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SAMMANFATTNING 

Alltfler människor kommer idag i kontakt med hemsjukvården, antingen som personal eller som 

patient. Det är sedan tidigare känt att våld är ett relativt vanligt förekommande 

arbetsmiljöproblem inom sjukvården. Utsattheten för våld tros vara större inom hemsjukvården 

där personalen ofta arbetar ensamma. Syftet med denna studie var att beskriva det våld som 

vårdpersonalen inom hemsjukvården utsätts för och vilka konsekvenser detta får. För att 

sammanställa den vetenskapliga forskning som finns inom området genomfördes en deskriptiv 

litteraturstudie. Tre kategorier utlästes; våldets utseende, förekomsten av våld samt våldets 

konsekvenser. Under dessa fanns i sin tur sex subkategorier; våldets omfattning, demografiska 

faktorer som påverkar våldets förekomst, fysiska konsekvenser, psykiska konsekvenser, 

konsekvenser på arbetsplatsen samt konsekvenser för vården/patienten. Resultatet visade att 

våldet kan te sig fysiskt eller verbalt och orsaka fysiska skador och psykiska konsekvenser för 

den utsatte. Detta kan även ge mer långtgående konsekvenser på vårdsituationen. Materialet i 

denna studie visar på ett begränsat kunskapsläge inom området där även tydliga och 

gemensamma definitioner saknas. 

 

Nyckelord: Våld, hemsjukvård, vårdpersonal, konsekvenser. 

 



SUMMARY 

More and more people get in contact with home care these days, either as personnel or as a 

patient. Violence is known as a working environmental problem in health care. Exposure to 

violence is believed to be a bigger problem within home care because of the solitary working 

conditions in this sector. The aim of this study was to describe violence and the consequences of 

violence experienced by caregivers within home care. A descriptive literature review concerning 

the existing scientific research was made. Three categories emerged; kinds of violence, the 

incidence of violence and the consequences of violence. Attached to these three categories six 

subcategories was found; the extent of violence, demographic factors affecting the incidence of 

violence, physical consequences, psychological consequences, consequences on the workplace 

and care/patient consequenses. The result indicated that two types of violence, physical and 

verbal, can occur. These sorts of violence may cause physical and psychological harm to the 

exposed and may even lead to consequences in the caring situation. 

 

Keywords: Violence, homecare, caregiver, consequences.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

1 INLEDNING ......................................................................................... 1 
 

2 BAKGRUND ........................................................................................ 2 
2.1 Våldets uppkomst ......................................................................... 2 

2.2 Våld som ett arbetsmiljöproblem ................................................... 2 
2.3 Våldets verkan .............................................................................. 3 

2.4 Hemsjukvård ................................................................................ 3 
2.5 Vårdkvalitet .................................................................................. 5 

2.6 Arnetz teoretiska förklaringsmodell om våldets orsaker och dess konsekvenser

 6 

3 PROBLEMFORMULERING ................................................................ 7 
 

4 SYFTE .................................................................................................. 7 
 

5 MATERIAL OCH METOD ................................................................... 8 
5.1 Design .......................................................................................... 8 

5.2 Urval ............................................................................................ 8 
5.3 Datainsamlingsmetod .................................................................... 8 

5.4 Dataanalys .................................................................................. 10 
 

6 ETISKA ASPEKTER .......................................................................... 10 
 

7 RESULTAT ........................................................................................ 11 
7.1 Våldets utseende ......................................................................... 11 

7.2 Förekomsten av våld ................................................................... 12 

7.2.1 Våldets omfattning .......................................................... 12 

7.2.2 Demografiska faktorer som påverkar våldets förekomst .... 12 

7.3 Våldets konsekvenser .................................................................. 13 

7.3.1 Fysiska konsekvenser ...................................................... 13 
7.3.2 Psykiska konsekvenser..................................................... 13 

7.3.3 Konsekvenser på arbetsplatsen ......................................... 16 
7.3.4 Konsekvenser för vården/patienten ................................... 16 
 

8 DISKUSSION ..................................................................................... 18 
8.1 Metoddiskussion ......................................................................... 18 

8.2 Resultatdiskussion....................................................................... 19 
8.3 Slutsats/er ................................................................................... 23 

8.4 Klinisk betydelse......................................................................... 23 
8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling ........................................ 23 
 

9 REFERENSER .................................................................................... 24 
 

10 BILAGOR ........................................................................................... 28 
 

 



 

  1 

1 INLEDNING 

När någon utsätts för ett slag, en spark eller nedsättande ord är vi ofta snabba på att 

säga att det inte var ditt fel, förövaren bär allt ansvar. Dina kläder, ditt namn, ditt kön, 

ditt beteende eller att du eller förövaren var full – inget godkänner att någon kränker 

dig. 

 

Men tänker vi efter; är vi lika snabba med att fördöma våldet då förövaren är gammal, 

förvirrad, dement eller psykiskt sjuk? Antagligen inte, och kanske har detta sina skäl. 

Men vad säger detta om vår syn på den utsatte? Tar vi för givet att det våldet inte gör 

lika ont, att såren läker snabbare och att det förolämpande uttrycket inte sårar bara för 

att förövaren till exempel har en demenssjukdom? 

 

Dessa frågor och en nästan bestämd uppfattning om att inget våld är acceptabelt blev 

upprinnelsen till denna litteraturstudie. 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Våldets uppkomst 

I denna litteraturstudie används begreppet våld som definition på medvetet utförda 

handlingar med uppsåt att skada eller kränka en annan människa psykiskt eller fysiskt. 

Arnetz (2001) definierar våld som: ”Alla former av aggression, inklusive hot, verbalt 

eller fysiskt våld. Hot kan vara enbart verbalt eller också antyda fysiska angrepp.” 

Våldshandlingar kan uppstå i mötet mellan två personer på grund av ömsesidiga 

missförstånd eller då någon person känner sig trängd (Sandvide, Åström, Norberg & 

Saveman 2004).  

 

Våldshandlingar uppstår enligt Menckel (2000) alltid som en följd av aggressioner. 

Aggressioner kan uppstå av många olika faktorer, exempelvis frustration över att känna 

sig maktlös, hjälplös eller känslan av att inte bli sedd. Som en konsekvens av 

aggression kan konflikter uppstå och detta kan i sig, men måste inte, leda till våld. Ser 

man på våldet i dessa tre steg; aggression, konflikt och våld, finns det flera punkter att 

sätta in resurser på för att förhindra att våld uppstår. Även smärta, obehag, rädsla och 

ångest kan skapa så obehagliga känslor att de i sig leder till aggressioner. Alkohol är 

den drog som är vanligast förknippad med hot och våld, men även andra 

farmakologiska preparat som används medicinskt, exempelvis Rohypnol kan utlösa 

aggressioner. 

