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Sammanfattning  
Våld och hot om våld mot sjuksköterskor är ett problem både globalt och i Sverige. 
Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som i större utsträckning än andra yrkesgrupper 
löper risk att utsättas för arbetsrelaterat våld då de möter många människor i samband 
med sin yrkesutövning. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bli 
utsatta för våld och hot om våld från vårdtagare. En allmän litteraturstudie användes 
som metod för studien. Resultatet är baserat på 12 vetenskapliga artiklar av både 
kvalitativ och kvantitativ design som resulterade i fyra kategorier kring 
sjuksköterskors upplevelse av hot och våld från vårdtagare. I resultatet framkom det 
att sjuksköterskorna upplevde starka känslor så som rädsla och ilska. Detta i sig 
påverkade vårdrelationen med vårdtagaren negativt. De upplevde även hur de tog med 
sig känslorna hem och att det påverkade dem socialt. Sjuksköterskor upplevde 
bristande stöd från ledning och organisation efter våldsamma incidenter. Att bli 
utsatta för våld påverkade sjuksköterskorna så negativt att det fick konsekvenser för 
privatlivet, arbetslivet och relationen till vårdtagarna. Sjuksköterskorna upplevde ett 
behov av ökat stöd och utbildning. 
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Abstract 

Violence and threats of violence against nurses is a problem both globally and in 
Sweden. Nurses are a profession that to a greater extent than other occupational 
groups are exposed to the risk of workplace violence since they meet many people in 
connection with their profession. The aim was to describe nurses' experiences of 
being exposed to violence and threats of violence from patients. A general literature 
review was used as the method for the study. The result is based on 12 scientific 
articles of both qualitative and quantitative design that resulted in four categories on 
nurses' perception of threats and violence from patients. The result showed that nurses 
experienced strong emotions such as fear and anger. This in itself affected the care 
relationship with the patient negatively. They also experienced how they brought the 
emotions home with them and that it affected them socially. The nurses felt a lack of 
support from management and organization after violent incidents. To be exposed to 
violence affected the nurses so negatively that it had consequences for private life, 
working life and the relationship with the patients. The nurses felt a need for 
increased support and education. 
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Inledning  
Våld och hot om våld mot vårdpersonal är ett globalt problem och risken att utsättas 
för arbetsrelaterat våld inom vård och omsorg är fyra gånger högre än på den 
genomsnittliga arbetsplatsen (Gallant-Roman, 2008). Hot och våld är ett vanligt 
inslag på arbetsplatser och speciellt utsatt är personal i kvinnodominerade branscher 
som vård och omsorg (AFA Försäkring, 2011; Edward, Stephenson, Ousey, Lui, 
Warelow & Giandinoto, 2016). Sjuksköterskor riskerar att utsättas för våld och hot 
om våld oavsett vilken vårdavdelning de arbetar på, men är vanligast förekommande 
inom psykiatrisk, akut och geriatrisk vård (Camerino, Estryn-Behar, Conway, van Der 
Heijden & Hasselhorn, 2008). Kvinnliga sjuksköterskor utsätts i högre utsträckning 
för verbalt våld medan manliga sjuksköterskor i högre grad utsätts för fysiskt våld 
(Edward et al., 2015). Ungefär 46 procent av sjuksköterskorna i Sverige rapporterar 
att de blivit utsatta för våld eller hot om våld det senaste året (Arbetsmiljöverket, 
2015). Det är i det kroppsnära arbetet, såsom omvårdnad av vårdtagare som är 
intoxikerade, aggressiva eller lider av förvirringstillstånd, som det är störst risk för 
vårdpersonal att utsättas för hot och våld (Arnetz, 2001). The International Council of 
Nurses (ICN, 2006) fördömer våld mot sjuksköterskor, där våld omfattar allt från 
passiv aggressivitet till mord och sexuella trakasserier. ICN menar vidare, att om en 
god vårdkvalitet skall kunna erbjudas, behöver sjuksköterskan ha en säker arbetsmiljö 
och få ett respektfullt bemötande. 
 
Bakgrund  
Definitioner  av  våld  
Det finns många definitioner av våld i litteraturen, allt från fysiska angrepp till 
psykiskt och verbalt våld (Arnetz, 2001). Enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS 1993:2) kan våld innefatta allt från mord, grov misshandel 
till hot via telefon. Världshälsoorganisationen definierar våld som en avsiktlig 
användning av fysisk kraft eller hot om detsamma som kan resultera i fysisk eller 
psykisk skada, förlust så väl som död (World Health Organisation, 2002). Verbalt 
våld är den vanligaste formen av våld som sjuksköterskor utsätts för och kan innebära 
att bli svuren åt eller att få sig själv eller sin familj hotad till livet. Att bli knuffad är 
den mest förekommande formen av fysiskt våld men kan också innefatta användning 
av vapen eller andra objekt för att göra fysisk skada (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 
2010). Arnetz (2001) konstaterar att våld är ett subjektivt begrepp vilket leder till en 
underrapportering som försvårar mätning och förekomst av våld i vården. 

Enligt Wikman (2008) delas typerna av arbetsrelaterat våld inom forskning i 
kriminologi upp i fyra kategorier: inkräktarvåld, klientrelaterat våld, relationsrelaterat 
våld och strukturellt våld. Av de fyra kategorierna är endast det klientrelaterade våldet 
relevant för litteraturstudien. Klientrelaterat våld kan i sin tur delas upp i två 
underkategorier: våld från patient mot personal och våld från personal mot patient. 
Litteraturstudien kommer fokusera på den första av dessa två underkategorier. 
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Klientrelaterat våld innebär exempelvis våldshandlingar som riktas mot hälso- och 
sjukvårdspersonal där förövaren antingen är patient eller anhörig till patienten. Hälso- 
och sjukvårdspersonal är en grupp som löper högre risk att utsättas för det 
klientrelaterade våldet eftersom de ofta möter patienter som vill nyttja hälso- och 
sjukvårdens service ansikte mot ansikte (Wikman, 2008).  

Orsaker  till  aggressivitet    
Enligt en studie av Jansen, Dassen och Jebbink (2005) kan aggressivitet orsakas av 
patienterna själva. Manliga patienter är mer utåtagerande medan kvinnliga patienter 
oftare tenderar att rikta våldet mot sig själva. Alkoholabstinens är en orsak till 
aggressivitet liksom psykiska sjukdomar såsom demenssjukdomar, paranoid 
schizofreni och andra kognitiva nedsättningar. Aggressivitet kan framkallas av 
faktorer i vårdmiljön som exempelvis oroligheter på avdelningar, underbemanning, 
otillfredsställande ledarskap och undermåliga rutiner. Hindrande av rörelsefrihet, 
isolering, läkemedelsändringar, längd av vårdtid och hjälp med daglig ADL är 
exempel på behandlingsrelaterade faktorer som kan öka aggressivitet (Jansen et al., 
2005). 

