som läkare och administratörer. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev också att läkarna ofta var rädda för patienterna. Många 

gånger vågade dessa inte ens gå och prata med en patient (36). 

 

I Trenoweths studie framkom att teamarbete var en viktig faktor som ökade personalens 

känsla av trygghet när våldsamma situationer uppstod. I dessa situationer var det inte antalet 

personal som var det viktiga utan förmågan hos den inblandade personalen att hantera 

situationen (19). Att känna stöd från personalgruppen ledde till ett större självförtroende och 

säkerhet för sjuksköterskorna när dessa situationer uppkom (30). I en studie med 

fokusgrupper framkom att personalen ansåg att attityden var viktig. Om inställningen hos 

personalen var att våld skulle uppstå så antogs det att det också skulle ske. (31). Det framkom 

också att sjuksköterskorna i en del fall ansåg att självständigt agerande kunde leda till 

situationer som de inte kunde hantera (28).  

 

Förhållandet mellan antalet personal och patienter var inte det som var avgörande för 

säkerheten på avdelningen. Det som var av betydelse var blandningen av personal och vilka 

patienter som fanns på avdelningen. Samma patientkategorier inom samma enhet ledde till en 

lugnare och säkrare miljö för både patienter och personal (24). Flera frågor rörande 

personalsammansättningen påverkade risken för våld enligt en studie. Där beskrevs hur fler 

personal som är planerat lediga, fler kvinnor i personalen samt mer omvårdnadspersonal på 

avdelningen bidrog till en ökad risk för våld. Även patientgruppen på avdelningen hade 

betydelse för uppkomsten av våld. Fler tvångsintagna ökade risken för att våld skulle uppstå 

(25).  
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Utbildning 

Flera studier tar upp vikten av utbildning (18, 24, 25, 36). I en av studierna fick vårdpersonal 

själv komma med förslag på strategier som skulle kunna minska risken för våld. Personalen 

tog då upp att de tyckte att mer träning behövdes inom olika områden exempelvis 

kommunikation, riskbedömning och kurser för att stärka självsäkerheten. Även mer praktiska 

kunskaper togs upp såsom tekniker i bältesläggning, hur personal ska försvara sig mot vapen 

samt vilka metoder polis och kriminalvård använder sig av (35). En studie beskriver 

förberedelse i form av utbildning hos personalen som en säkerhet. Personalen fick utbildning i 

terapeutisk kommunikation, kroppsspråk, teamwork, metoder för att hantera hot och våld, att 

lägga märke till beteende och mönster hos patienten, patientens bakgrund och användandet av 

medicin. Innan personalen gick till arbetet förberedde de sig på att vad som helst kunde hända 

(36). En annan studie visar hur risken för våld ökade om personalen inte hade utbildning inom 

psykiatrin eller aggression (25).  

 

Studier visade att vårdpersonal ansåg att utbildning var viktigt i arbetet med våldsamma 

patienter (18, 28, 35, 36). I en engelsk studie framkom en del förslag om hur hanteringen av 

våldsamma patienter och fysiska tvångsåtgärder kunde förbättras. Där ansåg vårdpersonalen 

att utbildning skulle anordnas oftare och på den lokala avdelningen (35). Personal som hade 

mer erfarenhet av arbete inom psykiatrin och som utbildats i förebyggande arbete och 

hantering av våld, var mindre utsatta för våldsamma incidenter än de som inte genomgått 

utbildning (18). Vårdpersonalen ansåg att erfarenhet av att ha arbetat länge på avdelningen 

eller inom samma arbetsområde, var en av de färdigheter som hade störst betydelse i arbetet 

med våldsamma patienter (18, 28). 

 

I en studie där tjugosju patienter intervjuades framkom det att det bästa sättet att hantera 

aggression var att förebygga det. Informanterna ansåg att vårdpersonalen skulle reagera redan 

vid minsta tecken på konflikt för att försöka undvika det. Det var också viktigt att så fort som 

möjligt identifiera vem eller vilka som bar skulden till incidenten. Detta för att de personer 

som varit inblandade skulle bli behandlade på lämpligt sätt och för att undvika liknande 

incidenter i framtiden (17). Det framkom i en studie att en våldsam incident inte alltid ledde 

till reflektion och diskussion för de inblandade. I många fall ansåg personalen att patienten, 

efter sin medicinering, inte skulle ha något minne av händelsen och därför inte var i behov av 

samtal. I de fall vårdpersonalen diskuterade situationen med patienten syftade det oftast till att 
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få patienten att ändra sitt beteende, inte att försöka förstå varför händelsen uppkom ur 

patientens synvinkel (33). 

