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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Våld på arbetsplatsen har blivit alltmer vanligt inom vården och det är ett problem 

många sjuksköterskor någon gång kommer utsättas för. Våld kan både vara fysiskt och verbalt och 

kan orsaka konsekvenser i form av försämrad  mental hälsa, samt känslor som rädsla eller otrygghet 

på arbetsplatsen. Dessa konsekvenser kan i sin tur påverka sjuksköterskornas arbetsförmåga och 

produktivitet. Syfte: Att beskriva psykosociala konsekvenser av fysiskt och verbalt våld från 

patienter/och eller anhöriga riktat mot sjuksköterskor som jobbar på sjukhus samt vilken påverkan 

våldet har på sjusköterskors relation till arbetet och förmåga att ge en patientsäker vård. Metod: 

Litteraturstudie baserat på 14 kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I 

resultatet framkom ett antal konsekvenser av det arbetsrelaterade våldet. Dessa delas upp i 

emotionella reaktioner och psykosocialt välbefinnande, upplevelse av trygghet på arbetsplatsen, 

effekter på arbetstillfredsställelse, samt förmåga att utföra sitt arbete och ge en patientsäker vård. 

Slutsats: Sjuksköterskor som utsatts för våld rapporterar om konsekvenser i form av försämrad 

mental hälsa, minskad trygghetskänsla på arbetsplatsen ,nedsatt  arbetstillfredsställelse och nedsatt 

arbetsförmåga.Att människor i stor omfattning utvecklar psykologiska besvär, känner sig otrygga på 

arbetsplatsen samt upplever nedsatt arbetstillfredsställelse och arbetsförmåga är i sig ett problem 

som blir ytterligare påtagligt när det handlar om personal som ska ta hand om de sjuka i samhället. 

Mer forskning inom ämnet behövs för att kunna utveckla adekvata åtgärder för att motverka 

problemet och utbilda personalen i att hantera hotfulla och våldsamma situationer. 
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ABSTRACT 

Background: : Workplace violence has become more common  in health care and  is a problem 

many nurses at some point will experience. Violence can be both physical and verbal and can cause 

consequences in terms of loss of  mental health, as well as feelings of fear or insecurity in the 

workplace. This can in turn affect the staff's work capacity and  productivity.Aim: To describe 

psychosocial consequences of physical and verbal violence from patients and/or relatives of patients 

against nurses working in hospitals and what impact the violence has on nurses´ relationship to their 

work and their ability to give a patient safe care. Method: A Literature review based on 14 

quantitative and qualitative scientific articles. Result. The result showed a number of consequences 

to the work related violence. These are categorized in emotional reactions and psychosocial 

wellbeing, experience of safety at the workplace, effects on work satisfaction and ability to perform 

their work and give a patient safe care.  Conclusion: Nurses who experienced violence, reports 

consequences such as impaired mental health,  lower feelings of safety at work, reduced work 

satisfaction and reduced work efficiency. That people extensively develeop psychological 

problems, feel unsafe at work, and experience reduced work satisfaction and work efficiency is in 

itself a problem that becomes even more evident when it comes to the personnel that are taking care 

of the sick in the community. More research on the subject is necessery in order to develop 

adequate measures to counteract the problem and train staff to deal with threatening and violent 

situations. 
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BAKGRUND   

 

Hot och våld är ett växande problem i arbetslivet, inte minst för personal som arbetar inom vården 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Med anledning av det ökade antalet anmälningar om hot och våld inom 

vården i Sverige publicerade Arbetsmiljöverket 2011 en rapport (Arbetsmiljöverket [AV], 2011) för 

att belysa forskningsläget kring detta ämne. I rapporten framgick att hot och våld inom vården var 

ett växande problem på både nationell och internationell nivå som ledde till ekonomiska, fysiska 

och psykiska konsekvenser för de drabbade. Rapporten visade även att det främst var personal inom 

akutsjukvården, ambulanssjukvården, geriatriken och psykiatrin som drabbades samt att ung, 

outbildad och oerfaren, kvinnlig personal hade den mest framträdande risken att drabbas av hot och 

våld på arbetsplatsen. I rapporten beskrevs också ansvarsfördelning samt det ramverk av lagar och 

förordningar som fanns att gå efter i arbetet med denna problematik (AV, 2011). Genom att 

fastställa lagar och författningar som beskriver välfungerande rutiner, förebyggande åtgärder och 

omhändertagande av de som har utsatts för hot eller våld, kunde mycket våldrelaterat lidande på 

arbetsplatsen förhindras, i synnerhet för personal som arbetade inom hälso- och sjukvården där 

arbetsskadestatistiken visade en ökning av vårdskador på grund av våld (AFS, 1993:2).  