Personcentrerad  vård  
Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna i sjuksköterskans profession 
(Leksell & Lepp, 2013). Den personcentrade vården styr bort fokus från begreppet 
patient, där vårdtagaren riskerar att ses som en passiv mottagare av vård, till att se 
vårdtagaren som en aktiv person som är delaktig i sin behandling (Ekman et al., 
2011). Inom hälso- och sjukvården innebär personcentrering att vårdtagaren ses som 
en människa med känslor, behov och vilja. Genom att ge vårdtagaren möjlighet att 
berätta sin berättelse om hur hen upplever sin livsvärld kan en relation till vårdgivaren 
skapas som präglas av delaktighet och partnerskap (Ekman et al., 2011). Relationen 
mellan vårdgivare och vårdtagare kan hämmas om vårdgivaren har kort 
arbetserfarenhet och är oerfaren att handskas med utmanande och svåra situationer, 
detta kan utmynna i händelser med hotfull eller våldsam karaktär (Camerino et al, 
2008). Vidare beskriver Arnetz (2001) att våldet är en källa till stress och kan påverka 
vårdgivaren negativt i sin syn på sitt arbete och på vårdtagaren, när synen på 
vårdtagaren försämras leder det till en nedåtgående spiral som påverkar arbetsklimatet 
och vårdklimatet så negativt att vårdrelationen skadas. I ett negativt vårdklimat 
riskerar vårdgivaren att bli mer restriktiv och på sin vakt när denne interagerar med 
vårdtagarna efter en våldsam incident vilket leder till att vårdtagarna upplever en 
otillfredsställelse med vården hen får. En fungerande mellanmänsklig relation mellan 
vårdgivare och vårdtagare är en förutsättning för en god vård som kan ge lindrat 
lidande och välbefinnande (Dahlberg, Segesten & Suserud, 2003). Den professionella 
vårdrelationen präglas av att vårdgivaren inte räknar med att få ut något av den för 
egen del och att den baseras på kunskap och etik (Eriksson, 1988). Enligt Dahlberg et 
al. (2003) ligger ansvaret för att upprätta en positiv vårdrelation hos vårdgivaren. 
Även Kirkevold (2000) beskriver genom Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
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vårdrelationen som en mellanmänsklig process som vårdgivaren ansvarar för att 
initiera men som kräver en gemensam ansträngning från båda parter för att fungera 
och upprätthållas. Kommunikationen är enligt Travelbees omvårdnadsteori ett viktigt 
medel för att lära känna vårdtagaren, etablera en god vårdrelation och nå målet med 
omvårdnaden. Vidare beskriver Kirkevold (2000) att målet med omvårdnaden enligt 
Travelbee är att hjälpa vårdtagaren att hantera lidande, sjukdom och finna meningen i 
sin situation. Dahlberg et al. (2003) beskriver att en vårdande relation innebär en 
öppenhet från vårdgivaren och ett reflekterande förhållningssätt till det som händer i 
vårdandet och i relationen. Flera olika faktorer kan utgöra hinder för vårdaren att 
forma en vårdande relation. Vårdaren kan uppleva att patienten gör vårdaren osäker, 
att tiden inte räcker till och att inte kunna se sig själv och patienten som två olika 
individer. Vårdrelationen är menad att vara hälsofrämjande i vilken patienten får ge 
uttryck för sitt sanna jag just här och nu vilket möjliggör att vårdaren kan se 
patientens unika hälsosituation (Dahlberg et al., 2003). När vårdrelationen brister i att 
vara hälsofrämjande blir den icke-vårdande och kan ge upphov till ett vårdlidande. I 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställs det krav på att hälso- och sjukvården 
ska bedrivas så att patientens självbestämmande och integritet respekteras samt tillika 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Organisationens  ansvar  
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det andra kapitlet beskriver 
arbetsmiljöns utformning. Arbetet ska utföras i en sund och säker miljö och 
arbetslokalerna ska vara ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt. I det tredje kapitlet 
beskrivs arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter att medverka till en god 
arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) beskrivs åtgärder och ges 
allmänna råd om hur arbetet med arbetsmiljön skall läggas upp då det förekommer 
risk för våld eller hot om våld på arbetsplatsen. Risk för våld och hot om våld ska 
förebyggas genom säkerhetsrutiner, utbildning, stöd och handledning. 

Efter händelser av hot och våld på arbetsplatsen är det av vikt att det finns rutiner för 
rapportering och uppföljning av dessa. Vid allvarligare händelser av hot och våld ska 
även anmälan ske till yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. Straffrättsligt 
regleras hot och våld i Sverige i Brottsbalken (SFS 1962:700), främst i kapitel tre och 
fyra. Enligt kapitel tre i Brottsbalken är det olagligt att vålla kroppsskada, sjukdom 
eller smärta på en annan person. Att hota med brottslig gärning som orsakar allvarlig 
fruktan för den hotade regleras i kapitel fyra. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
1993:2) uppger att arbetsgivaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder utifrån det som 
arbetstagaren rapporterat eller uppmärksammat. I rapporteringssystemet bör det finnas 
uppgifter om den drabbade, exempelvis kön ålder och tid i yrket, och uppgifter om 
händelseförloppet, vilken skada som uppstått, vilka åtgärder som vidtogs samt vilka 
åtgärder som är nödvändiga för att den våldsamma händelsen inte ska upprepas (AFS 
1993:2). 
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Problemformulering  
Att synliggöra sjuksköterskors upplevelser av att bli utsatta för våld och hot om våld 
kan ge sjuksköterskor större förståelse och göra dem bättre rustade att hantera sina 
känslor och reaktioner i omvårdnadsarbetet med dessa vårdtagare. För att få redskap 
till att förebygga ohälsa bland personalen och öka möjligheten för sjuksköterskan att 
ge vårdtagaren bästa tänkbara omvårdnad behöver sjukvårdsorganisationen ett större 
underlag av sjuksköterskornas upplevelser. 

Syfte  
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bli utsatta för våld och hot 
om våld från vårdtagare. 

Metod  
Studien genomfördes som en litteraturstudie som innebär att systematiskt söka, 
granska och sammanställa resultat från tidigare publicerade artiklar i vetenskapliga 
databaser inom ett område (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling  
Efter att problemområdet valts och syftet formulerats gjordes i enlighet med Friberg 
(2012) en inledande osystematisk fritextsökning i flera databaser med syfte att hitta 
relevant material och få en överblick över vilken aktuell forskning som fanns inom 
ämnet. Därefter skapades en mer systematisk sökning med sökord som utformades 
efter vårt syfte. Sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed som 
enligt Forsberg och Wengström (2013) är relevanta för omvårdnadsforskning. De 
sökord som användes redovisas i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord   CINAHL   PubMed  

Våld	   Violence	   Violence	  

Patientövergrepp	   Patient Assault	   Patient Assault	  

Verbala övergrepp	   Verbal Abuse	   Verbal Abuse	  

Arbetsplatsrelaterat våld	   Workplace Violence	   Workplace Violence	  

Sjuksköterskor	   Nurs*	   Nurs*	  
Upplevelser eller 
uppfattningar	   Experienc* OR perception*	   Experienc* OR perception*	  

Sjuksköterska-
patientrelationer	   Nurse-patient relations	   Nurse-patient relations	  
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Sökorden violence, patient assault, verbal abuse, workplace violence och nurse-
patient relations fanns som Headings i databasen CINAHL. I PubMed återfanns 
sökorden som MeSH-termer med undantag av patient assault och verbal abuse som 
därför söktes som fritextord. Sökorden för sjuksköterskor och 
upplevelser/uppfattningar valdes orden nurs*, experienc* och perception* med 
trunkering för att samtliga böjningar av orden skulle komma med och söktes som 
fritextord i båda databaserna (Friberg, 2012). De booleska operatorerna AND och OR 
användes både för att binda samman sökorden och för att bredda sökningen (Forsberg 
& Wengström, 2013). 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar publicerade mellan 2006 och 
2016, skrivna på engelska eller svenska och vara peer reviewed (Friberg, 2012). 
Artiklarna skulle vara av hög vetenskaplig kvalitet (se nedan) och handla om 
sjuksköterskors upplevelser av att utsättas för våld eller hot om våld från patienter. 
Vid läsning av titlarna i sökresultaten valdes artiklar där titeln inte överensstämde 
med studiens syfte bort. 

Kvaliteten på artiklarna granskades med Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Bedömningsmallarna är 
utformade med 20 frågor som poängsätter studiens metod, resultat, diskussion och 
slutsats. Poängen motsvarar en procentsats som graderar studiens kvalitet på en 
tregraders fallande skala från hög till låg kvalitet. Endast artiklar som bedömdes vara 
av hög kvalitet (Grad I) valdes att inkluderas för att erhålla hög vetenskaplig stringens 
i studien. 

Artikelsökning  i  CINAHL  

Den första systematiska sökningen genomfördes i databasen CINAHL och gav 16 
träffar. Alla titlar och abstrakt lästes. Efter läsning av abstrakt valdes 11 artiklar bort 
eftersom de inte ansågs passa syftet. Fem artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning 
där två artiklar bedömdes inte hålla hög vetenskaplig kvalitet och valdes därför bort. 

Artikelsökning  i  PubMed  

Den andra systematiska sökningen genomfördes i databasen PubMed och gav 143 
träffar varav sju stycken var dubbletter. Alla titlar lästes och de som inte ansågs passa 
syftet eller var dubbletter valdes bort. Efter rubrikgranskningen återstod 28 artiklar 
där alla abstrakt lästes. Efter läsning av abstrakten återstod 16 artiklar som ansågs 
passa till syftet och gick vidare till kvalitetsgranskning. Vid inledande kvalitets-
granskning gallrades ytterligare sex artiklar bort som inte svarade till studiens syfte 
och därmed inte kvalitetsgranskades i sin helhet. Av 10 kvalitetsgranskade artiklar 
valdes en artikel bort på grund av för låg kvalitet. 
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Sammanfattning  av  artikelsökning  

Av sammanlagt 159 artiklar som hittades vid de två systematiska sökningarna i 
databaserna CINAHL och PubMed lästes 44 abstrakt. Sökhistoriken redovisas i 
Tabell 2, bilaga A. Efter genomläsning av abstrakten återstod 15 artiklar som 
uppfyllde inklusionskriterierna och gick vidare till kvalitetsgranskning med 
bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). En artikel bedömdes vara av låg 
kvalitet (Grad III), två artiklar bedömdes vara av medel kvalitet (Grad II) och valdes 
bort utifrån inklusions-kriterierna. 12 artiklar bedömdes vara av hög kvalitet (Grad I) 
och utgjorde det slutliga urvalet. Fyra artiklar var av kvantitativ ansats och åtta 
artiklar var av kvalitativ ansats.  