 

Tabell IV Artiklar till underlag för resultatet 
Översikt av de artiklar som användes till resultatet samt vilken poäng de tilldelats vid 

granskning av granskningsmallar. 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Design Mätmetod Deltagare 

(bortfall) 

Poäng  vid 

granskning 

Carlsson, G. 

Dahlberg, K. & 

Drew, N. 

Sverige  

2000 

Encountering violence and 

aggression in mental health 

nursing: A 

Phenomenological study of 

tacit caring knowledge 

Syftet var att ta reda på 

vilka strategier 

vårdpersonal använde 

som ledde till positiva 

möten med våldsamma 

patienter inom psykiatrin. 

Vidare var syftet att 

belysa den tysta kunskap 

vårdpersonalen hade. 

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Intervjuer n= 2 

sjuksköterskor 

n= 3 

undersköterskor 

(0) 

18/25 

Chou, K-R, Lu, 

R-B. & Mao, 

W-C.  

Taiwan  

2002 

Factors Relevant to Patient 

Assaultive Behaviour and 

Assault in Acute Inpatient 

Psychiatric Units in Taiwan 

Syftet var att studera 

våldsamt beteende hos 

patienter inom 

slutenvårdspsykiatrin och 

undersöka interaktionen 

mellan patienter, miljön 

och personalen relaterade 

till våldsamma incidenter. 

Tvärsnittsstudie 

Kvantitativ 

ansats 

Frågeformulär 

 

 

n= 287 patienter 

n= 262 

kontrollgrupp 

(0 patienter samt 

25 patienter ur 

kontrollgruppen) 

21/29 

Delaney, J, 

Cleary, M. 

Jordan, R, & 

Horsfall, J. 

Australien 

2001 

An exploratory 

investigation into the 

nursing management of 

aggression in acute 

psychiatric settings 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskans 

hanteringen av potentiellt 

våldsamma patienter 

inom slutenvårds 

psykiatrin. 

Mixad metod * Fokus 

Grupper, survey 

och 

Dokumentation 

 

Survey  

n= 59 

vårdpersonal 

(36) 

23/25 

Delaney, K. & 

Johnson, M.  

Amerika 

2006 

Keeping the unit safe: 

Mapping Psychiatric 

Nursing Skills 

Syftet med studien var 

beskriva färdigheterna 

hos psykiatriska 

sjuksköterskor när det 

gällde att trappa ned 

patienters aggressiva 

beteende.  

Grounded 

Theory 

Kvalitativ ansats 

Intervju 

Observationer 

n= 16 

vårdpersonal,  

n= 12 patienter 

(0 vårdpersonal 

och 4 patienter) 

21/25 

Duxbury, J. 

Storbritannien 

2002 

An evaluation of staff and 

patient views of and 

strategies employed ta 

Syftet var att (i) beskriva 

karaktären och 

hanteringen av 

Mixad metod** Frågeformulär 

samt intervjuer 

 

n= 72 

sjuksköterskor, 

n= 80 patienter,  

20/29 
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manage inpatient 

aggression and violence on 

one mental health unit: a 

pluralistic design 

våldsamma incidenter; 

(ii) ta reda på synen hos 

patienter och personal när 

det gäller orsaken till 

aggression och våld samt 

den påföljande 

hanteringen av detta (iii) 

göra jämförelser mellan 

synen hos patienten 

respektive vårdpersonalen 

vad gäller ovanstående; 

(iv) bestämma effekten av 

interna, externa och 

situationsmodeller baserat 

på synen och nuvarande 

praktik.  

n= 10 medicinsk 

personal  

(Ej angett) 

Duxbury, J. & 

Whittington, R. 

Storbritannien 

2005 

Causes and management of 

patient aggression and 

violence: staff and patient 

perspectives 

Syftet var att belysa 

orsakerna till aggression 

samt hur detta hanteras ur 

ett personal och patient 

perspektiv. 