 

Lagar och förordningar 

Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1 160) syftar främst till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, 

samt att verka för en god arbetsmiljö. Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans verka för en 

god arbetsmiljö, och arbetsgivaren har en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (SFS, 1977:1 160). 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS, 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön 

beskriver vilka föreskrifter som finns gällande hot och våld på arbetsplatsen. Föreskrifternas 

tillämpningsområde gäller för arbete där det kan förekomma hot om våld eller risk för hot och våld. 

Det betonas i föreskrifterna att det är arbetsgivarens uppgift att utreda de risker för hot och våld som 

kan finnas på arbetsplatsen, förebygga riskerna i största möjliga mån samt att arbetsgivaren 

ansvarar för att det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner som ska följas. Det har visats att 

välinformerad personal som har fått möjlighet att bearbeta upplevelserna av fysiskt och psykiskt 

våld och fått ett bra omhändertagande, enligt de fastställda lagar och föreskrifter, är mycket bättre 

förberedd vid hantering av liknande våldsrelaterade händelser i framtiden (AFS, 1993:2). För att 

kunna utveckla ett effektivt stöd till personal som utsatts för våld i sitt arbete och kunna bidra med 
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hjälp att bearbeta dessa upplevelser, kan en kartläggning av vilka konsekvenser som upplevs av 

utsatta personer, vid arbetsrelaterat våld, vara till stor hjälp. 

Definition av hot och våld 

Hot definieras av Oxford English Dictionary (2014) som ett uttalande avseende att vålla smärta, 

skada eller annan fientlig handling mot någon i vedergällning för något som gjorts eller inte gjorts.  

I följande arbete har begreppet verbalt våld använts, då det är ett begrepp som ofta används i 

forskning kring ämnet våld. Hot räknas in i begreppet verbalt våld tillsammans med övriga former 

av verbala trakasserier och angrepp. Våld definieras av Världshälsoorganisationen (WHO, 2014) 

som avsiktligt hot om- eller faktiskt användande av fysisk styrka eller makt, mot sig själv, annan 

person, en grupp eller mot en gemenskap som antingen leder till eller har en hög sannolikhet att 

resultera i fysisk eller psykisk skada, skada i den känslomässiga utvecklingen, deprivation eller död.  

Verbalt våld kunde inkludera, hot, förolämpningar (Gascón et al., 2012) eller att förövaren skrek 

alternativt svor åt dem (Gacki-Smith et al., 2009). Fysiskt våld kunde samtidigt bestå i exempelvis 

slag, sparkar, att bli puttad, spottad på eller riven (Gacki-Smith et al., 2009) 

 

Redan för cirka 25 år sedan varnade forskare i USA för den ökande förekomsten av hot och våld i 

samhället och betraktade det som ett folkhälsoproblem av stora internationella proportioner (Arnetz, 

2001). I dag är hot och våld från patienter mot sjukvårdspersonal en betydande arbetsrisk och ett 

internationellt problem som förekommer på sjukhus världen över (Hahn et al., 2008). Enligt en 

amerikansk studie (Kowalenko, Gates, Gillespie, Succop & Mentzel, 2013) löpte sjukvårdspersonal, 

inklusive läkare, nära tio gånger större risk att drabbas av våld på arbetsplatsen jämfört med övriga 

yrkessektorer. I synnerhet var sjukvårdspersonalen på akutmottagningarna utsatt för våld på 

arbetsplatsen (Kowalenko et al., 2013). Ett flertal studier har visat att arbetsrelaterat våld kan 

påverka sjukhuspersonalens fysiska och psykiska hälsa negativt. En systematisk översikt av 

aggressivitet och våld på arbetsplatsen bland sjuksköterskor fann att sjuksköterskor som hade blivit 

utsatta för verbalt eller fysiskt våld ofta upplevde en negativ psykologisk påverkan i form av rädsla 

och en känsla av utsatthet (Edward, Ousey, Warelov & Lui, 2014). En annan översiktsstudie som 

beskrev de psykologiska effekterna av våld och aggressivt beteende mot sjuksköterskor visade 

också på negativa psykologiska effekter (Needham, Abderhalden, Halfens, Fischer & Dassen, 