Databearbetning  
De 12 resultatartiklarna sammanställdes var för sig i artikelöversikter för att skapa en 
överblick (se Tabell 3, Bilaga B). I enlighet med Friberg (2012) lästes artiklarna 
igenom enskilt i sin helhet med tyngdpunkt på artiklarnas resultat. Därefter lästes 
artiklarnas resultat ytterligare en gång gemensamt och diskuterades i förhållande till 
litteraturstudiens syfte (Friberg, 2012). 

Artiklarnas resultat bearbetades genom Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning 
av innehållsanalys där resultaten lästes, granskades och jämfördes med varandra. Ur 
resultaten identifierades synliga textstycken eller delar som beskrev sjuksköterskornas 
upplevelser av våld från patienter. Textstycken som ansågs relevanta för studiens 
syfte fördes in i ett dokument där de sorterades utifrån innehållets likheter och 
skillnader. Textstyckena kondenserades för att sedan bilda koder som satte ord på 
kärnan i textstycket. Koder som hörde samman sorterades in under nya kategorier.  

Forskningsetiska  överväganden  
Enligt Kjellström (2012) är en grundläggande tanke med forskningsetiken att skydda 
och respektera de människor som deltar i studier. Det är viktigt att forskningen är till 
nytta för individen, samhället och professionen. Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) är den lag i Sverige som reglerar hur 
humanforskningen får bedrivas. I lagen beskrivs att forskningen måste utföras med 
respekt för människan och de mänskliga rättigheterna samt att riskerna för 
människans välmående i forskningen inte överstiger forskningens värde. Vidare tar 
lagen upp att forskningspersonen måste erhållit information om forskningen samt 
givit sitt samtycke till studien. Nio av artiklarna som inkluderades i litteraturstudien 
hade fått godkännande av en etisk kommitté. Tre av artiklarna uppgav etiska aspekter 
i form av informerat samtycke varav två även uppgav att de följde en etisk standard 
för forskningsarbete alternativt att de fått etiskt godkännande från sjukhusets ledning. 
Etiska överväganden där riskerna och nyttan vägts mot varandra har tagits i beaktande 
under litteraturstudiens genomförande. Nyttan med litteraturstudiens resultat är att det 
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kan bidra till en ökad medvetenhet, förståelse och kunskap om sjuksköterskors 
upplevelser av våld och hot om våld i möten med patienter. 

Resultat  
Innehållsanalysen resulterade i de fyra kategorierna emotionella upplevelser, fysiska 
upplevelser, upplevelser av social påverkan och upplevelser av påverkan på 
omvårdnadsarbetet. Kategoriernas representation i respektive artikel presenteras 
nedan i Tabell 4.  

Tabell 4. Kategoriernas representation i resultatartiklarna. 

 

Emotionella  upplevelser  
När sjuksköterskor utsattes för våld och hot om våld från patienter upplevde de ett 
flertal känslomässiga reaktioner. De mest förekommande känslorna var rädsla, ilska 
och frustration, där flera av artiklarna innehöll alla tre (Baby, Glue & Carlyle, 2014; 
Bimenyimana, Poggenpoel, Myburgh & van Niekerk, 2009; Chapman, Perry, Styles 
& Combs, 2009; Ünsal Atan et al., 2013; Zuzelo, Curran & Zeserman, 2012). 

 Emotionella  
upplevelser  

Fysiska  
upplevelser  

  Upplevelser  av  
social  påverkan  

Upplevelser  av  
påverkan  på  

omvårdnadsarbetet  
Ahmed, 2012 
 

x x x x 

Baby et al., 2014 
 

x x x x 

Bimenyimana et 
al., 2009 

x  x x 

Chapman et al., 
2009 

x x x x 

Ford, 2011 
 

x   x 

Isaksson et al., 
2008 

x x  x 

Kisa, 2008 
 

x  x x 

Lu et al., 2007 
 

x x x x 

Pich et al., 2011 
 

x  x x 

Ünsal Atan et al., 
2013 

x x  x 

Ward, 2013 
 

x x x x 

Zuzelo et al., 
2012 

x x x x 
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Sjuksköterskor upplevde att ovissheten om hur patienter kommer att reagera skapade 
rädsla (Ward, 2013; Zuzelo et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde att risken att 
komma till skada och vara osäker på sin egen säkerhet ökade känslan av rädsla 
(Bimenyimana et al., 2009; Isaksson, Åström & Graneheim, 2008). En av deltagarna i 
Isaksson et al. (2008) utryckte sin rädsla så här: 

…when I find myself in a disadvantage position…and cannot rescue 
myself…then it becomes unpleasant, then it becomes violent in some 
sort of way… It is this uncertainty that is unpleasant and can make you 
feel afraid and threatened. (s. 1663) 

Förväntat våld och våldsamma reaktioner upplevdes väldigt skrämmande för 
sjuksköterskor (Bimenyimana et al., 2009; Ward, 2013). Vidare rapporterade Ünsal 
Atan et al. (2013) att 20,5 % (n = 55) av 268 sjuksköterskor uppgav att de upplevde 
rädsla i samband med arbetsrelaterat våld. Ahmed (2012) rapporterade att 39,8 % (n = 
66) av 166 sjuksköterskor som utsattes för verbala övergrepp upplevde rädsla medan 
Kisas (2008) studie visade att av 269 sjuksköterskor uppgav endast 17,8 % (n = 48) 
att de upplevde rädsla.  

Våld som förekom arbetsrelaterat påverkade sjuksköterskans känsloliv, där ilska 
kunde vara en av de första upplevelser som framträdde (Baby et al., 2014; Chapman 
et al., 2009). I Zuzelo et al. (2012) studie beskrev en sjuksköterska att hen blev arg 
trots vetskapen att vårdtagaren inte med mening eller uppsåt brukade våld och 
skadade sjuksköterskan utan just för att vårdtagaren inte tänkte sig för och utkomsten 
blev att hen fick ont. Sjuksköterskorna kunde uppleva ilska då de slets mellan sitt kall 
att vårda och uppfattningen av patienter som otacksamma och hotfulla (Bimenyimana 
et al., 2009). I Kisas (2008) studie uppgav 65 % (n = 176) av 269 sjuksköterskor att 
de kände ilska efter att ha blivit utsatta för verbalt våld och enligt Lu, Wang och Liu 
(2007) var ilska den vanligaste emotionella reaktionen efter våld från patienter. Av 
268 sjusköterskor uppgav nästan hälften (n = 126) i Ünsal Atan et al. (2013) studie att 
de upplevde ilska i samband med arbetsplatsrelaterat våld. 

I samband med händelser av arbetsrelaterat våld från patienter var frustration en 
känsla som deltagarna både i Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2011) och Baby et al. 
(2014) studier uppgav påverkade dem negativt. Oväntade fysiska eller verbala utbrott 
från patienter ansågs av sjuksköterskorna som frustrerande, då de inte kunde utföra 
omvårdnad under sådana förhållanden (Bimenyimana et al., 2009; Ford, 2011). 
Sjuksköterskor kunde uppleva frustration när deras ansträngningar att visa på 
alternativa beteendemönster istället för våld inte gav utdelning och vårdtagaren åter 
gick till tidigare beteende (Zuzelo et al.,2012). Att även andra vårdtagares omvårdnad 
blev negativt påverkad av våldsamma episoder, där tid gick åt till reda ut 
våldshändelsen beskrevs som mycket frustrerande av sjuksköterskor (Chapman et al., 
2009).   
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Ångest var också en vanligt förekommande känsla som sjuksköterskorna upplevde i 
samband med arbetsrelaterat våld (Ahmed, 2012; Baby et al., 2014; Ünsal Atan et al., 
2013; Ward, 2013; Zuzelo et al., 2012). Enligt Ünsal Atan et al. (2013) upplevde 65% 
(n = 174) ångest av de 268 sjuksköterskor som utsatts för arbetsrelaterat våld och 
även Ahmed (2012) visade att mer än hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna 
upplevde ångest i samband med arbetsrelaterat våld. Det var vetskapen av att våld 
kunde förekomma men att inte veta när som var ångestskapande enligt Ward (2013) 
och Zuzelo et al. (2012). I Zuzelo et al. (2012) beskrev en deltagare att ångesten 
kändes som en klump i magen när hen förberedde sig för att gå till jobbet.  