 

Personer med mentala funktionshinder, schizofreni och demens är överrepresenterade i 

statistiken över vilka som utför våldshandlingar mot vårdpersonal. Våld uppstår som en 

konsekvens då personen inte kan uttrycka sina känslor med verbal kommunikation 

(Åström, Bucht, Eisemann, Norberg & Saveman, 2002). 

 

2.2 Våld som ett arbetsmiljöproblem 

Våld och hot drabbar människor i arbetet oftare än i något annat sammanhang. Personer 

anställda inom vård och omsorg är betydligt mer utsatta för våld än den genomsnittliga 

arbetstagaren; hela 60 % av alla skador orsakat av hot och våld som anmälts till 

Arbetsmiljöverket har skett inom denna sektor (Menckel & Viitasara, 2002). Arnetz 
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(2001) konstaterar att det inte är något nytt fenomen att vårdpersonal utsätts för våld på 

sin arbetsplats. Vid en kartläggning av ämnet konstateras att problemet 

uppmärksammades för första gången 1889 i en tysk studie. Ämnet studerades dock inte 

i någon större utsträckning förrän 1970-talet då man började utforska vårdpersonalens 

utsatthet för våld inom psykiatrin. Att fokus på våldet inom den psykiatriska vården har 

belysts mer än andra vårdsektorer beror troligen på att en större del av dessa patienter 

har en sjukdomsbild där aggression och våldsamt beteende ingår. 

 

Under 1980-90 talen uppmärksammades att våldsamma patienter även var ett problem 

inom äldrevården, somatiska sjukhus och på akutmottagningar (Arnetz, 2001). Våld 

mot vårdpersonal uppmärksammas alltsedan 2000-talet som ett ökande problem inom 

hela vårdsektorn (Åström et al, 2002; Menckel & Viitasara, 2002). 

 

2.3 Våldets verkan 

Våld ger upphov till fysisk skada, psykisk ohälsa samt ekonomisk förlust för den 

drabbade (Viitasara, Sverke & Menckel, 2003). Enbart oro för att utsättas för våld på 

sitt arbete kan i sig leda till en daglig psykisk påfrestning (Menckel, 2000). 

Vårdpersonal som utsatts för våldshandlingar på sin arbetsplats tenderar att uppleva sin 

arbetsmiljö mer negativ än vårdpersonal som inte drabbats (Arnetz, 2001).  

Arbetsgivaren bär alltid det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Det är därför av 

största vikt att arbetsgivaren tar sig tid att kontrollera arbetssituationen för de anställda 

och särskilt viktigt är att ta allvarligt på de hotfulla eller våldsamma situationer som 

arbetstagarna rapporterar om (Menckel & Viitasara, 2002). 

 

Vid undersökningar av våldets följder i ett större perspektiv har man sett att patienter 

som vårdas av personal som utsatts för våld och hot upplever vården som mindre 

tillfredsställande än de patienter som vårdas av personal som inte utsatts för våldsamma 

situationer i sitt arbete (Arnetz & Arnetz, 2001). 

 

2.4 Hemsjukvård 

Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad 

som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal 
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med delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14).  

Hemsjukvård är en växande verksamhet i Sverige såväl som i andra länder. Mellan åren 

2002 och 2006 ökade antalet personer som fått sjukvård i hemmet med nästan 16 

procent. I dag får uppskattningsvis 250 000 personer insatser från hälso- och 

sjukvården i hemmet (Socialstyrelsen [SOS], 2008). 

 

1992 genomfördes den så kallade Ädelreformen vilken innebar att kommunerna 

övertog ansvaret för de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäder för 

handikappade som landstinget tidigare ansvarat för (Primärvårdens Utveckling 

Nationell Kvalitet [PUNK], 2008). Sedan denna reform realiserades har kraven på de 

hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs inom hemsjukvården ökat (SOS, 2008).  Detta 

på grund av fler svårt sjuka patienter numera anses vara utskrivningsklara från den 

slutna vården tack vare en ökad kunskap och medicinsk utveckling (Arnetz, 2001). 

Parallellt med denna utveckling har även antalet vårdplatser inom slutenvården blivit 

färre, liksom antalet platser i särskilda boendeformer. Socialstyrelsen har konstaterat att 

det pågår en förskjutning av vården, där alltfler kvalificerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser utförs i den primärvårdsanslutna hemsjukvården (SOS, 2008). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), § 5, beskriver att hemsjukvården ska 

svara för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Detta arbete ska utföras utan 

avgränsningar vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Liksom all annan vård 

ska omvårdnaden inom hemsjukvården utgå från varje patients behov, oberoende av 

ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. 

 

Sjukvårdspersonalens arbete består av två av varandra oberoende delar, en relationsdel 

och en uppgiftsdel. Relationen och det goda mötet är ofta det som visar på kvaliteten på 

vården, mötet kan vara helande i sig och är därför centralt inom vården (PUNK, 2008). 

Ett hem är mer än bara en bostad. I hemmet samlas känslor, minnen och hemmet är 

också en plats där alla har egna gränser för den egna personliga sfären – integritet 

(Lindecrona, 2003). Det ställs därför andra krav på den vård som utförs i patientens 

hem – några patienter känner att de kan ställa andra krav då vården utförs i hemmet än 
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vilka krav man ställt i en sjukhussal (Arnetz, 2001). Dessa särskilda krav uppkommer 

då sjukvårdspersonalen har sin arbetsplats i patientens hem, i samma stund som 

personalen är på sitt arbete är hon en gäst i någons hem. Att hemsjukvårdspersonalen 

dessutom förflyttar sin arbetsplats mellan olika patienter i olika hem gör att hon hela 

tiden måste anpassa sitt agerande utifrån patientens behov och bygga upp en relation så 

att patienten är mottaglig för den vård och omsorg den behöver (Karlsson, Ekman & 

Fagerberg, 2009). Förflyttningen av arbetsplats innebär dessutom att den rutin som 

vanligtvis infinner sig då arbetsplatsen är densamma tar längre tid att uppnå (O´Connor 

& Lee, 2007). 

 

Trots att hemsjukvårdspersonalen arbetar i team runt patienten görs ofta de enskilda 

hembesöken av en ensam vårpersonal (O´Connor & Lee, 2007). Detta innebär att 

utsattheten för våld ökar i mötet med en aggressiv eller våldsam patient. Trots att detta 

anses vara ett ökande problem har dock relativt lite forskning ägnats åt våld inom 

hemsjukvården (Arnetz, 2001). 