2005). Samma studie visade att vårdpersonal reagerade liknande på våld oavsett land och kultur 

(Needham et.al., 2005). I en brittisk studie från 2013, rapporterade 83% att de hade upplevt verbalt 

våld under de senaste fyra veckorna, 50 % angav att de hade blivit hotade och 63% hade blivit 

fysiskt överfallna (Lepping, Lanka, Turner, Stanaway & Krishna, 2013). Av de som blivit utsatta 
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för fysiskt våld, hade 56% blivit skadade. Ytterligare en studie (Bigham et al., 2014) rapporterade 

att 75% av deltagande ambulanspersonal hade utsatts för våld i antingen fysisk eller verbal form 

under de senaste 12 månaderna. De flesta rapporterade inte detta, varken till överordnade eller 

genom formell dokumentation. En av anledningarna som uppgavs, var att våldet var en del av 

jobbet (Bigham et al., 2014). 

 

Posttraumatisk stress 

En person som utsätts för traumatiska situationer, där bland annat våld ingår, kan komma att 

drabbas av postraumatisk stress (Fichera et al., 2014). Symptomen, innefattar enligt DSM-5, oavsett 

vad som utlöst dem, en kliniskt signifikant ångest eller kognitiv nedsättning i individens sociala 

interaktioner, arbetsförmåga eller andra viktiga kognitiva funktioner. Mental påverkan av alkohol, 

droger, medicin eller andra psykiska besvär, räknas inte in (American Psychiatric Association, 

2013). Utlösande faktorer för posttraumatisk stress innefattar direkta upplevelser av en traumatisk 

händelse, att själv bevittna en traumatisk händelse, att få reda på att en familjemedlem eller nära 

vän varit med om något traumatiskt där döden eller faran för livet var antingen våldsam eller en 

olycka, samt att själv upprepade gånger eller på ett extremt och detaljerat sätt exponeras för en 

traumatisk händelse (American Psychiatric association, 2013). 

 

Vårdkvalitet och patientsäker vård 

Ett av de viktigaste områdena inom hälso- och sjukvården är patientsäkerheten. Patientsäkerhet 

handlar ytterst om att förhindra att patienter skadas inom hälso- och sjukvården (Stockholms läns 

landsting, 2013) och definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som skydd mot 

vårdskada. Lagen avser med vårdskada, psykisk eller kroppslig skada, sjukdom eller lidande samt 

dödsfall som kan undvikas om adekvata åtgärder vidtas när en patient kommer i kontakt med hälso- 

och sjukvården (SFS, 2010:659). En bristande patientsäkerhet kan medföra negativa konsekvenser 

som orsakar både lidande för patienten och höga kostnader för arbetsplatsen och samhället. Att 

uppnå en hög patientsäkerhet ökar vårdkvaliteten och är enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) ett grundläggande krav på vården (Socialstyrelsen, 2015). God vårdkvalitet innebär att 

vården som ges håller hög kvalitet där patienten känner sig nöjd med den givna vården och 

bemötandet (Vårdguiden, 2011). Hög patientsäkerhet är också en viktig förutsättning för att bevara 

vårdtagarnas och allmänhetens förtroende för sjukvården. En kartläggning av patientsäkerheten är 

därför angeläget för att följa dess utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Det är vårdgivarens ansvar att 

upprätthålla den goda patientsäkerheten och förebygga vårdskador hos patienterna.  
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Joyce Travelbee 

I Kirkevold (2000) beskriver omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) omvårdnad som en 

mellanmänsklig process. God omvårdnad uppnås genom en relation mellan sjuksköterskan och 

vårdtagaren. Sjuksköterskan har ansvaret för att relationen skapas och upprätthålls, men den måste 

samtidigt vara ömsesidig, då sjuksköterskan inte kan bygga relationen ensam. Relationen kan 

fungera som en kanal för att tillgodose vårdtagarens behov och används av sjuksköterskan för att 

hjälpa vårdtagaren eller anhöriga att förebygga eller övervinna sjukdom och lidande (Kirkevold, 