Fysiska  upplevelser  
Sjuksköterskornas fysiska upplevelser av våld och hot om våld från patienter 
manifesterades oftast i form av att bli lindrigt fysiskt skadad såsom blåmärken, 
skrubbsår, smärta, ömhet och svullnad (Baby et al., 2014; Chapman et al., 2009; 
Isaksson et al., 2008; Lu et al.,2007; Ünsal Atan et al., 2013). I en av studierna 
uppgav majoriteten av sjuksköterskorna att de våldsamma händelserna inte ledde till 
fysiska skador och att de skador som uppkom mestadels var av lindrigare karaktär (Lu 
et al., 2007). De fysiska skador av mer allvarlig art som förekom var huvudskador, 
kvävningsskador och känselbortfall (Baby et al., 2014), samt revbensfrakturer och 
ryggskador (Chapman et al., 2009). Sjuksköterskor som arbetade på vårdhem i 
Isaksson et al. (2008) studie ifrågasatte dock om vårdtagarna verkligen kunde göra 
skada eftersom vårdtagarna inte kunde slå så hårt.  

I Ahmeds (2012) studie uppgav mer än hälften av de 166 sjuksköterskor som drabbats 
av verbalt våld att de fick huvudvärk, sömnsvårigheter och kände trötthet. Det 
framkommer också i studien att av de 82 sjuksköterskor som utsatts för fysiskt våld 
rapporterade över 80,5 % (n = 66) att de kände trötthet. Ytterligare en reaktion efter 
våldet kunde vara att sjuksköterskorna blev mycket mer vaksamma och försiktiga runt 
vårdtagarna, trots att det inte ansågs vara idealt ur vårdsynpunkt (Zuzelo et al., 2012). 
Liknande beskrivningar ger deltagarna i Wards (2013) studie, och i Ahmeds (2012) 
studie rapporterade över hälften av de som blivit utsatta för verbalt våld att de kände 
sig extra vaksamma. Vidare uppgav sjuksköterskor i Ünsal Atan et al., (2012) 
upplevelser av hjärtklappning och i Chapman et al. (2009) beskrev en sjuksköterska 
det som ”You get that fight and flight response as well. You get that adrenaline rush, 
because you’re frightened for yourself, you feel your heart racing, you get that 
physical response that makes you feel light headed and shaky as well” (s. 1258). 

Fysiska konsekvenser av arbetsrelaterat våld kunde även vara sjukskrivningar som 
genererade förlorade inkomster och kostnader för behandlingar (Ahmed, 2012; Baby 
et al., 2014; Chapman et al., 2009). 
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Upplevelser  av  social  påverkan  
Sjuksköterskorna upplevde ett behov av att prata om händelsen efter att ha blivit 
utsatta för våld från patienter (Lu et al., 2007). Sjuksköterskorna pratade med sina 
kollegor om händelsen (Kisa, 2008; Lu et al., 2007; Baby et al., 2014) och vissa 
sjuksköterskor såg våldet som en privat angelägenhet som endast skulle diskuteras 
med sjuksköterskor som hade liknande erfarenheter (Ward, 2013). Dock uttryckte 
endast 1,9 % (n = 5) av 268 sjuksköterskor som utsatts för arbetsrelaterat våld i Ünsal 
Atan et al. (2013) studie att de samtalade med kollegerna om händelsen, utan oftast 
försökte klara av händelsen själva. Sjuksköterskorna i studierna av Baby et al. (2014) 
och Zuzelo et al. (2012) poängterade vikten av att stödja utsatta kollegor i deras 
återhämtningsprocess. Vidare beskriver sjuksköterskor i Zuzelo et al (2012) vikten av 
att hålla isär arbete och fritid, att de inte behövde bli informerade om våldsamma 
händelser på jobbet när de är lediga. I Pich et al. (2011) uppgavs att endast en 
informell debriefing mellan kollegerna gjordes efter händelser av arbetsrelaterat våld, 
men att det fanns en önskan om en mer formell debriefing. Detta stöd även i Ward 
(2013) där sjuksköterskorna ansåg att de genom debriefing med sina kolleger fick 
möjlighet att reflektera, slappna av och sjunka i stressnivå. Sjuksköterskorna pratade 
även till stor del med sina familjer om händelsen (Kisa, 2008; Lu et al, 2007) och 
upplevde att våldet på arbetet hade negativa effekter på familjeliv och sociala 
relationer på grund av att negativa emotionella och fysiska upplevelser togs med hem 
(Baby et al., 2014; Ahmed, 2012; Chapman et al., 2009). En händelse beskrivs i Baby 
et al. (2014) så här: 

I was absolutely exhausted and it showed in the house. Luckily I had a 
husband who just took over the care but on one occasion it came to a 
crunch. One night I came home and I lifted my daughter by her hair, I 
couldn’t cope any longer with the general parenting role. (s.650) 

Sjuksköterskor som hade fått mer stöd från sina sociala nätverk upplevde en mildare 
påverkan av våldet från patienter (Lu et al., 2007). Två studier tog även upp att bruk 
av alkohol på fritiden användes som en strategi för att orka med våldet på arbetet 
(Bimenyimana et al., 2009; Pich et al., 2011). 

Upplevelser  av  påverkan  på  omvårdnadsarbetet    
Sjuksköterskorna upplevde att våld från patienter var en del av det dagliga arbetet 
(Ward, 2013; Isaksson et al., 2008; Chapman et al., 2009) och ungefär hälften av 
sjuksköterskorna beskrev att de förväntade sig att de någon gång under sin karriär 
skulle utsättas för våld (Ahmed, 2012). Våldet upplevdes så vanligt förekommande att 
det inte längre betraktades som våld (Isaksson et al., 2008) och accepterades som en 
del av arbetet (Ward, 2013; Chapman et al., 2009). I Baby et al. (2014) studie fanns 
dock en uppfattning bland sjuksköterskorna att även om våld var vanligt 
förekommande accepterades det inte som en del av jobbet. Huruvida våldet upplevdes 
avsiktligt eller oavsiktligt var något som sjuksköterskorna gjorde skillnad på (Zuzelo 
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et al., 2012; Pich et al., 2011; Isaksson et al., 2008). Våld från patienter som ansågs 
oavsiktligt sågs av sjuksköterskorna som mindre allvarligt.  Sjuksköterskorna uppgav 
att våldet upplevdes mer ursäktligt om patienterna led av kognitiva nedsättningar och 
var äldre (Pich et al., 2011; Isaksson et al., 2008) eller om patienterna var psykotiska 
(Zuzelo et al., 2012). Flera studier visade på att våldet skapade ett avstånd mellan 
vårdare och patient (Pich et al., 2011; Zuzelo et al., 2012). Lu et al. (2007) 
rapporterade att 42,7 % (n = 38) av 89 sjuksköterskor var obekväma med att fortsätta 
vårda patienter som hade överfallit dem, även Chapman et al. (2009) och Ford (2011) 
beskrev att sjuksköterskor upplevde motvilja till att vårda aggressiva och våldsamma 
patienter. Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att bemöta och behandla 
vårdtagarna på ett professionellt sätt oavsett ett otrevligt eller våldsamt beteende och 
att det var något som yrket krävde av dem (Zuzelo et al., 2012). Sjuksköterskorna 
upplevde att en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient var viktigt för 
att förhindra våld (Ward, 2013) samt för att förhindra att patienterna får felaktig eller 
bristfällig information (Ahmed, 2012). Sjuksköterskor uppgav i Kisas (2008) studie 
att verbalt våld påverkade både produktiviteten och omvårdnaden till det sämre. 
Vidare rapporterade Ünsal Atan et al. (2013) och Ahmed (2012) att det 
arbetsrelaterade våldet påverkade sjuksköterskornas arbetsprestation negativt. 
Sjuksköterskorna klandrade sig själva (Isaksson et al., 2008; Kisa, 2008) och tvivlade 
på sin yrkeskompetens som sjuksköterskor efter händelser av våld (Baby et al., 2014; 
Bimenyimana et al., 2009; Chapman et al., 2009). Arbetsrelaterat våld ledde till ökad 
sjukfrånvaro (Ahmed, 2012; Chapman et al., 2009), uppsägningar, otillfredsställande 
arbetssituation och dålig motivation (Chapman et al., 2009). I studien av 
Bimenyimana et al. (2009) uttryckte en sjuksköterska att ”I developed an ’I don’t 
care’ attitude because I felt that the management did little or nothing to address the 
issues” (s. 9). 