 

Personal som arbetar inom hemsjukvården vårdar ofta personer som är äldre, mentalt 

funktionshindrade och multisjuka. Vården som utförs kräver nära och kontinuerlig 

kontakt med den enskilda patienten. Denna nära kontakt medför en risk att patienten 

uppvisar ett opassande, hotfullt och våldsamt beteende (Arnetz, 2001; Menckel, Carter 

& Viitasara, 2000). 

 

2.5 Vårdkvalitet 

Vad vårdkvalitet är och hur denna kan mätas har varit grund för omfattande forskning 

och debatt i över ett halvt sekel. Att få en klar definition är därför svårt. I denna studie 

används Arnetz (2001) syn på vårdkvalitet, som här ses vara uppbyggd av tre delar; 

struktur, process och resultat. Struktur definieras som den faktiska vårdarbetsplatsen i 

form av lokaler, personal och organisationen, processen från att patienten söker vård 

och hur vården praktiseras/levereras och resultat handlar om vilka effekter vården har 

på patientens hälsotillstånd. 
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Förutom dessa tre delar är patientens egen bedömning av den mänskliga kontakten hon 

mött av vårdpersonalen ett viktigt mått att lägga till i utvärderingen av vårdkvaliteten 

(Arnetz, 2001). 

 

2.6 Arnetz teoretiska förklaringsmodell om våldets orsaker och dess 

konsekvenser 

För att se de strukturer som ger upphov till våld och dess konsekvenser används Arnetz 

(2001) teoretiska modell som ett teoretiskt stöd för denna litteraturstudie. Enligt denna 

teori uppstår våld som en konsekvens då den vanliga kommunikationen inte räcker till 

mellan patient och vårdgivare. 

 

Modellen är uppdelad i två komponenter: 

 

Den första komponenten, den interaktionistiska teorin, ser aggressioner och våldsamt 

beteende hos patienter som resultatet av ett samspel mellan en rad olika faktorer; 

situationsfaktorer som till exempel överbeläggning, provokation eller oerfaren 

vårdpersonal, individfaktorer hos patienten som till exempel akut sjukdom, psykos eller 

missbruk samt strukturella faktorer såsom faktorer utanför den individuella 

vårdarbetsplatsen, det vill säga hälso- och sjukvårdspolitiska beslut. 

 

Den andra komponenten i denna teori föreslår konsekvenser för själva vårdkvaliteten 

som våld mot vårdpersonal kan leda till. Våld från patienter har en negativ inverkan på 

vårdpersonalen och utgör en stresskälla. Våldet orsakar hos individen en negativ attityd 

till arbetet, arbetsuppgifterna och även till patienterna själva. Det bildas ett negativt 

arbetsklimat som påverkar relationen mellan vårdgivare och patient. På detta sätt 

beskrivs den negativa effekt som våldet har på vårdkvaliteten ur patientens perspektiv.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att våldsproblematiken ökar inom omvårdnadsområdet. Detta sker 

parallellt med en förflyttning av vård från institution till hemsjukvård. Förutom våldets 

direkta konsekvenser medför våld även mer långtgående följder på vårdpersonalens 

välmående och även på vårdkvaliteten. Till följd av detta behövs en övergripande 

kunskap om våldets utbredning samt konsekvenser för den personalgrupp som arbetar 

inom hemsjukvården.  

 

 

4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva våldet och dess konsekvenser för personalen 

inom hemsjukvården. 
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5  MATERIAL OCH METOD 

5.1 Design 

Detta är en deskriptiv litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa 

den vetenskapliga forskning som finns inom ett givet område, till exempel för att 

beskriva kunskapsläget inom området eller motivera till empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

5.2 Urval 

I studien gjordes två sökningar: Först en elektronisk databassökning och sedan en 

manuell sökning i vetenskapliga tidskrifter.  

 

Vid den elektroniska sökningen av de vetenskapliga artiklarna användes databaserna 

CINAHL, MEDLINE, AMED och Academic Search Elite. Sökorden som användes vid 

databassökningen var: home, nurse, care, violence, threat, community, caregivers.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna i databassökningen var relaterade till studiens syfte. 

Artiklarna skulle vara kvantitativa eller kvalitativa och skrivna på engelska inom åren 

1995-2010 för att få ett så brett men ändå aktuellt material som möjligt. Innehållet i 

artiklarna skulle vara peer reviewed. Artiklarna skulle behandla hot och våld mot 

vårdpersonal inom hemsjukvården. 

 

Exklusionskriterier användes för att utesluta de artiklar som inte passade syftet, det vill 

säga de artiklar som inte riktade sig mot vårdpersonal, reviewartiklar, ”editorials”, våld 

inom andra sjukvårdsinstitutioner än hemsjukvård, artiklar som berör annat våld än det 

som sjukvårdspersonal utsätts för på sin arbetsplats samt artiklar som handlar om barn 

och/eller familjevåld (NOT children, NOT abuse).  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Tabell 1 visar den första sökningen, datainsamling steg ett, och dess tre olika 

sökresultat. Samtliga artiklar är utvalda och primärgranskade efter rubrik och abstract. 
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Vid sökning nummer 5 hittades fyra relevanta artiklar, varav två användes för analys i 

studiens resultat. 

 

Tabell 1. Datainsamling steg ett, elektronisk databassökning 

Nummer på 

sökningen 

Sökord Träffar före 

limit 

Träffar 

efter limit 

Relevanta 

artiklar 

Artiklar 

använda i 

resultatet 

1 Home, nurse, 

care 

16249 7470   

2 Home, NOT 

abuse, NOT 

children 

532461 76907   

3 1 AND 2  7142   

4 Threat, OR 

violence 

220901    

5 3 AND 4 60 57 4 2 

6 Threat, 

community, 

nurse 

120    

7 Violence 124617    

8 6 AND 7 10 5 1  

9 Caregivers, 

violence, home 

86 74   

10 Violence, NOT 

children, NOT 

abuse 

29048 21330   

11 9 AND 10 36 29 1  

 

Det andra steget i datainsamlingen var en manuell sökning som innebar en granskning 

av de referenser som anges i de funna artiklarna. Dessa hämtades för att 

primärgranskas. Vid denna manuella sökning, datainsamling steg två, hittades sju 

artiklar och två doktorsavhandlingar innehållande fem respektive sex vetenskapliga 

artiklar. Totalt antal primärgranskade artiklar vid denna sökning var 18 stycken. 
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Totalt hittades 24 artiklar och för att få en uppfattning om deras innehåll var relevant 

för studien genomgick de en sekundärgranskning, där deras metod, syfte, bakgrund och 

resultat granskades systematiskt med hjälp av den granskningsmall som utformats av 

Röda Korsets Högskola. Av dessa artiklar motsvarade 15 stycken inte studiens syfte 

eller inriktade sig på för studien fel arbetsplats. Datainsamling steg ett genererade i två 

stycken artiklar vilka användes i analysen. Datainsamling steg två gav sju artiklar, 

varav en av dessa fanns i en av de granskade doktorsavhandlingarna. Detta resulterade i 

att totalt nio artiklar återstod för att användas i litteraturstudiens resultatdel. 