Survey 

Kvantitativ 

ansats 

Frågeformulär  

semi 

strukturerade 

intervjuer 

 

Survey: 

n= 82 patienter 

n= 80 

sjuksköterskor 

Intervju: 

n= 10 personer 

(Ej angett) 

22/29 

Fagan-Pryor, E, 

Cade Haber, L, 

Dunlap, D, 

Lynn Nall, J, 

Stanley, G, 

Wolpert, R. 

USA 

2003 

Patients Views of Causes 

of Aggression by Patients 

and Effective Intervantions 

Syftet var att studera 

patienternas uppfattning 

om orsakerna till 

aggression hos patienter 

samt deras 

rekommendationer vad 

gäller ingripande för att 

förhindra våldsamma 

incidenter.  

Mixad metod* 
 
 

Intervjuer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

n= 92 patienter 

(Ej angett) 

 
 
 
 
 
 
 
 

21/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foster, C, 

Bowers, L. & 

Nijman, H.  

Storbritannien 

2007 

Aggressive behaviour on 

acute psychiatric wards: 

prevalence, severity and 

management 

Syftet var att undersöka 

karaktären och 

förekomsten av patienters 

våld mot personal och 

andra patienter samt att i 

fall av självdestruktivitet 

ta reda på hur 

vårdpersonalen hanterar 

detta.  

Survey 

Kvantitativ 

ansats 

Frågeformulär 

 

n= 254 

incidenter 

(0) 

18/29 

Ilkiw-Lavalle, 

O. & Grenyer, 

Diffrences Between Patient 

and Staff Perceptions of 

Studien undersökte synen 

hos personal och patienter 

Mixad metod** Semi 

strukturerade 

n= 47 incidenter 

(53 incidenter) 

23/29 
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B. 

Australien 

2003 

Aggression in Mental 

Health Units 

som var involverade i 

våldsamma incidenter för 

att försöka förstå 

upplevda känslor och 

orsaker samt få förslag på 

hur frekvensen av våld 

kan reduceras. 

intervjuer 

frågeformulär 

 

Johnson, M. & 

Delaney, K. 

USA 

2006 

Keeping the Unit Safe: A 

Grounded Theory Study 

Syftet var att utveckla en 

teori för vålds prevention 

för patienter på 

psykiatriska avdelningar. 

Grounded 

Theory 

Kvalitativ ansats 

Observationer 

samt intervjuer 

 

n= 16 

vårdpersonal,  

n= 12 patienter 

(0) 

21/25 

Kindy, D, 

Petersen, S, 

Parkhurst, D. 

2005 

 

Perilous work: 

Nurses´Experiences in 

Psychiatric Units with High 

Risks of Assault 

Syftet var att ge en röst åt 

sjuksköterskor som 

arbetar i miljöer där det 

finns stor risk att bli utsatt 

för hot och våld i arbetet.  

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Intervjuer 

 

n= 10 

vårdpersonal 

(0) 

21/25 

Lawoko, S, 

Soares, J. & 

Nolan, P. 

Storbritannien 

2004 

Violence towards 

psychiatric staff: a 

comparison of gender, job 

and environmental 

characteristics in England 

and Sweden 

Syftet var att undersöka 

skillnader mellan kön när 

det gällde erfarenhet av 

våld samt att jämföra 

engelska och svenska 

sjuksköterskor för att ta 

reda på om kulturella 

faktorer påverkar 

uppkomsten av våld.  

Även miljö, hälso och 

organisatoriska faktorer 

togs med.  

Tvärsnittsstudie 

Kvantitativ 

ansats 

Frågeformulär  

 

n= 375 

vårdpersonal 

från England, 

n= 1051 

vårdpersonal 

från Sverige 

(425 respektive 

503) 

21/29 

Lee, S. Gray, R. 

Gournay, K, 

Wright, S, Parr 

A.-M.  & Sayer, 

J.  

Storbritannien 

2003 

Views of nursing staff on 

the use of physical restraint 

Syftet var att ta reda på 

vilken träning 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin hade i 

bältesläggning.  

Mixad metod* Frågeformulär  

 

n= 269 

Sjuksköterskor 

(Ej angett) 

19/25 

MacKay, I. 