2000). Travelbee menade också att det var viktigt att lyssna till vårdtagarens uppfattningar och 

upplevelser, samt att se denne för den han eller hon är, att se patienten som en människa och inte 

som "något sjukt". Varje individs hälsa är subjektiv och den upplevda hälsan kommer att vara olika 

för varje individ. Hon menade att god kommunikation var avgörande för en relation mellan 

sjuksköterska och vårdtagare och att en god relation i sin tur var avgörande för en god omvårdnad 

(Kirkevold, 2000). Vid omvårdnaden bör därför sjuksköterskan alltid göra en bedömning av 

individen och den aktuella situationen, subjektivt utifrån individens upplevelser. Joyce Travelbee 

menade också att hopp var essentiellt för och starkt förknipat med omvårdnaden. Hoppet kan hjälpa 

patienten att hantera lidandet och om sjuksköterskan kan hjälpa patienten att understödja hoppet, 

kan denne därmed få lättare att ta sig igenom en jobbig period. Känner patienten hopp och en 

önskan om att livet ska bli bättre och mer lätthanterligt, kan patientens önskan uppnås genom att 

sjuksköterskan hjälper patienten att understödja dennes hopp ( Travelbee, 1971). 

 

Hot och våld inom hälso- och sjukvården kan medföra en minskad patientsäkerhet genom att orsaka 

stress och nedsatt arbetsproduktivitet hos personalen, vilket i sin tur kan påverka relationen till 

patienten negativt och leda till sämre vårdkvalitet (Gates, Gillespie & Succop, 2011) och otillräcklig 

säkerhet i patientens vård. Därför måste alla vårdgivare säkerställa att riktlinjer och regelverk följs 

och kontrolleras för att minska risken för våld, samt konsekvenserna av våld på patientsäkerheten 

(Stockholms läns landsting, 2015). Bland annat har vårdgivare, enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) skyldighet att en gång per år sammanfatta sitt patientsäkerhetsarbete i en 

patientsäkerhetsberättelse. Arbetsgivaren ska utreda de risker för hot och/eller våld som kan finnas i 

arbetet och vidta åtgätder för detta, samt att arbetet ska ordnas så att risken för hot och våld så långt 

som möjligt förebyggs(AFS, 1993:2). På de platser där det krävs för säkerheten, ska också 

larmutrustning finnas, och klara rutiner för åtgärder när larm utlösts, samt för vilka som tar emot 

larmen(AFS, 1993:2). På enskilda sjukhus och avdelningar finns också egna riktlinjer som bör 
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följas. Akademiska sjukhuset i Uppsala har till exempel ett HR-råd som har till uppgift att utvärdera 

arbetsmiljön, där bl.a. våld ingår (Landstinget i Uppsala län, 2014). 

 

Problemformulering 

Tidigare studier har visat att våld inom hälso- och sjukvårdens öppen- och slutenvård är ett problem 

som påverkar både sjukvårdspersonal, patienter och patientvård. Våld på arbetsplatsen kan leda till 

att personal känner sig stressad och hotad, vilket kan leda till sämre vårdkvalitet och patientsäkerhet 

(Edward et al., 2014; Gates et al., 2011). Tidigare översikter har beskrivit förekomst av våld och 

personalens upplevelser av våld, men inte satt detta i relation till hur det i förlängningen kan 

påverka vården och patienternas situation, vilket är vad som avses belysas i följande översikt. 

 

Syfte 

Arbetet syftar till att beskriva psykosociala konsekvenser av fysiskt och verbalt våld från 

patienter/och eller anhöriga riktat mot sjuksköterskor som jobbar på sjukhus samt vilken påverkan 

våldet har på sjusköterskors relation till arbetet och förmåga att ge en patientsäker vård. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka psykosociala konsekvenser rapporterar sjuksköterskor som utsatts för fysiskt och verbalt 

våld på arbetsplatsen?  

2. Vilken inverkan kan fysiskt och verbalt våld ha på sjuksköterskors relation till arbetet samt deras 

förmåga att kunna utföra sina arbetsuppgifter och ge en patientsäker vård? 

 

METOD                                                                                                                                   

Design 

Arbetet har designats som en litteraturstudie där publicerade vetenskapliga studier har identifierats, 

kvalitetsvärderats och analyserats (Forsberg & Wengström, 2008) med syfte att skapa en översikt 

av kunskapsläget om effekter av hot och våld inom hälso- och sjukvårdspersonalens 

verksamhetsområde. 

Sökstrategi 

Denna litteraturstudie baserades på data från vetenskaplig litteratur i form av originalartiklar. 