 

5.4 Dataanalys 

De återstående nio artiklarna presenteras i studiens resultat. Materialet lästes noggrant, 

diskuterades och sammanställdes skriftligt och en matris utformades för att ge en 

överskådlig blick över materialet, se bilaga 1. Med hjälp av matrisen granskades 

artiklarnas syfte, metod, urval/deltagare samt resultat, för att se likheter och skillnader i 

artiklarna och för att jämföra dem mot varandra. Vid bearbetningen och analysen av 

artiklarna utkristalliserade sig tre olika kategorier och sex subkategorier, vilka blev till 

rubriker och underrubriker i resultatdelen, se figur 1. Kategorierna var våldets utseende, 

förekomsten av våld samt våldets konsekvenser. Subkategorierna var våldets 

omfattning, demografiska faktorer som påverkar våldets förekomst, fysiska 

konsekvenser, psykiska konsekvenser, konsekvenser på arbetsplatsen samt 

konsekvenser för vården/patienten.  

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

 Allt material som ligger till grund för denna litteraturstudie är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter där de fått sina metoder godkända av etiska kommittéer. Inget 

material där enskilda individers identitet röjs används. Av dessa anledningar ses denna 

litteraturstudie inte orsaka några etiska spörsmål. 
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7 RESULTAT 

 

 

Figur 1. Vid dataanalysen identifierades våldets kategorier och subkategorier 

 

7.1 Våldets utseende 

Majoriteten av de granskade artiklarna valde att dela in våldet i två olika typer; fysiskt 

och verbalt (Büssing & Höge, 2004; Canton et al, 2009; Fazzone et al, 2000; Fitzwater 

& Gates, 2000; Geiger-Brown et al, 2007; McPhaul et al, 2010; Walsh & Clarke, 

2003). 

 

De artiklar som belyste det fysiska våldet påvisade alla att fysiskt våld är sådana 

handlingar som vållar fysisk smärta och obehag (Büssing & Höge, 2004; Fitzwater & 

Gates, 2000; Geiger-Brown et al, 2007; McPhaul et al, 2010; Walsh & Clarke, 2003). 

Två av dessa utvecklade definitionen vidare genom att beskriva vilka handlingar som 

fysiskt våld innefattar. Exempel på sådana handlingar är; fäktande knytnävar, försök att 

slå, bett, sparkar, fasthållning, spotta och riva (Büssing & Höge, 2004; Fitzwater & 

Gates, 2000). 

 

Büssing och Höge (2004), Fitzwater och Gates (2000) samt McPhaul et al (2010) 

exemplifierade innebörden av verbalt våld. Denna typ av våld innefattar handlingar 

såsom hot, förolämpningar, sexuella anspelningar, skrik, nedvärderande uttryck och 

förtal. 

 

Fitzwater och Gates (2000); Canton et al (2009) samt McPhaul et al (2010) särskilde 

hot som en egen kategori och specificerade denna typ av våld med att enbart innefatta 
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handlingar som stalking, vapenhot, hotbrev, telefonhot, hotfulla djur samt framförda 

klagomål till arbetsgivare.  

 

Sexuella trakasserier togs upp som en fjärde typ av våld av Fitzwater och Gates (2000). 

Hit räknas handlingar som sexuella närmanden, anspelningar och kommentarer. 

 

7.2 Förekomsten av våld 

7.2.1 Våldets omfattning 

Vid en sammanställning av det granskade materialet sågs inga samfällda beräkningar 

på hur ofta våld förekommer inom hemsjukvården, detta på grund av att de olika 

studierna alla beräknar våldets förekomst inom olika tidsrymder. Canton et al (2009) 

och McPhaul et al (2010) visade båda att drygt 60 % av de tillfrågade utsatts för våld, 

dock med skillnaden att Canton et al (2009) räknat denna incidens på personalens hela 

yrkesverksamma tid inom hemsjukvården, medan McPhaul et al (2010) såg denna 

förekomst då man räknat incidensen på en månad. 

 

Geiger-Brown et al (2007) genomförde en studie omfattande ett större antal deltagare i 

USA än dessa två och fann att en femtedel av den tillfrågade hemsjukvårdspersonalen 

upplevt en våldssituation under de senaste sex månaderna. I Sverige genomfördes en 

liknande storskalig undersökning under 1990-talet, denna visade att 5,6 % av den 

tillfrågade personalen inom hemsjukvården har utsatts för våld eller hot någon gång 

under sin yrkesverksamma tid (Arnetz et al, 1996). 

 

I majoriteten av de studier som behandlade våldets förekomst ses det verbala våldet 

som mer förekommande än det fysiska (Büssing & Höge, 2004; Canton et al, 2009; 

Geiger-Brown et al, 2007; McPhaul et al, 2010). I motsats till detta fann dock Walsh 

och Clarke (2003) i sin undersökning att av det våld som hemsjukvårdspersonal utsätts 

för står det fysiska våldet för drygt tre fjärdedelar. 

 

7.2.2 Demografiska faktorer som påverkar våldets förekomst 

Arnetz et al (1996) visade som enda studie att manlig personal löper dubbelt så hög risk 

att utsättas för våldshandlingar än den kvinnliga personalen. Särskilt var män mer 
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utsatta för hot än vad deras kvinnliga kollegor var. Yngre personal utsattes för 

våldshandlingar mer ofta än sina äldre kollegor, detta återspeglades även i att 

vårdpersonal med längre yrkeserfarenhet var mindre utsatt för våld än de med kortare 

arbetserfarenhet. I denna studie konstaterades även att vårdpersonal som röker, dricker 

kaffe och alkohol regelbundet löper signifikant större risk att utsättas för våld än andra.  

 

7.3 Våldets konsekvenser 

7.3.1 Fysiska konsekvenser 

De två artiklar som belyser våldets fysiska konsekvenser påvisade att det är ovanligt att 

våld leder till sådana fysiska skador att den våldsutsatte personalen upplever ihållande 

smärta eller behöver söka medicinsk hjälp för de skador de åsamkats (Geiger-Brown et 

al, 2007; McPhaul et al, 2010). 