Paterson, B. & 

Cassells, C. 

Storbritannien 

2005 

Constant or special 

observations of inpatients 

presenting a risk of 

aggression or violence: 

nurses´ perceptions of the 

rules of engagement 

Vad händer under 

processen att observera 

våldsamma och 

aggressiva patienter? 

Vilka egenskaper och 

färdigheter används av 

sjuksköterskan för att 

klara av detta? 

Vilka terapeutiska för- 

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

n= 6 

sjuksköterskor 

(0) 

 

19/25 
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och nackdelar innebär 

detta för patienten? 

Mc Dougall, T.  

2000 

Violent incidents in a 

forensic adolescent : A 

retrospective analysis 

Syftet var att undersöka 

karaktären och incidensen 

av våldsamma händelser.  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Kvantitativ 

ansats 

Frågeformulär 

 

n= 37 patienter 

(0) 

19/29 

Meehan, T, 

McIntosh, W. & 

Bergen, H. 

Australien 

2006 

Aggressive behaviour in 

the high-secure forensic 

setting: the perceptions of 

patients 

Syftet var att undersöka 

patienternas upplevelse 

och erfarenhet av 

våldsamt beteende på en 

psykiatrisk avdelning 

samt att ta reda på 

potentiella strategier för 

att minska sådant 

beteende. 

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fokusgrupper 

 

n= 27 patienter 

(0) 

19/25 

Owen, C, 

Tarantello, C, 

Jones, M, 

Tennant, C. 

Australien 

1998 

Violence and Aggression in 

Psychiatric Units 

Syftet var att undersöka 

frekvensen och typen av 

våldsamt beteende hos 

patienter på fem 

psykiatriska avdelningar. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Kvantitativ 

ansats 

Frågeformulär 

 

n= 855 patienter 

(0) 

22/29 

Ryan, C.J. & 

Bowers, L.  

Storbritannien 

2005 

Coercive manoeuvres in a 

psychiatric intensive care 

unit.  

Syftet var att undersöka 

och beskriva karaktären 

och omständigheterna 

kring sjuksköterskans 

genomförande av 

tvingande manövrer.  

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Observationer 

 

Avdelning med 

n= 15 platser 

(0) 

16/25 

Secker, J. 

Benson, A. 

Balfe, E. 

Lipsedge, M. 

Robinson, S & 

Walker, J. 

Storbritannien 

2004 

Understanding the social 

context of violent and 

aggressive incidents on an 

inpatient unit 

Syftet var att försöka 

förstå den sociala kontext 

där våldsamma och 

aggressiva incidenter 

uppstår. 

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Intervjuer n= 11 incidenter 

(14) 

 

17/25 

Spokes, K. 

Bond, K. Lowe, 

T. Jones, J. 

Illingworth, P. 

Brimblecombe, 

N. & Wellman, 

N. 

England 

2002 

HOVIS – The 

Hertfordshire/Oxfordshire 

Violent Incident Study 

Att få mental sköterskor 

att ge sin syn på vilka 

faktorer relaterade till 

personalen som orsakade 

eller skyddade mot 

våldsamma incidenter.  

Fenomenologisk 

Kvalitativ ansats 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Frågeformulär  

n= 108 

sjuksköterskor 

(0) 

21/25 
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Trenoweth, S. 

Storbritannien 

2003 

Perceiving risk in 

dangerous situations: risks 

of violence among mental 

health inpatients 

Syftet var att undersöka 

hur mental sköterskor 

bedömer risken för våld i 

olika situationer samt att 

identifiera färdigheter, 

kognitiva processer eller 

annat sjuksköterskan 

använde sig av för sin 

bedömning. 