PubMed valdes ut som databas för sökningen av artiklarna som ingick i studien och sökningen 
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gjordes i december månad 2014. PubMed är en ämnesspecifik databas och valdes ut då den 

bedömdes kunna förse studien med relevant information relaterat till syfte och frågeställningar. 

Sökningen begränsades till artiklar på engelska och svenska som publicerats de senaste 15 åren. 

Kriterier för inklusion var att studierna var empiriska och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 

använde sig av kvantitativ eller kvalitativ design samt rapporterade om effekter av hot och våld mot 

sjuksköterskor som arbetade på sjukhus inom hälso- och sjukvården. För att inkluderas var 

artiklarna tvungna att finnas tillgängliga gratis eller inom ramen för Uppsala Universitetsbibliotek. 

 

Sökorden angavs som medicinska termer, MeSH-termer, som används för bl.a. katalogisering och 

sökning av medicinska böcker och tidskrifter (Karolinska Institutet, 2014). MeSH-termerna 

användes i olika kombinationer med hjälp av booleska sökoperatorer (Friberg, 2006) för att hitta 

relevanta studier. Den booleska operatorn AND lades mellan de utvalda sökorden för att tala om för 

databasen att det fanns ett intresse att hitta dokument som handlade om samtliga sökord som hade 

valts ut (Tabell 1). 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga studier som rapporterats i denna litteraturstudie var etiskt granskade och hade antingen fått 

tillstånd för genomförande av olika etiska kommittéer, eller genomgått noggranna etiska 

överväganden. Etikgranskning av studier är viktig, då det bedöms om forskningen är relevant, och 

människor som deltar i forskning behöver skyddas från att skadas fysiskt, psykiskt eller 

integritetsmässigt. En avvägning bör göras för att väga risker mot eventuella kunskapsvinster 

(Etikprövningsnämnden, 2002). Forskningsetiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för 

god medicinsk forskning (Forsberg & Wengström, 2008) om att ohederlighet och fusk inte får 

förekomma har följts under genomförandet av studien. Den aktuella studiens resultat presenteras på 

ett objektivt sätt utan avsiktlig förvrängning av forskningsresultaten eller fabricering av data
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningen.  

Sökord Träffar Dubbletter Exkluderad 

p.g.a. titel 

Lästa 

abstract 

Exklusioner - 

Uppfyllde ej 

inklusionskriterier 

Exklusioner - Ej 

tillgänglig 

Lästa 

fullartiklar 

Utvalda för 

litteraturöversikten 

Workplace Violence AND 

Nurse AND Impact AND 

Hospital 

34 träffar 0 0 34 abstract 

lästa 

14 5 exkluderades då 

de inte var gratis 

eller tillgängliga via 

Uppsala Universitet 

15 7 

Workplace violence AND 

Nurse AND Outcome 

8 träffar 0 1 7  6 0 1 1 

Healthcare AND Workplace 

violence AND Hospital 

AND Staff AND Patient 

care 

50 träffar 13 12 25 15 2 8 2 

Nurse AND Workplace 

violence AND Mental 

health AND Impact 

17 träffar 8 3 6 4 0 2 2 

Nurse AND Workplace 
violence AND Experience 
AND Staff AND Mental 
health 

15 träffar 6 2 7 2 2 3 2 
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Bearbetning och analys 

En kvalitetsbedömning av samtliga studier som inkluderats i studien genomfördes med hjälp av två 

kvalitetsgranskningsmallar utformade av Institute of Health Economics (IHE, 2004). 

Kvalitetsbedömningen omfattade studiernas beskrivning av syfte, design, metod, urval, 

mätinstrument, datainsamling, resultat, slutsats och analys. Mallen syftade att få svar på om 

frågeställningarna och syftet tydligt formulerade, om designen var lämplig för just syfte och 

frågeställningar. Dessutom granskades om metoden var utformad på ett sätt att man fick fram ett 

resultat man kunde lita på, att mätinstrumenten besvarade det syftet var att besvara, och inte något 

annat och att resultatet besvarade syfte och frågeställningar.  Den ena mallen var utformad för att 

granska kvaliteten av studier med kvantitativ metod. Den bestod av 14 frågor där varje fråga gav 

högst två poäng, vilket gav en maxpoäng på 28 poäng (Bilaga 1). Fyra av de 14 frågorna i 

granskningsmallen frågade om randomisering och ”blindning” och exkluderades vid bedömningen 

av de kvantitativa studier då dessa frågor inte var relevanta för de inkluderade studierna. Detta 

ledde till att maxpoängen för den kvantitativa kvalitetsgranskningen blev 20 poäng. Frågorna 

presenteras i bilaga 1.  Mallen som användes för att granska studier av kvalitativ metod redovisas i 

bilaga 2. Mallen bestod av 10 frågor där varje fråga kunde ge högst två poäng. Den kvalitativa 

kvalitetsbedömningen kunde ge 20 poäng totalt (Bilaga 2). 