 

I studien gjord av Walsh och Clarke (2003) fann man att mer än hälften av alla 

rapporterade våldshandlingar resulterade i skada, de flesta i form av blåmärken eller 

rivsår. Vanligtvis var dessa skador lokaliserade på armar eller händer, huvud eller 

nacke. De skador som uppkommit på huvudet på den utsatte upplevdes som värre än 

skador på något annat ställe på kroppen. Majoriteten av de utsatta fäste dock ingen 

större uppmärksamhet på de skador de fått.   

 

 

7.3.2 Psykiska konsekvenser 

Samtliga de artiklar som undersökte våldets eventuella konsekvenser på den psykiska 

hälsan hos den våldsdrabbade kom fram till att våld och hotfulla händelser frammanar 

negativa känslor vilka kan ge varierande följder för den utsatte. Dessa sex artiklar 

studerade olika följder och vilka faktorer som påverkar följderna (Canton et al, 2009; 

Fazzone et al, 2000; Fitzwater & Gates, 2000; Geiger-Brown et al, 2007; Büssing et al, 

2004, Walsh & Clarke, 2003). 

 

Vårdpersonalen tenderade att uppleva våldet olika beroende på vilken patient som utför 

våldshandlingen; exempelvis bemöttes en dement patient med större förståelse och 



 

14 

överseende eftersom denne inte ses som medveten och aktiv om sina handlingar. Detta 

våld sågs därför av många som ”en del av jobbet” (Fitzwater & Gates, 2000).  

 

Walsh och Clarke (2003) fann att många av dem som drabbats av psykiska 

påfrestningar till följd av våldshandlingar har känt sig förvånade över sin egen reaktion 

på händelsen.  

 

Verbalt våld har större samband med psykiska påfrestningar och negativa känslor hos 

den drabbade än för den som utsatts för fysiskt våld. Att det verbala våldet har en stark 

påverkan på den utsattes benägenhet att uppleva psykisk stress visade tre av de 

granskade studierna (Büssing & Höge, 2004; Geiger-Brown et al, 2007; Walsh & 

Clarke, 2003). Büssing och Höge (2004) påvisade dock att sambandet mellan det 

verbala våldet och negativa konsekvenser är svagare om det är en anhörig och inte 

patienten själv som utsatt personen för våldshandlingen. 

 

I en av studierna genomfördes en jämförelse under sex månader som visade att den 

vårdpersonal som upplevt någon våldshandling var dubbelt så utsatt för att uppleva 

depressiva tillstånd än den personal som inte fått något våld riktat mot sig (Geiger-

Brown et al, 2007). 

 

Genusperspektiv 

Tre av de artiklar som belyste vilka konsekvenser våldet har på personalens psykiska 

välbefinnande har även undersökt vilka skillnader som kunde finnas i hur manlig och 

kvinnlig personal upplever det förekommande våldet. Dessa artiklar visade dock på vitt 

skilda resultat i detta avseende (Arnetz et al, 1996; Fazzone et al, 2000; Walsh & 

Clarke, 2003). Fazzone et al (2000) visade att den manliga personalen var mindre 

benägen att känna oro eller uppleva sin arbetssituation som hotfull än den kvinnliga 

personalen. Arnetz et al (1996) påvisade dock det motsatta i sin studie och fann att den 

manliga vårdpersonalen skattade våldet som ett större problem än den kvinnliga 

personalen. Walsh & Clarke (2003) konstaterade till skillnad från både Arnetz et al 

(1996) och Fazzone et al (2000) att de konsekvenser en person upplever av det våld hon 

utsatts för inte kan sättas i samband med vilket kön hon har.  
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Fazzone et al (2000) som studerat detta område närmare fann att den manliga 

personalen fick mindre information och färre varningar från sin arbetsgivare om vilka 

eventuella våldsamma situationer som kunde uppstå än sina kvinnliga kollegor. Det 

förekom att man ändrade arbetsfördelningen så att den manliga personalen besökte de 

patienter som ansågs vara de ”svåraste fallen”, alternativt de patienter som bodde i vad 

som uppfattas som farliga områden.  I denna studie fann man även att manlig personal 

upplevde det som svårt att berätta för sina arbetsgivare om att ha blivit utsatt för 

sexuella trakasserier från manliga patienter då arbetsgivaren inte tycktes ta detta på 

allvar (Fazzone et al, 2000). 

 

Personliga egenskaper 

Två av de kvantitativa studierna har använt somliga demografiska variabler i sina 

undersökningar av våldets konsekvenser men dock fått skilda resultat i analyserna av 

dessa. Walsh och Clarke (2003) har undersökt huruvida andra faktorer såsom ålder, 

utbildning, arbetsplats, tidigare erfarenheter av våld eller om man arbetat ensam vid 

våldshändelsen på något sätt förändrar hur våldsutsatte upplever våldet. I denna studie 

visades inga sådana faktorer spela någon betydande roll. 

 

Büssing och Höge (2004) använde sig av variablerna ålder, kön, utbildning och 

arbetslivserfarenhet i sin undersökning av våldets konsekvenser på personalen. Här såg 

man ett samband mellan dessa faktorer och vilka negativa konsekvenser det fick för 

den våldutsattes psykiska välbefinnande. I denna studie varierar dessa konsekvenser 

bara hos den personal som upplevt verbalt våld, men inte vid andra typer av 

våldsyttringar. 

 

De kvalitativa studierna konstaterade båda att viss utbildning kan ha en positiv inverkan 

på hur vårdpersonalen hanterar det våld de utsätts för (Fazzone et al, 2000; Fitzwater & 

Gates, 2000). Hemsjukvårdspersonal med utbildning inom psykiatrin upplevde sig i 

studien av Fazzone et al (2000) vara bättre rustade att hantera en våldsam situation än 

personal med andra utbildningar. Vårdpersonalen uppgav även i denna studie att 

somliga personliga egenskaper spelade en stor roll för att säkra den egna tryggheten; 

egenskaper såsom självkännedom, självkänsla, egenmotivation och en tilltro till sitt 

eget omdöme. Enligt Fitzwater och Gates (2000) gjorde utbildning om våldshantering 
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och förebyggande åtgärder att personalen kände sig säkrare i sin arbetssituation och 

upplevde denna utbildning som en stor hjälp. 

 

7.3.3 Konsekvenser på arbetsplatsen 

Tre artiklar fokuserade på vilka konsekvenser våldet får på personalens arbetssituation. 