Flertalet av sjuksköterskorna i Ahmed (2012) studie som utsattes för verbalt våld 
rapporterade inte händelsen till en chef, medan 43,9 % (n = 36) av de 82 sjuk-
sköterskor som utsattes för fysiskt våld rapporterade detta. Bland de sjuksköterskor 
som hade rapporterat händelser upplevde majoriteten missnöje med hur ärendet hade 
hanterats. Anledningar till att inte rapportera kunde vara att rapporteringen ansågs 
meningslös, att inga skador kunde påvisas, rädsla att få skulden för det eller att 
händelsen inte ansågs viktig nog (Ahmed, 2012). Det undermåliga stödet från ledning 
och polis visade sig i att de våldsamma händelserna sällan resulterade i åtal vilket 
grundade sig i uppfattningen om att våldet var något som sjuksköterskor kunde 
förvänta sig i arbetet (Baby et al., 2014). Enligt Ünsal Atan et al. (2013) uppgav 13,6 
% (n = 36) av 268 sjuksköterskor att de våldsamma händelserna rapporterades och att 
endast 1,8 % (n = 5) fick professionell hjälp efter att ha blivit utsatta för 
arbetsrelaterat våld. Vidare uttryckte sjuksköterskorna i Pich et al. (2011) en 
frustration över att rapporteringssystemet var för krångligt och inte användarvänligt. 
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I flera av studierna tas underbemanning och ökad arbetsbörda upp av 
sjuksköterskorna som bidragande faktorer till arbetsrelaterat våld (Ahmed, 2012; 
Bimenyimana et al., 2009; Pich et al., 2011). Sjuksköterskorna uttryckte att 
arbetsrelaterat våld var både tidsödande, personalkrävande och gjorde dem mer 
sårbara (Chapman et al., 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade utbildning i att handskas med och 
förebygga arbetsrelaterat våld (Ahmed, 2012; Kisa, 2008; Pich et al., 2011). Detta 
ansågs vara särskilt viktig för nyanställda sjuksköterskor med liten erfarenhet 
(Bimenyimana et al., 2009). Vidare beskriver sjuksköterskorna i Ward (2013) att 
dålig blandning av kompetenser i vårdteamet, samt oerfaren personal som agerar 
bortom sitt ansvarsområde utgjorde riskfaktorer för arbetsrelaterat våld. Ett 
fungerande teamarbete där personalen hjälper och ser efter varandra sågs som viktigt 
för att känna sig säker och trygg på arbetsplatsen (Ahmed, 2012; Zuzelo et al., 2012). 
I Ahmeds (2012) studie ansåg 63,1 % (n = 282) av 447 sjuksköterskor att 
säkerhetslösningarna som fanns i deras arbetsmiljö inte skyddade dem tillräckligt mot 
arbetsrelaterat våld, utan de efterfrågade säkerhetshöjande åtgärder samt bättre rutiner 
och riktlinjer för att förebygga arbetsrelaterat våld. Även i Ward (2013) uppgavs att 
utformningen av arbetsplatsen var otillfredsställande. 

Diskussion  
Metoddiskussion  
Informationssökningen påbörjades med att ostrukturerade sökningar gjordes i flera 
databaser för att hitta sökord och forskning som var relevant för vårt syfte. Då studien 
utgick ifrån ämnesområdet omvårdnad så valdes databaserna PubMed och CINAHL i 
enlighet med Forsberg och Wengström (2013) när vi genomförde den systematiska 
litteratursökningen. Användandet av fler databaser än nämnda två skulle ökat 
trovärdigheten för resultatet i studien men valdes bort på grund av det korta 
tidsfönster studien skulle genomföras inom. För att täcka in och få en bred definition 
av våld användes flera sökord som ringade in patienters våld mot sjuksköterskor och 
för att få fram sjuksköterskans upplevelser användes nurs*, experienc* och 
perception*. I CINAHL återfanns fem av sökorden som ämnesord medan det i 
PubMed endast återfanns tre och resterande söktes som fritextord. Att söka med 
ämnesord kan vara en svaghet om begreppet inte är tillräckligt vedertaget inom 
forskningsområdet och kan även begränsa sökningen (Karlsson, 2012). Detta kan 
förklara det låga antalet träffar i CINAHL. Trunkering användes för orden nurs, 
experienc och perception för att inkludera alla böjningar av fritextsökorden vilket 
breddade sökningen. För att bredda sökningen ytterligare användes den booleska 
operatorn OR och för att smalna av användes operatorn AND. Sökningarna som 
genomfördes i databaserna utmynnade i totalt 159 träffar varav sju dubbletter. 
Förekomsten av dubbletter kan anses vara en styrka då det visar på att sökningen 
svarar liknande mot sökorden i båda databaserna. 
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Det första urvalet gjordes genom att se hur väl artiklarnas titlar svarade mot 
litteraturstudiens syfte. Därefter lästes abstrakten till de artiklar som ansågs svara mot 
syftet och ett andra urval gjordes där de artiklar som gick vidare till granskning valdes 
ut. En nackdel i urvalsprocessen var risken att exkludera artiklar relevanta för 
resultatet på grund av titeln. Engelska är inte författarnas modersmål vilket kan ha 
begränsat pålitligheten i översättningen och förståelsen av artiklarna. Urvalsprocessen 
gjordes först enskilt och sedan jämfördes urvalet gemensamt vilket stärker 
tillförlitligheten i urvalet. Artiklarnas kvalitet granskades med bedömningsmallar i 
enlighet med Carlsson och Eiman (2003) och för att öka trovärdigheten inkluderades 
endast artiklar som var av Grad I i litteraturstudien. Pålitligheten av granskningen 
styrktes genom att den genomfördes i två steg. Först bedömdes artiklarna enskilt för 
att sedan jämföras och diskuteras tills samstämmighet uppstod. Tillförlitligheten i 
granskningen kan ha sänkts då det var första gången vi använde oss av Carlsson och 
Eimans bedömningsverktyg. 

Litteraturstudien kom att innehålla 12 forskningsartiklar där åtta var kvalitativa och 
fyra var kvantitativa artiklar. Denna fördelning kan ses som en styrka då det ger en 
bredare och djupare förståelse för forskningsområdet. Artiklarna visade på liknande 
resultat vilket stärker både trovärdighet och överförbarhet. Resultatartiklarna i 
litteraturstudien är publicerade mellan årtalen 2007 – 2014 vilket gör att de ryms inom 
ramen för inklusionskriterierna i sökningen som var artiklar max tio år tillbaka i tiden. 
Genom att exkludera artiklar som var äldre än tio år säkerställdes att aktuell forskning 
användes i studien och det ökar relevansen. Överförbarheten i studien stärks i och 
med att resultatartiklarna kommer från ett flertal länder, så som Sydafrika, Turkiet, 
Taiwan, Nya Zeeland, Sverige, Jordanien, USA och Australien, och hade liknande 
resultat. Då ingen hänsyn till kulturella skillnader mellan länderna tagits i beaktning 
kan generaliserbarheten av resultatet ifrågasättas. För att ytterligare öka pålitligheten i 
litteraturstudien var samtliga artiklar som användes godkända från en etisk kommitté 
eller följde ett etiskt förhållningssätt under forskningstiden. 

I databearbetningen analyserades artiklarnas resultat i enlighet med Forsberg och 
Wengströms (2013) beskrivning av metod för innehållsanalys. Textstycken som 
berörde sjuksköterskors upplevelser av våld och hot om våld från patienter 
färgmarkerades och sorterades i ett dokument där de senare bildade fyra kategorier. 
Artiklarnas resultat och de utvalda textstyckena diskuterades tillsammans utifrån 
betydelse och hur de hörde samman vilket stärker trovärdigheten för 
databearbetningen. 

Resultatdiskussion    
Resultatet visade att sjuksköterskor som utsattes för våld och hot från patienter 
upplevde starka känslor som rädsla, ilska, frustration och ångest. Ilska kunde upplevas 
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när sjuksköterskans inre kall och upplevelsen av otacksamhet från patientens sida 
krockade, vilket styrks av tidigare studier så som Arnetz och Arnetz (2001) där 
vårdgivare uppger ilska och rädsla som två av de vanligaste reaktionerna på en 
våldshändelse. Även Deans (2004) beskriver att känslor som rädsla och ilska är 
vanliga och att dessa förstärktes när sjuksköterskorna inte upplevde stöd från kolleger 
efter episoder av våld. Enligt Carlsson et al (2006) uppger patienter att arga 
vårdgivare upplevs som mer maktutövande och mindre respektfulla och att detta 
påverkar vårdrelationen. Dahlberg et al. (2003) beskriver att en vårdande relation 
kräver en öppenhet och en medveten inställning till det som händer i vårdandet och i 
relationen. Ilskan och rädslan som sjuksköterskan upplever i samband med våld är en 
faktor som kan utgöra hinder för vårdaren att forma en vårdande relation. Även 
Kirkevold (2000) beskriver genom Joyce Travelbees teorier vikten av att 
sjuksköterskan kan starta upp den mellanmänskliga processen tillsammans med 
vårdtagaren för att i förlängningen inte skapa ett vårdlidande. Flera resultatartiklar 
visade på att ett avstånd skapades och sjuksköterskorna var obekväma, samt kände 
ovilja med att fortsätta vårda aggressiva och våldsamma patienter. Detta var något 
som sjuksköterskorna beskrev som viktigt att på ett professionellt sätt hantera och 
aktivt jobba med för att skapa en god kommunikation med vårdtagaren. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver just detta med att främja en god kontakt 
mellan vårdgivare och vårdtagare är ett krav som lagen ställer på hur sjukvården skall 
bedrivas. 