Grounded 

Theory 

Kvalitativ ansats 

Intervjuer 

 

n= 10 

sjuksköterskor 

(0) 

20/25 

* mixad metod – kvalitativ och kvantitativ ansats där den kvalitativa delen använts 

** mixad metod – kvalitativ och kvantitativ ansats där den kvantitativa delen använts 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Syftet med denna studie var att belysa vilka faktorer som påverkade uppkomsten av hot och 

våld inom psykiatrin. Resultatet visade att flera olika faktorer spelade in för uppkomsten av 

våld. Många av artiklarna belyste personalens bemötande av patienterna och hur våld i vissa 

fall hade kunnat förebyggas genom ett annat bemötande (19, 21, 32-33). Konflikter mellan 

patient och personal var en vanlig orsak till att våld uppstod (17-18, 21, 23,). En del av 

orsaken kunde också ligga i patientens psykiatriska diagnos (17-24). I studien lyftes även 

skyddande faktorer fram såsom att känna till patienten och dennes bakgrund för att på så sätt 

veta i vilka situationer patienten kunde reagera med våld (19, 24, 27-30). Tidigare historia av 

våld var en faktor som innebar stor risk för våld på avdelningen (31). Avdelningens 

utformning spelade också en viss roll, oftast var det bäst med fria ytor så att personal kunde 

ha uppsikt över patienten (24). Utbildning hos personalen var en annan aspekt som kunde 

bidra till att minska hot och våld på avdelningen (18, 24-25, 36).  

 

Resultatdiskussion 
Konflikter mellan patienter och personal var en vanlig orsak till att våld uppstod (15-16, 19, 

21). Uppsatsförfattarna anser att det kanske vore bra om vårdpersonalen kunde vara 

självkritiska och fundera över om bemötandet av patienten kunde ha skett på ett sådant sätt att 

konflikter skulle kunna undvikas. Vi anser också att det kan vara viktigt att vara tydlig mot 

 24



patienten så att denne förstår vad vårdpersonalen menar och vilka konsekvenser det kan få om 

denne inte lugnar ner sig. Exempelvis kan det vara viktigt att ge patienten en chans att lugna 

ner sig innan vårdpersonalen väljer att tvångsmedicinera. Om patienten blir informerad om 

konsekvenserna av sitt handlande och vad det kan innebära, kanske tvångsmedicineringen inte 

upplevs som ett övergrepp då patienten ändå hade ett visst val att välja att lugna ner sig eller 

bli medicinerad. 

 

Patienterna upplevde att personalen inte lyssnade på patienterna medan vårdpersonalen inte 

alls hade den uppfattningen (19). Det kan bero på att vårdpersonal och patienter har olika sätt 

att se på gränssättning. Att sätta gränser och att neka patienten något var enligt flera studier en 

situation där vårdpersonalen kunde bli utsatta för hot och våld (16, 19-20, 24, 31-32). 

Uppsatsförfattarna anser att gränssättning också är en del i omvårdnaden av patienterna och 

nödvändig för att patienterna ska kunna lära sig att hantera vardagen. Om patienterna själva 

fick bestämma skulle en personal ständigt vara vid patientens sida för att ge individen hela sin 

uppmärksamhet, detta är inte realistiskt vare sig i den kliniska verksamheten eller ute i 

samhället. Det hjälper inte heller patienten att bli redo för livet utanför den psykiatriska 

avdelningen. Det är antagligen lättare att vårda patienterna om de får en förklaring av 

vårdpersonalen till varför dessa gränser finns. Även personalen behöver insikt om hur 

gränserna kan hjälpa individen att utvecklas. Många gånger kan gränssättning användas 

omotiverat i situationer där de inte är nödvändiga. I dessa situationer kan det därför vara 

vanligt att patienten blir frustrerad och detta kan leda till onödigt våld. 

 

I en tidigare studie framkom att hot och våld påverkade vårdpersonalens arbetsinsats negativt 

och att det då var större risk för misstag (10). Studien visade att vårdpersonalens agerande i 

våldsamma situationer, till stor del berodde på vilket stöd individen hade från den övriga 

personalgruppen. I en studie framkom det att teamarbete var en faktor som gjorde att 

vårdpersonal kände en trygghet när våldsamma incidenter inträffade (17).  Uppsatsförfattarna 

anser att om personalgruppen känner att de arbetar mot samma mål och med samma rutiner 

kan detta ge känslan av att veta precis vad som ska göras när det inträffar incidenter. Det är 

möjligt att detta skulle kunna öka självförtroendet hos personalen och att detta sedan märks på 

hur individen agerar. Arbetar personalen inte åt samma håll påverkar detta säkerligen också 

patienten som märker av att det råder delade meningar på avdelningen. Patienten kan då 

uppleva osäkerhet om vad det är som gäller.  
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Tidigare studier har visat att vårdpersonalen kände frustration över att inte ha handlat rätt i 

våldsamma situationer (12) och att de kände oro över att inte kunna tillgodose patienternas 

behov (10). Flera studier tar upp vikten av utbildning (18, 24-25, 36). En av studierna visade 

hur risken för våld ökade om personalen inte hade utbildning inom psykiatrin eller aggression 