Dessa tre konstaterar att de negativa konsekvenser våldet hade på personalens psykiska 

välbefinnande i förlängningen även påverkade deras vilja och förmåga att utföra sitt 

arbete (Büssing & Höge, 2004; Canton et al, 2009; Barling et al, 2001). Dessa studier 

visade på att hemsjukvårdspersonal som utsatts för fysiskt eller verbalt våld drabbas av 

psykiska påfrestningar såsom; försämrat välmående, utbrändhet psykologisk stress och 

spänningar och minskad arbetsglädje. Personal som upplevt allvarligt fysiskt våld eller 

våldtäkt har även drabbats av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Büssing & Höge, 

2004). Personal som förlorat sin arbetsglädje är mer benägen att överväga och slutligen 

byta arbetsplats eller yrke. Att våldet påverkar arbetsglädjen så pass radikalt att 

personalen byter arbetsplats förekommer dock oftare hos yngre personal eller personal 

som arbetat kortare tid i jämförelse med sina äldre och/eller sina mer erfarna kollegor 

(Canton et al, 2009). 

 

Barling et al (2001) påvisade också sambandet mellan våld och benägenhet att sluta sitt 

arbete, men lade även till att sexuella trakasserier i förlängningen kan leda till beslut om 

uppsägning. 

 

7.3.4 Konsekvenser för vården/patienten 

Våld som riktas mot vårdpersonal har en direkt inverkan på vården av patienten då den 

sjuksköterska som utsätts för våldet blir mer benägen att komprommissa eller förkorta 

vården för den patient som utsatt henne för våld. En mer långtgående konsekvens för 

relationen mellan patient och vårdgivare kan även ses då vårdpersonalen upplever sig 

deprimerad eller tappat arbetsglädjen (Canton et al, 2009). 

 

Våldets konsekvenser på arbetsglädjen för vårdpersonalen beskrevs närmre av de två 

kvalitativa studierna som belyste att den rädsla, oro och ilska som uppkommer av en 

våldssituation i sig leder till en känsla av obehag hos den drabbade. Dessa känslor 

uppkommer instinktivt och är till för att den utsatte vårdpersonalen ska kunna förstå 
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faran och anpassa sitt eget beteende för att trygga den egna säkerheten. Den enskilde 

vårdpersonalen vidtar även andra mer konkreta åtgärder för att förebygga riskerna med 

våldshandlingar. Detta kan yttra sig såsom att ändra upplägget av sin arbetsdag och 

ordningen för besöken hos de olika patienterna för att till exempel undvika att behöva 

vistas i obehagliga miljöer under mörker eller be en vän eller anhörig att följa med till 

det arbete som uppfattas som hotande eller obehagligt (Fitzwater & Gates, 2000; 

Fazzone et al, 2000). 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Av de nio artiklar som litteraturstudien grundar sitt resultat på är sju kvantitativa och 

två är kvalitativa. Vi hade gärna sett en jämnare fördelning och att fler av artiklarna 

istället hade varit av kvalitativ design, på grund av att resultatet då beskrivs ur en 

annan synvinkel och kanske mer mångfacetterat. Dock säger Forsberg och 

Wengström (2008) att en litteraturstudie innehållande både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar är en styrka, då detta kan leda till djupare och bredare studie vilket 

i sin tur ökar tillförlitligheten. 

 

En av svårigheterna med litteraturstudier är att tolkningen av litteraturen kan skilja sig 

beroende på vem som läser och översätter. Därför jämfördes tolkningarna efter 

enskild läsning, för att få ett så korrekt resultat som möjligt och undvika eventuella 

feltolkningar av såväl språk som resultat. Efter att artiklarna lästs igenom flera gånger 

och bearbetats, delades resultatet in i olika kategorier och subkategorier vilka bildade 

rubriker och underrubriker i resultatdelen. Detta ansågs vara en bra metod vilken gav 

resultatet en tydlig struktur och följsamhet. 

 

Alla analyserade artiklar utom två har i sina studier haft deltagare inom olika 

yrkesgrupper i vården. Då dessa ofta arbetar i team eller under delegering var det svårt 

att skilja ut endast sjuksköterskan, därför användes begreppet vårdpersonal.  

 

Materialet i denna litteraturstudie syns ge en rättvis bild av kunskapsläget inom 

området, de studier som återfinns är vad som finns att tillgå. Att majoriteten av studiens 

material inte hittades vid datainsamling steg ett, elektronisk sökning i vetenskapliga 

databaser, utan påträffades i den manuella sökningen som innebar en granskning av de 

funna studiernas referenser. De sökord som användes vid den elektroniska 

datainsamlingen förmodades vara tillräckliga för att inkludera studier som behandlar 

ämnet och exkludera de studier som behandlar övriga syften. Önskvärt hade det varit 

om majoriteten av materialet hittats vid den elektroniska datainsamlingen, som anses 

vara en mer erkänd datainsamlingsmetod av vetenskapligt material. Eftersökningar har 

visat att smärre förändringar av sökorden hade medfört att fler av litteraturstudiens 
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material hade återfunnits i dessa databaser. Att dessa mindre ändringar inte gjordes vid 

den första datainsamlingen berodde på författarnas begränsade engelskkunskaper.  

 

Under arbetet med denna litteraturstudie har det framväxande resultatet kontinuerligt 

diskuterats mot Arnetz (2001) teoretiska förklaringsmodell om våldets orsaker och dess 

konsekvenser. Detta har underlättat för arbetets gång och varit ett bra stöd för resultatet 

och diskussionen, men inte av sådant värde att det kan användas som teoretisk 

referensram. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Under analysen av dessa artiklar har vi haft Arnetz (2001) teoretiska modell som ett 

stöd att diskutera vårt resultat mot. I arbetet med detta har vi fokuserat på den senare 

komponenten i denna teori som behandlar våldets konsekvenser för patient och 

vårdpersonal. Denna litteraturstudie kan inte belägga att denna teori kan användas för 

att beskriva våldets alla sidor och konsekvenser inom hemsjukvården, men kan belägga 

att våldet får en negativ inverkan på arbetssituationen för de våldsdrabbade vilket också 

påvisats leda till att även patientens upplevelse av vården förändrats, i ett större 

sammanhang bör detta i förlängningen påverka vårdkvaliteten.  