Litteraturstudiens resultat ger en bild av sjuksköterskans upplevelser av våld och hot 
om våld fortsätter att påverka sjuksköterskan även efter arbetets slut och att det får 
negativa konsekvenser för sjuksköterskans privata och sociala liv. Att sjuksköterskans 
välmående och privatliv påverkas negativt av patienters våld stöds av Hellzen, 
Asplund, Sandman och Norbergs (2004) studie som beskriver att när sjuksköterskorna 
kom hem uttryckte de missnöje och klagade på sina barn och partners.  

Resultatet i studien var att sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterat våld som 
frekvent förekommande och visade en tendens till underrapportering gällande 
arbetsrelaterat våld och att våld sågs som en del i det dagliga arbetet. Under-
rapporteringen kunde bero på dåligt stöd från ledning och krångliga 
rapporteringssystem. Arnetz (2001) stöder resultatet att sjuksköterskor inte 
rapporterar händelserna därför att sjuksköterskorna upplever sig förbisedda, då de inte 
tas på allvar, samt att rapporteringen sällan resulterar i förbättrande åtgärder på 
arbetsplatsen. Annan forskning har visat att anledningar till underrapportering kunde 
vara grupptryck från kolleger att inte reta upp ledningen eller att personalen blivit så 
avtrubbade av att våld från patienter förekom så ofta (Rippon, 2000). Arnetz (2001) 
menar vidare på att våld är ett subjektivt begrepp och att avsaknaden av en vedertagen 
definition kan bidra till en underrapportering. 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att de saknade utbildning i att handskas 
med och förebygga våld och att bristande erfarenhet hos kolleger kunde utgöra en 
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riskfaktor för våld. Detta går i linje med Camerino et al. (2008) som menar att en kort 
arbetserfarenhet och en ovana att hantera utmanande situationer kan leda till en sämre 
relation mellan vårdtagare och vårdgivare och i sin tur leda till hotfulla och våld-
samma situationer. Resultatet visar vidare på att avsaknad av formell handledning/ 
debriefing var något som sjuksköterskorna upplevde som ett problem och enligt 
svenska lagar och författningar är organisationen skyldig att förebygga våld och 
otrygghet på arbetsplatsen genom säkerhetsrutiner, utbildning, stöd och handledning 
(AFS 1993:2).  

Konklusion  
Studiens resultat visar att sjuksköterskors upplevelser av att bli utsatta för våld 
påverkar både sjuksköterskan, vårdtagaren, familjen och i förlängningen även 
organisationen. Våld från vårdtagare upplevdes vara så vanligt förekommande att det 
blev en del av jobbet. Den emotionella påverkan på sjuksköterskan är stor och 
inkluderar olika känslor som ilska, rädsla, frustration och ångest. Känslorna kunde 
göra sjuksköterskorna otrygga och påverka deras omvårdnadsarbete negativt. 
Sjuksköterskorna fann stöd genom reflektion tillsammans med kollegor. En god 
kommunikation i vårdrelationen sågs som en viktig våldsförebyggande faktor. 
Sjuksköterskorna beskrev att det arbetsrelaterade våldet skapade ett avståndstagande 
till vårdtagaren som påverkade vårdrelationen mycket negativt. De uttryckte också ett 
stort behov av ökat stöd från ledning och organisation samt mer utbildning i att 
hantera våldsamma och hotfulla situationer, framför allt för nyutbildad personal. 

Implikation  
Litteraturstudien visar på att arbetsrelaterat våld är en reell och allvarlig företeelse 
som sjukvården måste kunna hantera då det leder till stora negativa effekter för 
sjuksköterskan och riskerar att äventyra patientsäkerheten. Fortsatt forskning kring 
ämnet arbetsrelaterat våld och hur detta påverkar sjuksköterskan, patienten och 
organisationen behövs då det är ett utbrett problem som fortgår inom hälso- och 
sjukvården. Mer forskning är av stor vikt då hälso- och sjukvårdssektorn innefattar så 
många människor och våldets konsekvenser är så negativa både för personal och 
patienter som riskerar att inte få den vård som de har rätt till. Studien visar vikten av 
att arbeta proaktivt mot förekomsten av våld i vården så att personalen kan känna sig 
trygg på sin arbetsplats, men även reaktivt för att stötta personalen efter en händelse. 
Mer forskning och utbildning behövs om hur organisationen kan förebygga våld och 
på bästa sätt kan stötta vårdpersonal med reflektion- och handledningstillfällen. 
Blivande sjuksköterskor behöver bli förberedda på att våld och hot i arbetslivet kan 
förekomma. Om sjuksköterskor har förkunskap om våldsrisken och dess inverkan 
både på dem själva samt vårdrelationen med patienten kan de bli bättre rustade att 
hantera och förebygga våldshändelser. Därför anser vi att utbildning kring 
arbetsrelaterat våld bör implementeras i sjuksköterskeutbildningen redan på 
grundläggande nivå. 
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Tabell  2:  Artikelöversikt  
Artikel  1  

 

 

Referens   Ahmed, A. S. (2012). Verbal and physical abuse against jordanian nurses in the work 
environment. Eastern Mediterranean Health Journal = La Revue De Santé De La Méditerranée 
Orientale = Al-Majallah Al-Ṣiḥḥīyah Li-Sharq Al-Mutawassiṭ, 18(4), 318. 

Land    
Databas  

Jordanien	  
PubMed 

Syfte   Att undersöka prevalensen och källorna till verbalt och fysiskt arbetsrelaterat våld de senaste sex 
månaderna, sjuksköterskors reaktioner på våldet och deras åsikter om det. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod.	  
Tvärsnittsstudie. 

Urval   500 sjuksköterskor från tre sjukhus i Jordanien valdes ut genom ett systematiskt randomiserat 
urval. 200 deltagare från ett universitetssjukhus, 150 från ett statligt sjukhus och 150 från ett 
privat sjukhus. 

Datainsamling   Ett frågeformulär bestående av åtta delar som hade en mix av öppna och stängda frågor 
skickades ut till deltagarna. 

Dataanalys   Beskrivande analytisk statistik. 

Bortfall   Av 500 tillfrågade sjuksköterskor svarade 447 på formuläret vilket gav svarsfrekvensen 89,4 %. 

Slutsats   De vanligast förekommande typerna av verbalt våld var att bli skriken åt, svuren åt och 
förödmjukad. De vanligast förekommande typerna av fysiskt våld var att bli knuffad, slagen och 
sparkad. Negativa effekter av våldet på deltagarna var huvudvärk, rädsla, trötthet och ångest. 
Deltagarna uppgav att våldet hade negativa effekter på deras arbete och sociala liv. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 
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Artikel  2  

  

  

Referens   Baby, M., Glue, P., & Carlyle, D. (2014). 'Violence is Not Part of Our Job': A Thematic Analysis 
of Psychiatric Mental Health Nurses' Experiences of Patient Assaults from a New Zealand 
Perspective. Issues in Mental Health Nursing, 35(9), 647-655. 
doi:10.3109/01612840.2014.892552 

Land    
Databas  

Nya Zeeland	  
PubMed 

Syfte   Att utforska och beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser av patientöverfall. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.	  
Innehållsanalys. 

Urval   Legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor på ett sjukhus i Nya Zeeland som hade upplevt 
någon typ av överfall från patienter under sin karriär. 13 sjuksköterskor och en undersköterska 
deltog.  

Datainsamling   Semi-strukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys   Från transkriptionerna identifierades undergrupper genom Boyatzis metod. Sedan sorterades de 
relaterade undergrupperna till teman. Tre huvudteman framkom med 24 undergrupper. 

Bortfall   Inga rapporterade. 