(25). Uppsatsförfattarna anser att personal med utbildning nog kan ha lättare att motivera sitt 

handlande och förstå varför det är viktigt med ett visst agerande i vissa situationer. Hos 

vårdpersonal som saknar den kunskapen kanske det inte blir lika självklart varför vissa rutiner 

ska följas. Det finns då risk för att personalgruppen inte arbetar likadant då personalens 

kunskap inte ser likadan ut. Utbildning kan nog också leda till större förståelse för patienten 

och hur situationer med hot och våld kan hanteras på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Några studier (15, 19-20) uppgav att patienter ofta upplevde tiden på den psykiatriska 

avdelningen som långtråkig och att det påverkade stämningen på avdelningen. Detta visar hur 

viktigt det är att som vårdpersonal vara lyhörd för patientens egna önskningar och intressen. 

Även om individen kanske inte uttrycker sina önskningar klart och tydligt kan vårdpersonal 

ofta lägga märke till personens färdigheter genom att lära känna personen och visa intresse för 

dennes tidigare liv och livsföring. När planerade aktiviteter ställdes in ledde det till en ökad 

risk för aggressivitet (15). Uppsatsförfattarna anser att även om det för vårdpersonal kanske 

inte upplevs som något märkvärdigt, kan det för de personer som befinner sig på en 

psykiatrisk avdelning vara dessa aktiviteter som ger struktur till livet. Speciellt för de 

patienter som sitter på en psykiatrisk avdelning under en lång tid.  

 

I introduktionen beskrev en studie hur män ansåg att de var mer kompetenta att hantera 

aggressiva patienter än vad de kvinnliga ansåg sig vara. (11) I resultatet visar en annan studie 

att manliga sjuksköterskor är de som löper störst risk för att bli utsatta för våld. (22) Vi anser 

att detta kanske kan vara en konsekvens av att männen är mer benägna än kvinnor att i ett 

tidigt skede bryta in om en hotfull situation uppstår därför att de känner sig mer kompetenta 

för den rollen än vad kvinnorna gör. En annan orsak till att kvinnlig vårdpersonal utsätts för 

mindre våld skulle kunna vara att de upplevs som mindre hotfulla av patienterna.  

 

Två studier visar att patienter med psykotiska och paranoida tendenser ökade risken för 

våldsamma incidenter på psykiatriska avdelningar (17, 20). Uppsatsförfattarna anser att 

avdelningar med blandade typer av diagnoser skulle kunna göra de våldsamma patienterna 

färre och lättare att hantera för personalen. Kanske är det också så att flera patienter med 
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våldsamma tendenser kan trissa upp varandra så att risken för våld ökar. Å andra sidan visar 

en studie att patienterna själva inte upplevde sjukdomen som en bidragande orsak till våld 

medan vårdpersonalen hade den uppfattningen (18). En möjlig orsak till detta resultat skulle 

kunna vara en felaktig uppfattning från personalens sida men kan också bero på en bristande 

sjukdomsinsikt från patientens sida. Exempelvis beskriver en studie hur bristande kontakt 

med verkligheten kunde leda till våldsamma incidenter hos patienter (24).  

 

I en studie framkom det att personalen inte hade uppmärksammat patientens känslotillstånd 

innan incidenten i 34 procent av fallen (19). Vi anser att frågan är om det är möjligt att helt 

komma ifrån hotfulla och våldsamma incidenter utan att det inkräktar på patientens eget 

ansvar för sitt beteende. Ett visst mått av incidenter kanske är nödvändigt för att den 

psykiatriska vården ska vara effektiv. Detta förutsätter att de personer som varit inblandade i 

incidenten reflekterar över varför det hände och hur det går att undvika i framtiden. I en studie 

framkom att detta inte alltid var fallet. Vårdpersonal hade oftast inte för avsikt att försöka 

förstå det inträffade ur patientens synvinkel (31).  