 

Vid granskningen av studiernas kvalitet bedömdes de artiklar med 18-20 poäng vara av hög 

kvalitet. De studier som fick 15-17 poäng bedömdes som medel och de som fick under 15 poäng 

bedömdes vara av låg kvalitet. Samma gränssättning gällde för både kvantitativa och kvalitativa 

studier. Bedömningen inleddes med en kvalitetsgranskning av två studier för att skapa en 

uppfattning av hur mallen fungerade och vad frågorna och de möjliga poängen var värda. Efter 

detta sattes gränsvärdena med de första granskningarna som riktlinje. Studiernas resultat 

analyserades, bearbetades och sammanställdes för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

RESULTAT 

Analysen av de inkluderade artiklarna visade att en sjuksköterska som utsatts för fysiskt eller 

verbalt våld i arbetet, kunde uppleva negativa psykologiska konsekvenser som följd. Det framkom 

också att våldet kunde påverka arbetsförmågan och vårdkvalitén negativt och även påverka 

patientsäkerheten.   
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Den aktuella studiens sökning resulterade i 14 inkluderade studier varav tre hade uteslutande 

kvalitativ design och 10 hade kvantitativ design. En av studierna (Luck, Jackson & Usher, 2008) 

använde sig av både kvantitativ och kvalitativ design. Studierna byggde på självrapportering och 

deltagarna ombads se tillbaka i tiden för att minnas våldsincidenter och hur de reagerat på dessa.  

En studie (Luck, Jackson & Usher, 2008) använde även deltagande observationer och 

journalgranskning. Fyra av de inkluderade studierna bedömdes vara av medelhög kvalitet, övriga 10 

bedömdes vara av hög kvalitet. Samtliga av de kvantitativa artiklarna hade över hundra deltagande 

sjuksköterskor. I studien med lägst antal deltagare (Zafar et al., 2013) deltog 134 sjuksköterskor, 

men studien inkluderade även 132 läkare, vilket innebar att totalt 266 personer deltog i studien. Den 

studie där flest sjuksköterskor deltog (Hesketh et al., 2003) hade ett urval på 6526 deltagare. 

Medelvärdet på urvalsstorleken i de kvantitativa studierna var 107 deltagare. De kvalitativa 

artiklarna hade som lägst åtta deltagare och som mest 35 deltagare. Åtta av de tio kvantitativa 

artiklarna redovisade studiernas svarsfrekvens vilken sträckte sig mellan 48-99% I de artiklar där 

det framgick andel män och kvinnor som deltog, var majoriteten av deltagarna kvinnor och 

arbetslivserfarenheten inom yrket varierade från mindre än ett år ända upp till 43 år. Se tabell 2 för 

en presentation av de 14 inkluderade studierna.                                                                               

Syntes av resultat                                                                                                                    

Kvantitativa och kvalitativa studier har ofta olika infallsvinkel på liknande problem. I denna 

litteraturstudie, som handlade om effekter av våld på arbetsplatsen för sjuksköterskor, har de 

kvalitativa studierna som inkluderats syftat till att studera sjuksköterskornas upplevelser och 

uppfattningar av, deras reflektioner kring, och deras hantering av våld på arbetsplatsen och dess 

konsekvenser. I dessa studier har författarna försökt få en djupare förståelse för de känslomässiga 

reaktionerna och tankarna kring våldet och hur de utsatta sjuksköterskorna funderar kring sina egna 

reaktioner. De har liksom flera av de kvantitativa studierna rapporterat om känslor som oro, sänkt 

självförtroende, stress, frustration och sårbarhet, men även en förståelse för varför dessa incidenter 

kunde ske, framför allt när ilskan främst var riktad mot systemet och inte den enskilda 