Slutsats   Våldet upplevdes som ett hot för den egna säkerheten. Verbalt våld var den vanligaste formen av 
våld och förväntades ske dagligen. Deltagarna påverkades emotionellt av våldet med känslor som 
rädsla, ångest, frustration, sårbarhet, sorgsenhet, ilska och känslan av att bli orättvist behandlad. 
Våldet fick deltagarna att tappa självkänsla och självförtroende och bidrog till utbrändhet. 
Fysiskt påverkades deltagarna genom blåmärken, skrubbsår, smärta och svullnad, men även mer 
allvarliga tillstånd som huvudskador, kvävning och känselbortfall. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 
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Artikel  3  

 

 

Referens   Bimenyimana, E., Poggenpoel, M., Myburgh, C., & van Niekerk, V. (2009). The lived 
experience by psychiatric nurses of aggression and violence from patients in a gauteng 
psychiatric institution. Curationis, 32(3), 4-13. doi:10.4102/curationis.v32i3.1218 

Land    
Databas  

Sydafrika	  
PubMed 

Syfte   Att undersöka och beskriva psykiatrisköterskors upplevelser av aggression och våld från 
patienter på en psykiatrisk institution i Gauteng. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.	  
Innehållsanalys. 

Urval   10 legitimerade psykiatrisjuksköterskor, fem kvinnor och fem män mellan 20-40 år som minst 
varit anställda i två år. 

Datainsamling   Enskilda semi-strukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. Alla deltagare fick 
svara på frågan “Hur är våld och aggression för dig på det här sjukhuset?”. 

Dataanalys   Öppen kodning användes för att analysera datan. Teman och kategorier identifierades av både 
forskarna och av en utomstående expert. 

Bortfall   Inga rapporterade bortfall. 

Slutsats   Deltagarna som utsattes för våld från patienter upplevde känslor som rädsla, ilska, frustration, 
förtvivlan, hjälplöshet, hopplöshet, likgiltighet, förbittring och missnöje med jobbet.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 



BILAGA  B    

 

Artikel  4  

 

 

Referens   Chapman, R., Perry, L., Styles, I., & Combs, S. (2009). Consequences of workplace violence 
directed at nurses. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 18(20), 1256. 

Land    
Databas  

Australien	  
PubMed 

Syfte   Att identifiera australienska sjuksköterskors uppfattningar av konsekvenserna av arbetsrelaterat 
våld för dem själva, förövaren och organisationen. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod. 	  
Innehållsanalys. 

Urval   322 sjuksköterskor inom akut, äldrevård, medicin, kirurgi, mödra/barnsjukvård och psykiatri, och 
som hade direktkontakt med patienter, bjöds in att deltaga. 

Datainsamling   Enkät, som sjuksköterskorna fyllde i själva, bestående av 10 demografiska frågor, 18 öppna 
frågor och 31 stängda ja-och-nej-frågor. Semi-strukturerade intervjuer av de som fyllt i enkäten 
och som godkände att bli intervjuade. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ord 
för ord. 

Dataanalys   Kvalitativ dataanalys användes där datan kodades och kategoriserades för att hitta mönster och 
mening. Tre av forskarna analyserade datan individuellt och analysen jämfördes mot en experts 
analys. Deltagarna fick sedan validera forskarnas tolkning. 

Bortfall   Av 322 enkäter besvarades 113 stycken. Av de 113 som svarade på enkäten var det 35 personer 
som tillät sig bli intervjuade. 

Slutsats   Deltagarna såg våld som en del av jobbet, de accepterade och förväntade sig våld dagligen. 
Fysiska konsekvenser av våldet kunde vara ryggskador, smärta, blåmärken och revbensfrakturer. 
Emotionella reaktioner var onda aningar, ilska, rädsla, sorgsenhet, förnedring och upprördhet. 
Deltagarna ifrågasatte sin egen kompetens som sjuksköterskor när de utsattes för arbetsrelaterat 
våld eftersom de kände sig otillräckliga, överhopade, hjälplösa, utom kontroll och skyldiga. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 
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Referens   Ford, R. (2011). Interpersonal challenges as a constraint on care: The experience of nurses' care 
of patients who use illicit drugs. Contemporary Nurse, 37(2), 241-252. 
doi:10.5172/conu.2011.37.2.241 

Land    
Databas  

Australien	  
CINAHL och PubMed 

Syfte   Att utforska hinder för sjuksköterskerollen rapporterade av studiens deltagare. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.	  
Innehållsanalys. 

Urval   Av 1605 deltagare i huvudstudien gav 311 sjuksköterskor svar som användes i denna delstudie. 
98 % var kvinnor och 62 % hade en Bachelor of Nursing eller högre och hade arbetat 19 år som 
legitimerade sjuksköterskor i medeltal. 

Datainsamling   En öppen fråga i slutet på en enkät där deltagarna fick beskriva faktorer som hindrade deras 
möjlighet att ge omvårdnad till patienter som missbrukade droger. 

Dataanalys   Tematisk analys av deltagarnas skrivna berättelser. Teman och koder identifierades med hjälp av 
ett datorprogram och en kvalitativ forskare. Analysen godkändes av tre av de deltagande 
sjuksköterskorna. 

Bortfall   Inga bortfall rapporterade från delstudien. 

Slutsats   Deltagarna upplevde en känsla av rädsla för den egna säkerheten när de utsattes för våld. 
Oväntade fysiska och verbala utbrott upplevdes frustrerande. Att känna sig utsatt, sårbar och 
hotad gjorde att deltagarna “gav efter” för patienternas krav för att skydda andra patienter.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I 



BILAGA  B    

 

Artikel  6  

 

 

Referens   Isaksson, U., Åström, S., Graneheim, U. H., Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad, & 
Medicinska fakulteten. (2008). Violence in nursing homes: Perceptions of female caregivers. 
Journal of Clinical Nursing, 17(12), 1660-1666. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02196.x 

Land    
Databas  

Sverige	  
CINAHL och PubMed 

Syfte   Att belysa hur kvinnliga vårdgivare på vårdhem uppfattar våld. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.	  
Innehållsanalys. 

Urval   41 kvinnliga sjuksköterskor från tre vårdhem i Sverige.  

Datainsamling   Deltagarna fick reflektera över ett fiktivt våldsscenario och fick sedan svara på öppna 
intervjufrågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord.  

Dataanalys   Kvalitativ innehållsanalys. Den transkriberade texten lästes igenom och kontrollerades mot 
inspelningarna. Sedan valdes meningsbärande enheter ut och kodades. Utifrån koderna 
framträdde teman, kategorier och underkategorier. 

Bortfall   Inga bortfall rapporterade. 

Slutsats   Deltagarna upplevde att våld är högst subjektivt och att det sågs ur betraktarens öga. Våldet 
upplevdes som utmanande eftersom det relaterades till att bli fysiskt skadad, förolämpad och illa 
behandlad. Våldet uppfattades som smärtsamt och lämnade märken och blåmärken på kroppen 
som alla kunde se. Deltagarna kände sig kränkta ända in i själen och sårbara när deras försök att 
hjälpa patienter besvarades med spott och sexuella antydningar. Våldet gjorde att deltagarna 
kände sig hotade, rädda och osäkra på sin egen säkerhet. Osäkerheten upplevdes obehaglig. 
Våldet kunde även uppfattas som en avsiktlig och personlig attack. Omedvetet våld kunde till 
viss del anses vara ursäktat och ibland skyllde deltagarna på sig själva. Deltagarna uppfattade 
våld som en del utav arbetet och så vanligt att de inte längre såg det som våld.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 



BILAGA  B    

 

Artikel  7  

 

 

Referens   Kisa, S. (2008). Turkish nurses' experiences of verbal abuse at work. Archives of Psychiatric 
Nursing, 22(4), 200-207. doi:10.1016/j.apnu.2007.06.013 

Land    
Databas  

Turkiet	  
PubMed 

Syfte   Att fastställa karaktär och frekvens på verbala övergrepp mot vårdpersonal på ett sjukhus.  

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod.	  
Tvärsnittsstudie. 

Urval   Av 410 tillfrågade sjuksköterskor svarade 339 (82,7 %) på undersökningen. Alla deltagare var 
kvinnor och jobbade på ett sjukhus i Ankara. 

Datainsamling   Ett frågeformulär med 24 frågor varav 18 var flervalsfrågor. Frågeformuläret fokuserade på 
incidenter av verbalt våld på sjukhuset, grad av övergrepp, förövare, känslor och på vilken 
avdelning det inträffat. 

Dataanalys   Beskrivande statistik. 

Bortfall   17,3 %. 