 

Att ha kännedom om patienten var enligt flera studier en skyddande faktor (17, 27-28). 

Uppsatsförfattarna anser att möjligheten till detta till stor del beror på vilken typ av avdelning 

patienten befinner sig på. Exempelvis kan detta vara svårare att uppnå på en psykiatrisk 

akutvårdsavdelning än på en rättspsykiatrisk avdelning där vårdtiderna är längre. Detta visar 

dock att det som vårdpersonal är viktigt att så snart som möjligt försöka få kontakt med en ny 

patient och lära känna denne. I studier framkommer att kännedom om patientens bakgrund 

minskar risken för hot och våld (17, 26). Vi anser att för att få en så god kännedom om 

patientens bakgrund som möjligt borde det vara av vikt att ta en noggrann anamnes när 

patienten kommer in samt eventuellt titta tillbaka på journalföring från tidigare inläggningar. 

Tidigare historia av våld var också en faktor som kunde öka risken för våld (23, 29). 

Uppsatsförfattarna anser att detta är möjligt då bakgrunden ger en bild av individens 

personlighet. Kanske har denne inte lika starka spärrar mot att använda våld som förväntas ute 

i samhället.  

 

Metoddiskussion 
När det gällde val av ämne bestämde vi att endast en frågeställning skulle användas. Detta för 

att studien inte skulle bli alltför omfattande. Kanske hade fler frågeställningar kunnat belysa 
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den valda problematiken från fler perspektiv än nu. Exempelvis hade vårdpersonalens 

attityder till våldsamma patienter kunna belysts bättre.  

 

Artiklar till uppsatsen söktes från databaserna Cinahl, Academic search elite samt Elin. Valet 

av artiklar har dock endast gjorts från sådana som har funnits i fulltext i de databaser vi sökt. 

Viktiga artiklar kan därför ha missats i resultatet.  

Till sökningarna användes många sökord i olika kombinationer. Många av artiklarna återkom 

vid ett flertal av sökningarna vilket gör att författarna anser att vidare sökning inte skulle ha 

kunnat ge ett bättre urval av artiklar. Resultatet är beroende av vad författarna ansett vara av 

värde och därför kan viktiga forskningsresultat ha förbisetts.  

 

Som inklusionskriterier angavs att artiklar skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Till 

resultatet användes bara artiklar skrivna på engelska och viss risk finns därför för viss 

feltolkning av innehållet på grund av språkproblematik. Ett annat kriterium var att artiklarna 

skulle vara skrivna de senaste tio åren för att kunna ge en så bra överblick som möjligt över 

aktuell forskning inom ämnesområdet. Viktiga dokument som är äldre kan dock ha missats. 

 

Artiklarna lästes flera gånger av författarna, vilket bidrog till en bättre förståelse av innehållet 

när materialet sedan skulle användas till resultatet. Granskningen skedde genom mallar som 

var utformade utifrån två olika källor. Granskningsmallarna var endast anpassade till antingen 

kvalitativa eller kvantitativa studier. I de fall artiklarna var en blandning av både kvalitativ 

och kvantitativ ansats valdes en av mallarna utifrån vår bedömning av vilken mall som bäst 

passade artikeln i fråga. Att vi inte hade någon mall som var avsedd för artiklar med mixad 

metod innebar att artiklarna det gällde kunde få en felaktig poäng. Det är möjligt att artiklarna 

hade fått en helt annan poäng om den andra granskningsmallen också hade använts.  

 

När det gällde granskningen av artiklarna kändes det som om många frågor i 

granskningsmallarna var godtyckliga och mycket beroende på våra egna personliga åsikter. 