sjuksköterskan. De kvantitativa studierna syftade istället till att undersöka förekomst av på förhand 

bestämda effekter av våld på arbetsplatsen. De undersökte en stor mängd effekter och hade till viss 

del infallsvinklar som skilde sig åt. Några av de rapporterade effekterna återkom dock i en stor del 

av studierna som ingått i föreliggande studie. De effekter som var mest frekvent omnämnda var 

stress, ilska, oro, rädsla, ångest, otrygghet och sänkt motivation.  
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Resultatet har summerats och presenterats som emotionella reaktioner och psykosocialt 

välbefinnande, upplevelse av trygghet på arbetsplatsen, effekter på arbetstillfredsställelsen och 

förmåga att utföra sitt arbete och ge en patientsäker vård 

 

Emotionella reaktioner och psykosocialt välbefinnande 

Fysiskt och verbalt våld på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskors mentala hälsa negativt (Ünsal 

Atan et al., 2013; Baby, Glue & Carlyle, 2014; Magnavita & Heponiemi, 2011; Celik et al., 2007). 

Celik och medarbetare (2007) visade i sin studie att verbalt våld orsakade känslor av ilska och 

hjälplöshet, samt förödmjukelse, förnedring och depression (Celik et al., 2007). Utsatta 

sjuksköterskor kände sig stressade och sårbara samtidigt som självförtroendet och motivationen 

kunde påverkas negativt. Baby, Glue & Carlyle (2014) fann i en kvalitativ studie att sjuksköterskor 

som utsatts för våld upplevde sänkt självförtroende, sänkt självkänsla och utbrändhet. 

Sjuksköterskorna kunde också besväras av störande minnen och tankar, en ständig känsla av att 

behöva vara väldigt alert och på sin vakt, samt att allt kändes som en ansträngning (Zafar et al., 

2013) vilket kan vara symtom på posttraumatisk stress och ångest.  

 

Pai och Lee (2011) visade i en studie av riskfaktorer och psykiska hälsokonsekvenser av våld mot 

sjuksköterskor i Taiwan att 32,3 % rapporterade en måttlig nivå av ångest efter sina erfarenheter av 

våld på arbetsplatsen. Mer än en fjärdedel av sjuksköterskorna led av posttraumatiska stressymptom 

till följd av psykologiskt våld, d.v.s. verbalt våld, sexuella trakasserier och mobbing, på 

arbetsplatsen (Pai & Lee, 2011). Våldsutsatta sjuksköterskor rapporterade också att de mådde 

psykiskt dåligt och en undergrupp uppvisade depressiva symtom (Ünsal Atan et.al., 2013). I en 

studie rapporterade våldsutsatta sjuksköterskor också högre arbetsrelaterad stress och lägre socialt 

stöd jämfört med icke våldsutsatta (Magnavita & Heponiemi, 2011). Upplevelser av verbalt våld 

tillsammans med en hög nivå av arbetsstress och social isolering var signifikanta prediktorer för 

psykologiska problem (Magnavita & Heponiemi, 2011). De som hade blivit utsatta för fysiskt eller 

verbalt våld rapporterade ett brett spektrum av känslomässiga reaktioner. Bland dessa fanns känslor 

som ilska, rädsla och ångest, skuld och känslor av hjälplöshet och frustration (Ünsal Atan et.al., 

2013; Baby, Glue & Carlyle, 2014; Magnavita & Heponiemi, 2011; Catlette, 2005). Även psykiska 

konsekvenser som oro, sorgsenhet, skam och känslor av inkompetens rapporterades (Chapman et 

al., 2009). En studie som gjorde på ett sjukhus i Turkiet visade att de vanligaste reaktionerna för 

sjuksköterskorna efter en upplevelse av verbalt våld var ilska, nedslagenhet och obehag. Samtidigt 

uppgav 88 % av sköterskorna att våldet hade haft en negativ påverkan på deras moral och 91 % 
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uppgav att de hade upplevt en emotionell utmattning som en konsekvens av våldshändelsen (Öztunç, 

2006) 

 

Zeng och medarbetare (2013) visade att våldets konsekvenser kunde sträcka sig utanför 

arbetsplatsen. De fann att sjuksköterskor som hade utsatts för våld de senaste sex månaderna 

rapporterade lägre livskvalité än sjuksköterskor som inte hade utsatts för våld. En andel av 

våldsutsatta sjuksköterskor rapporterade att de känslomässiga reaktionerna på våldet påverkade 

sociala relationer och familjeförhållanden negativt. Deltagare beskrev hur de kunde vara väldigt 

trötta och utmattade även på fritiden, samtidigt som de kunde bära på känslor av ilska och 

lättretlighet när de lämnat jobbet och kommit hem. (Baby, Glue & Carlyle, 2014; Chapman, Perry, 

Styles & Combs, 2009).  