 

Att det verbala våldet upplevs som mer psykiskt påfrestande än det fysiska våldet beror 

troligtvis på att det är svårt att värja sig mot nedsättande angrepp och hot som riktar sig 

mot ens fysiska attribut och personliga egenskaper. Sofield och Salmond (2003) 

belägger sambandet mellan verbalt våld och tendensen att vilja byta arbetsplats hos 

personal inom sjukvården. Under arbetet med denna litteraturstudie har diskussioner 

förts om huruvida det verbala våldet ger större negativa konsekvenser än det fysiska 

våldet. Detta då resultatet i denna studie påvisar att det verbala våldet har ett starkare 

samband med psykiska konsekvenser än det fysiska våldet, i förlängningen torde detta 

då även ge större inverkan på arbetsglädje och vårdkvaliteten. Det fysiska våldet 

anmäls i högre utsträckning än det verbala våldet. Att anmäla den kränkning man blivit 

utsatt för kanske kan upplevas som en hjälp i upprättelseprocessen. Denna hjälp saknar 

många av de våldsoffer som utsatts för verbalt våld, vilket också skulle kunna medföra 

att det verbala våldet har ett större samband med sänkt arbetsglädje och vårdkvalitet än 

det fysiska våldet. 
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Majoriteten av de artiklar som analyserats i denna studie är överrens om att det saknas 

en gemensam definition av våld och vilka handlingar som räknas som våldsamma. 

Detta för med sig osäkerhet och brister i den statistik och data som finns inom området. 

Bristen av en gemensam definition av våld är inte enbart språklig, utan beror även på 

att varje individ upplever den våldsamma situationen subjektivt. Vad som upplevs som 

våldsamt eller obehagligt hos den ena kan hos en annan knappt väcka någon 

uppmärksamhet utan ses som en handling utförd av någon som är omedveten om sitt 

beteende eller som en del av jobbet (Croker & Cummings, 1995; Isaksson, Hällgren 

Graneheim, Richter, Eisemann & Åström, 2008). 

 

Eftersom hemsjukvården är en växande verksamhet i hela västvärlden ökar även antalet 

personer som arbetar inom området och därmed kan komma att utsättas för en 

våldshandling i en utsatt och ensam arbetssituation (SOS, 2008). Många av de patienter 

som får sjukvård i hemmet är äldre personer med somatiska åkommor och kognitiva 

problem. Sådana psykiska och fysiska tillstånd kan orsaka en minskad impulskontroll 

och oro vilket i sin tur ökar risken för ett våldsamt beteende. Detta är också orsaken till 

att många som arbetar inom hemsjukvården har en ökad tolerans för ett aggressivt och 

våldsamt beteende ifrån dessa patienter. 

 

De stora skillnaderna som finns i studiernas beräkningar av förekomsten av våld kan ha 

många olika förklaringar. Skillnader kan ses ha samband med studiens storlek – studier 

med fler deltagare visar på färre våldsincidenter än de mindre studierna. Troligtvis 

beror detta dock inte enbart på studiens storlek utan troligare är att de olika studierna 

har definierat våld olika och formulerat sina frågor utefter detta. En annan orsak till 

skillnaderna i resultat skulle kunna vara att våldets konsekvenser ser olika ut mellan de 

olika länderna.  

 

WHO har utvecklat måttet DALY (Disability Adjusted Life Years), för att användas 

som instrument för att beräkna och jämföra förekomsten av olika sjukdomar och 

problem. Beräkningar görs på vilka konsekvenser dessa problem får för befolkningen 

genom att beräkna den utsattes antal förlorade funktionsnedsatta år. En av de faktorer 

som beräknas i WHO:s sammanställningar av DALYS är våld 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2002). Jämför man våldets konsekvenser som 
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beräknades på DALYS 2002 mellan de länder där materialet till denna litteraturstudie 

genomförts ser man tydliga skillnader. Tydligast skillnad mellan dessa länder ligger 

mellan USA och Sverige. I USA tar våldet närmare 200 gånger så många 

funktionsnedsatta levnadsår som i Sverige. Våldet har närmare identisk inverkan på 

DALYS i länderna Storbritannien, Tyskland och Kanada, som dock alla lider av större 

konsekvenser av våld än Sverige; i dessa länder har våldet sju gånger så stor åtgång på 

antalet funktionsdugliga år som Sverige. Detta skulle då kunna ses ha ett samband med 

resultatet i denna studie; då trots att de genomgångna studierna som genomförts i USA 

inte har några riktigt överensstämmande beräkningar om hur vanligt det är att 

hemsjukvårdspersonal utsätts för våld visar alla dessa ändock på en högre incidens än 

vad som påvisades i den studie som genomfördes i Sverige. 

 

I många avseenden särskiljer sig studien gjord i Storbritannien gjord av Walsh och 

Clarke (2003). Detta förklaras delvis med att denna studie haft inklusionskriterer som 

tydligt skilt sig från de övriga studierna. Här medverkar enbart personer som själva 

anmält en våldsincident. Benägenheten att anmäla våld påverkas direkt av hur man 

upplever våldet. För att anse en situation så våldsam eller hotfull att den måste 

rapporteras måste man uppleva våldet som negativt och kränkande. Detta är troligtvis 

även anledningen till att denna studie är den enda att påvisa att det fysiska våldet är mer 

vanligt förekommande än det verbala; färre personer som blivit utsatta för verbalt våld, 

okvädningsord eller hot upplever dessa handlingar så kränkande att de måste anmälas. 

 

Polisyrket är ett yrke som är starkt förknippat med våldsutsatthet (Arbetsmiljöverket, 

2009). Även om personal inom hälso- och sjukvården rent statistiskt är mer utsatta för 

våld än polisen finns dock en allmän uppfattning om att polisyrket innebär större risker.  

Kanske beror detta på att våldet ser olika ut hos de olika yrkesgrupperna. 

 

De artiklar som beskriver huruvida våldets konsekvenser påverkas av den utsattes kön 

har diametrala uppfattningar i frågan. Vad detta beror på är osäkert och är därför svårt 

att diskutera; kanske visar dessa skillnader att det inte finns några signifikanta 

skillnader i upplevelserna mellan könen. 
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Studier gjorda på andra yrkesgrupper och arbetsplatser än sjukvårdspersonal inom 

hemsjukvården som genomförts för att undersöka eventuella skillnader i våldsutsatthet 

mellan kvinnlig och manlig personal ger inte heller någon gemensam bild av läget. 

 

Atawneh, Zahid, Al-Sahlawi, Shahid och Al-Farrah (2003) studerade dessa skillnader 

på en akutmottagning och fann en överrepresentation i utsatthet för den manliga 

vårdpersonalen.  

 

Santos, Leather, Dunn och Zarola (2009) har undersökt eventuella skillnader mellan 

kvinnors och mäns våldsutsatthet inom poliskåren. I denna studie motbevisas en 

hypotes om att kvinnor skulle vara mindre utsatta för våld och påvisar istället att inga 

signifikanta skillnader mellan dessa grupper syns. Lawoko, Soares och Nolan (2004) 

jämförde våldsutsatthet mellan kvinnlig och manlig personal aktiva inom psykiatrisk 

vård, i denna studie antyds en större utsatthet för den manliga personalen, dock är inte 

denna skillnad signifikant.  