Det är därför inte säkert att samma resultat skulle erhållas om någon annan gjorde 

granskningen. Fler kvalitativa studier som granskades hade höga poäng jämfört med de 

kvantitativa. Detta kan ha flera orsaker exempelvis att vi hade lättare att förstå det kvalitativa 

formuläret eller att författarna till kvalitativa studier är mer noggranna med att få med all 

formalia då kvalitativ ansats varit ifrågasatt när det gällt den vetenskapliga tillförlitligheten.  
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Många artiklar fick ett medelvärde på poängbedömningen och detta kan till viss del bero på 

att flertalet av de kvantitativa artiklarna inte redovisat validiteten i studierna. Författarna till 

litteraturstudien ansåg också att en del frågor skulle ha graderats med fler poäng då de var av 

större betydelse för studiens vetenskapliga kvalitet. Artiklarna som granskades hade sämre 

struktur än väntat. De flesta följde inte kriterierna för vad som skulle finnas med i en 

vetenskaplig artikel vilket författarna hade förväntat sig. Exempelvis saknades ofta diskussion 

kring etiska aspekter samt beskrivning av hur data analyserats. Dessutom visade det sig finnas 

skillnad på artiklarna beroende på vilken tidskrift som hade publicerat dem. Vissa tidskrifter 

hade väldigt lättöverskådliga och bra manuskriptanvisningar som gjorde artikeln mer 

strukturerad medan andra tidskrifter hade ett upplägg som gjorde det svårt att få något grepp 

om studien som gjorts. Att tidskriften artikeln publicerades i skulle ha sådan inverkan på 

upplägget var inget vi hade väntat oss. I de mer lättlästa tidskrifterna inleds artikeln med en 

sammanfattning av exempelvis metod, design, syfte, bakgrund samt resultat vilket ger läsaren 

en bra uppfattning om artikeln redan innan den lästs.  

 

Få av de utvalda artiklarna beskrev patienternas syn på hot och våld. Desto oftare fick 

vårdpersonalen istället ge sin version. Detta kan ha lett till att det vetenskapliga värdet kan 

ifrågasättas då personalen är färgad av sin egna syn både på patienterna som personer och av 

händelseförloppet. Detsamma gäller det vetenskapliga värdet av patienternas åsikter om 

orsaken till uppkomsten av hot och våld där hänsyn måste tas till deras sjukdom och 

subjektiva syn på situationen.  

 

Litteraturstudien byggde till största del på studier från andra länder och det hade varit av stort 

intresse om det hade funnits fler studier från Sverige. Detta till stor del beroende på att det 

inte är säkert att psykiatrin är uppbyggd på samma sätt i olika delar av världen. Vid 

sökningarna var det dock svårt att hitta svenska artiklar varför vi drog slutsatsen att det inte är 

ett ämne som det forskats så mycket om just i Sverige. Flera av artiklarna kom däremot från 

Australien där våld inom psykiatrin verkade vara ett populärt ämne att forska kring.  

 

Slutsats 
Bemötandet från personalen verkar vara den största enskilda faktorn som påverkar 

uppkomsten av hot och våld. Våld kan också vara beroende av vilken personal som arbetar på 

en avdelning och deras sätt att vara i olika situationer. Detta är viktig kunskap för personalen 
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att ha med sig då patienterna är i underläge gentemot personalen. På en psykiatrisk avdelning 

utövas dessutom mycket av vården på ett sätt som kan upplevas kränkande av patienten. 

Deras autonomi inskränks när de exempelvis inte längre får röka som de vill, gå fritt som de 

vill och kanske tvingas ta medicin de inte vill ha. Det är därför viktigt att som vårdpersonal 

reflektera över sin roll i vården av patienten, men även den miljö som patienter och personal 

vistas i.   

Klinisk tillämpbarhet 
Kunskap om hotfulla och våldsamma situationer, samt om anledningen till att de uppkom, kan 

leda till att personalen i ett tidigt stadium kan förhindra dessa. Vårdpersonalens bemötande 

har betydelse för hur patienten kan hantera den uppkomna situationen. Därför är det viktigt att 

personalen dels blir uppmärksam på de tillfällen då hot och våld ofta uppträder, men även på 

hur vårdpersonalen bemöter patienterna. Detta för att kunna förbättra vården av psykiskt sjuka 

patienter. 

 

Förslag till vidare forskning 
Flera studier påvisade att aktiviteter var en faktor som kunde påverka stämningen på 

avdelningen. Det är därför av intresse att lägga fokus på vad patienterna kan göra istället för 

att koncentrera sig på vad de inte kan göra. Fler studier med en experimentell design borde 

göras för att se om våldet blir mindre om psykiatrin utformas på ett sätt som kan uppmuntra 

till aktiviteter som patienten själv valt.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 
 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
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5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts. Bilaga II 
 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
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5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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