Slutsats   Deltagarna rapporterade emotionella reaktioner på de verbala övergreppen såsom ilska, 
sorgsenhet, chock, förödmjukelse, maktlöshet, rädsla, skam, fientlighet och hotfullhet. 
Deltagarna uppgav att våldet påverkade deras produktivitet i arbetet och deras möjlighet att ge 
omvårdnad. Deltagarna klandrade ibland sig själva för övergreppen. Våldet påverkade 
deltagarnas moral negativt och orsakade emotionell utmattning. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 



BILAGA  B    

 

Artikel  8  

 

 

Referens   Lu, C., Wang, T., & Liu, C. (2007). Psychiatric nurses' reactions to assault upon them by 
inpatients: A survey in taiwan. Psychological Reports, 100(3 Pt 1), 777. 

Land    
Databas  

Taiwan	  
PubMed 

Syfte   Att utvärdera reaktioner hos taiwanesisk vårdpersonal efter patientövergrepp och att undersöka 
relevanta faktorer till sköterskornas reaktioner och uppfattningar. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod.	  
Tvärsnittsstudie. 

Urval   106 deltagare bestående av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och skötare på två 
psykiatriska sjukhus i norra Taiwan. 

Datainsamling   Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär som bestod av tre delar. Den första delen inbegrep 
demografiska data. De andra två delarna tog upp känslor och reaktioner på patientövergrepp där 
deltagarna fick svara på frågor utifrån en likertskala. 

Dataanalys   Analytisk statistik. 

Bortfall   Inget rapporterat bortfall. 

Slutsats   Den vanligaste fysiska reaktionen på patientövergrepp var smärta/ömhet i det området som blivit 
slaget. Ilska var den vanligaste emotionella reaktionen. Rädsla för patienten som hade utsatt 
deltagaren för övergrepp var den vanligaste sociala reaktionen. Andra vanliga reaktioner var att 
deltagarna kände behov att prata om händelsen, obehag att vårda patienten, undanträngande av 
den obehagliga känslan, önskan att hemlighålla händelsen och önskan att hämnas.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 



BILAGA  B    

 

Artikel  9  

 

 

Referens   Pich, J., Hazelton, M., Sundin, D., & Kable, A. (2011). Patient-related violence at triage: A 
qualitative descriptive study. International Emergency Nursing, 19(1), 12-19. 
doi:10.1016/j.ienj.2009.11.007 

Land    
Databas  

Australien	  
PubMed 

Syfte   Att beskriva akutsjuksköterskors upplevelser av patientrelaterat våld under den senaste månaden. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.	  
Innehållsanalys. 

Urval   Sex legitimerade sjuksköterskor, fyra kvinnor och två män, som arbetade med prioritering på en 
akutsjukvårdsavdelning i Australien.  

Datainsamling   Semi-strukturerade intervjuer som spelades in. 

Dataanalys   Ljudbanden transkriberades ord för ord och analyserades med kvalitativ innehållsanalys där olika 
teman kunde identifieras. 

Bortfall   Inga rapporterade bortfall. 

Slutsats   Deltagarna utsattes nästan dagligen för våld från patienter. Det fysiska våldet innefattade örfilar, 
slag och sparkar. Både konventionella och okonventionella vapen användes såsom knivar och 
kanyler. Det verbala våldet innefattade svordomar, hot, skrik, orimliga krav och skrämsel. Våldet 
påverkade deltagarna negativt med känslor som frustration, maktlöshet, upprördhet och 
nedstämdhet. Deltagarna kunde känna sig förnedrade och tappa empati gentemot vissa patienter. 
Deltagarna uttryckte rädsla för sin egen säkerhet och en “vi-mot-dem-känsla”. Deltagarna gjorde 
skillnad på om våldet var avsiktligt eller oavsiktligt. Om våldet var oavsiktligt upplevdes det 
mindre negativt. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 



BILAGA  B    

 

Artikel  10  

 

  

Referens   Ünsal Atan, Ş., Baysan Arabaci, L., Sirin, A., Isler, A., Donmez, S., Unsal Guler, M., . . . Yazar 
Tasbasi, F. (2013). Violence experienced by nurses at six university hospitals in turkey: Violence 
experienced by nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20(10), 882-889. 
doi:10.1111/jpm.12027 

Land    
Databas  

Turkiet	  
PubMed 

Syfte   Att belysa frekvens och rangordning av verbalt och fysiskt våld upplevt av sjuksköterskor på sex 
universitetssjukhus i Turkiet. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod.	  
Tvärsnittsstudie. 

Urval   441 sjuksköterskor, 93,4 % kvinnor, från sex universitetssjukhus i Turkiet. 74,8 % hade en 
kandidatexamen. 

Datainsamling   Ett frågeformulär med 44 blandade öppna och stängda flervalsfrågor om våld på arbetsplatsen 
det senaste året. 

Dataanalys   Beskrivande statistik. 

Bortfall   Inget rapporterat bortfall. 

Slutsats   47,4 % (n = 209) av 441 sjuksköterskor hade blivit utsatta för verbalt våld från patienter. 14,3 % 
(n = 63) av 441 sjuksköterskor hade blivit utsatta för fysiskt våld från patienter. De vanligaste 
typerna av verbalt våld var skrik, verbala hot, verbala övergrepp och svordomar. De vanligaste 
typerna av fysiskt våld var sparkar, slag, rivning och nypning. Deltagarna upplevde känslor av 
ilska, förbittring, rädsla, ångest, hjälplöshet, skuld, förnedring och besvikelse. Fysisk påverkan på 
deltagarna var bland annat smärta, hjärtklappning och blåmärken. Psykologisk påverkan på 
deltagarna var främst känslan av underlägsenhet. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 



BILAGA  B    

 

Artikel  11  

 

  

Referens   Ward, L. (2013). Ready, Aim Fire! Mental Health Nurses Under Siege in Acute Inpatient 
Facilities. Issues In Mental Health Nursing, 34(4), 281-287. doi:10.3109/01612840.2012.742603 

Land    
Databas  

Australien	  
CINAHL 

Syfte   Att undersöka sjuksköterska-patientrelationer, våld och aggression på en sluten 
mentalvårdsavdelning.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.	  
Innehållsanalys. 

Urval   Ett informationsblad lades ut på en mentalvårdsavdelning. 13 kvinnliga sjuksköterskor visade 
intresse och deltog i studien. 

Datainsamling   Individuella intervjuer och två fokusgruppsamtal som spelades in på band och transkriberades. 

Dataanalys   Tematisk analys där teman, mönster och likheter identifierades. 

Bortfall   Inga rapporterade bortfall. 

Slutsats   Deltagarna upplevde att våld var en naturlig del av jobbet. Rädsla för det oväntade var en känsla 
som alla deltagare hade. Våldet framkallade känslor av stress, rädsla, osäkerhet, ångest, 
nedstämdhet och utmattning. Att inte veta hur patienter skulle reagera skrämde deltagarna. Att 
förvänta sig våld eller en våldsam reaktion var extremt skrämmande och gjorde att deltagarna 
upplevde sorgsenhet, ångest, förlust av kontroll och nervositet. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I 



BILAGA  B    

 

Artikel  12  

 

Referens   Zuzelo, P. R., Curran, S. S., & Zeserman, M. A. (2012). Registered nurses’ and behavior health 
associates’ responses to violent inpatient interactions on behavioral health units. Journal of the 
American Psychiatric Nurses Association, 18(2), 112-126. 

Land    
Databas  

USA	  
PubMed 

Syfte   Att utforska vårdpersonals reaktioner, individuellt och i grupp, på våldsamma incidenter utförda 
av patienter mot vårdgivare. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod. 
Innehållsanalys. 

Urval   19 deltagare, åtta legitimerade sjuksköterskor och 11 skötare, valdes ut från två psykiatriska 
enheter. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle arbeta heltid som direkta vårdgivare till 
patienter.  

Datainsamling   Fyra fokusgruppsintervjuer med vardera 4-6 deltagare. Intervjuerna var semistrukturerade och 
vid varje intervju medverkade minst två forskare som moderatorer. Fyra intervjuer på 90 minuter 
genomfördes och spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys   Tematisk analys av den transkriberade datan som lästes och kodades. Subteman identifierades 
och grupperades till huvudteman. Analysen verifierades genom en utomstående 
forskningsexpert. 

Bortfall   Inget rapporterat bortfall. 

Slutsats   Deltagarna uppgav att våldet ledde till känslor av frustration och rädsla för sin egen säkerhet. 
Våldet från patienterna gjorde att deltagarna kände sig kränkta och upprörda ända in i själen. 
Visst våld ansågs vara oavsiktligt på grund av sjukdom men gjorde ändå deltagarna arga. 
Deltagarna kände svikna av patienterna och ifrågasatte om de gjorde någon skillnad för dem. 
Vissa deltagare kände sig känslomässigt dränerade av våldet medan andra kände sig avdomnade 
alternativt ingenting alls. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I. 
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