 

Lawoko et al (2004) påvisar i likhet med resultatet av denna litteraturstudie att den 

manliga vårdpersonalen tycks uppleva att våldet orsakar större psykiskt lidande och har 

ett starkare samband med en negativ uppfattning om sin arbetssituation.  

 

Det material som belyser våldssituationen inom hemsjukvården är begränsat och likaså 

det vetenskapliga kunskapsläget. De studier som genomförts refererar ofta till varandra 

och inte sällan medverkar samma författare i flera olika studier. Detta kan medföra en 

oönskad förförståelse vid genomförandet av studierna. 

 

Ingen studie har hittills lagt fokus på vilka ekonomiska följder våldet får inom 

hemsjukvården, något som ändå tas upp som en möjlig konsekvens av detta våld. 

 

Till syvende och sist får våldet alltid, i mer eller mindre utsträckning, en inverkan på 

vårdkvaliteten då vårdpersonalen anpassar sitt arbete utefter eventuella risker att 

utsättas för angrepp. Vårdsituationen förändras inte enbart för den våldsbenägna 

patienten, utan dessa förändringar som görs i vårdarbetet medför även att andra 

patienters vård tvingas förkortas eller förflyttas tidsmässigt (Chapman, Perry, Styles & 

Combs, 2009). Varje lidande som någon, individ eller organisation, blir utsatt för till 
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följd av våld är ett meningslöst lidande. Av denna anledning är det av största vikt att 

motarbeta och förebygga varje form av våld, detta ansvar ligger på individ-, 

organisations- och samhällsnivå. 

 

8.3 Slutsats/er 

Våldshandlingar är ett problem vilket drabbar alltför många som arbetar inom 

hemsjukvården. Våldet kan te sig fysiskt eller verbalt och orsaka fysiska och psykiska 

konsekvenser för den utsatte. Det verbala våldet syns ge större konsekvenser än det 

fysiska våldet. I förlängningen ger våldet även andra mer långtgående konsekvenser på 

personalens arbetssituation, arbetsglädje och vårdsituationen. Detta ger även 

konsekvenser på vårdkvaliteten.  

 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie påvisar de känslomässiga och fysiska konsekvenser som den 

våldsdrabbade vårdpersonalen kan uppleva. Våldet och dess konsekvenser är illa 

uppmärksammade i det dagliga arbetet detta trots att våld alltid är en olaglig och 

oacceptabel handling som aldrig får ses som en del av vardagen. Därför är det viktigt 

att det finns klara definitioner av våld så att varje våldshandling anmäls. 

 

Förhoppningsvis kan denna studie stödja ett ytterligare arbete för att förhindra våldets 

konsekvenser. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Materialet i denna studie visar på ett begränsat kunskapsläge inom området, detta trots 

att fler och fler människor får hjälp av samt arbetar inom hemsjukvården.  

 

Vidare forskning med tydligt givna definitioner av våld och dess konsekvenser är av 

stor vikt då allt fler människor får vård samt arbetar inom hemsjukvården. Vilka 

ekonomiska konsekvenser våldet får samt vilka åtgärder som görs för att förebygga 

våldets konsekvenser behöver belysas och lyftas upp för att på så sätt kunna utröna 

effekterna. 
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10 BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Författare, Årtal, Land, Titel Syfte Metod och Urval 

Arnetz et al, 1996, Sverige, 

Violence in the nursing 

profession: occupational and 
lifestyle risk factors in Swedish 

nurses,  

Undersöka prevalensen av 

rapporterat våld hos 

sjuksköterskor arbetande I olika 
områden. 

Kvantitativt; 2690 sjuksköterskor 

inom hela vårdsektorn svarade på 

frågeformulär som analyserats 
statistiskt.  

Barling et al, Kanada, 2001, 

Behind Closed Doors: In-Home 

Workers Experience of Sexual 

Harassment and Workplace 

Violence. 

Utveckla och testa modell för att 

förutspå våld och sexuella 

trakasserier mot personal inom 

hemsjukvården. 

Kvantitativt; 292 kvinnliga 

sjuksköterskor, socialarbetare och 

vårdpersonal vars primära 

arbetsplats är patientens hem 

svarade på skriftligt 

frågeformulär som analyserats 

med deskriptiv statistik.  

Büssing et al, 2004, Tyskland, 

Aggression and Violence against 

Home Care Workers. 

Utveckla och testa formulär att 

använda för att kartlägga 

aggression och våld (VAQ).  

Kvantitativt: 721 sjuksköterskor 

inom hemsjukvård. Skriftligt 

frågeformulär som analyserats 

med statistisk dataanalys.  

Canton et al, 2009, USA, 

Violence, Job Satisfaction and 
Employment Intentions among 

Home Healthcare Registered 

Nurses. 

Undersöka riskfaktorer för våld i 

hemsjukvård och dess påverkan 
på arbetsglädjen. 

Kvantitativt: 738 sjuksköterskor 

inom hemsjukvård svarade på 
frågeformulär. 

Fazzone et al, 2000, USA, 

Personal Safety, Violence and 

Home Health. 

Identifiera våldets inverkan på 

individ (personal) och 

organisation 

Kvalitativt: 61 deltagare, direkt 

vårdpersonal samt administrativ 

personal inom hemsjukvård 

medverkade i en tredelat 

kvalitativ studie; fokusgrupp, 

djupintervju samt självständig 

rapportering. Konsensusbyggnad 

och grounded database skapades. 

Fitzwater & Gates, 2000, USA, 

Violence and Home Care: a 
focus study group.  

Summera erfarenheter av våld Kvalitativt: 24 hemsjukvårdare 

samt 4 chefer inom 
hemsjukvården deltog i 

fokusgrupper med strukturerade 

frågor varpå en innehållsanalys 

gjordes. 

Geiger-Brown et al, 2007, USA, 

Abuse and Violence During 

Home Care Work as Predictor of 

Worker Depression. 

Beskriva omfattning av våld och 

dess relation till personalens 

utsatthet för depression 

Kvantitaviv: 1643 personal som 

arbetar inom hemsjukvård 

medverkade i strukturerade 

telefonintervjuer. 

McPhaul et al, 2010, USA, 

Assesing risk for violence on 

home health visist. 

Utveckla och testa 3 instrument 

för våld mot vårdpersonal 

Kvantitativ: 130 anställda inom 

hemsjukvård medverkade i 

intevjuer, fokusgrupp.  

Walsh & Clarke, 2003, 

Storbrittanien,  

Undersöka utbredningen av 

obehag till följd av 

våldsincidenter 

Kvantitativ: 126 anställda inom 

kommunal sjukvård svarade på 

frågeformulär och blanketter och 
validerade skalor. 
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