Upplevelse av trygghet på arbetsplatsen 

Våldet resulterade även i att personalen inte kände sig trygg på arbetsplatsen, vilket rapporterades 

av deltagare i enkätstudier som graderade sin trygghetskänsla samtidigt som de rapporterade om 

våldsincidenter (Zafar et al., 2013) och  beskrevs även i en kvalitativ studie, i vilken utsatta 

sjuksköterskor intervjuades om våld från patienter och anhöriga (Catlette, 2005). Zeng et al. (2013) 

fann att 62 % av sjuksköterskorna som deltog i studien hade känt sig hotade att utsättas för våld 

under mer än 20 % av sin arbetstid den senaste veckan och en kvalitativ studie som intervjuade 

akutsjuksköterskor som utsatts för våld (Catlette, 2005) fann att säkerheten inte var tillräcklig samt 

att de utsatta sjuksköterskorna kände sig otrygga och sårbara. Även Zafar et al. (2013) rapporterade 

om en oro för våld på arbetsplatsen där de deltagande sjuksköterskorna och läkarna fick bedöma 

oron för att utsättas för våld på en skala mellan 1-5 där 1 indikerade att personen inte alls var orolig 

och 5 att personen var extremt orolig. Medelvärdet hos sjuksköterskorna var 3,7 (SD = 1,2) vilket 

tyder på en förhöjd oro bland våldsutsatta sjuksköterskor.  

Luck och medarbetares (2008) resultat visade att våld som hade riktats mot sjuksköterskorna som 

en symbol för missnöje med verksamhetens system inte hade någon negativ påverkan på 

sjuksköterskornas emotionella välbefinnande. Sjuksköterskorna uppgav att de förstod förekomsten 

av våldet då patienterna och deras anhöriga var påverkade av alkohol och droger eller frustrerade 

över t.ex. långa väntetider. Denna förståelse gav sjuksköterskorna möjligheten att undvika negativa 

psykosociala konsekvenser. Sjuksköterskorna rapporterade att våld som var specifikt riktat mot dem 

var svårare att hantera och hade negativa följder på deras psykiska hälsa (Luck, Jackson & Usher, 

2008).  
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Effekter på arbetstillfredsställelsen 

Våldet kunde också få personal att överväga att sluta jobba, alternativt byta arbetsplats, eller yrke 

överhuvudtaget. I en studie på sex olika universitetssjukhus i Turkiet, hade 13 % av 

sjuksköterskorna (Ünsal Atan et al., 2013) övervägt att sluta med anledning av våldet, medan 

Magnavita & Heponiemi (2011) i en studie på ett sjukhus i Italien fann att 19 % av 

sjuksköterskorna som utsatts för fysiskt våld och 31 % av de som utsatts för verbalt våld hade 

tankar på att byta arbetsplats. Celik och medarbetares (2007) resultat visade att 64 % av 

sjuksköterskorna som utsattes för verbalt våld funderade på att lämna sin arbetsplats och 

sjuksköterskeyrket (Celik, Celik, Ağirbaş & Uğurluoğlu, 2007). En kanadensisk studie visade att 

våldsamma episoder på arbetsplatsen hade en negativ påverkan på sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskor som hade upplevt både verbala övergrepp och minst en 

annan form av våld hade den lägsta nivån av arbetstillfredsställelse och de sjuksköterskor som inte 

hade upplevt någon form av våld rapporterade en hög nivå av arbetstillfredsställelse (Hesketh et al., 

2003). 

Förmåga att utföra sitt arbete och ge en patientsäker vård 

Våld på arbetsplatsen kunde också ha inverkan på personalens förmåga att utföra sitt arbete. Mer än 

40 % av sjuksköterskorna i en turkisk studie menade att våldet påverkade deras arbetsförmåga och 

eller arbetsinsats (Ünsal Atan et.al., 2012). Våldsdrabbade rapporterade dessutom  sänkt motivation 

och engagemang efter att de utsatts för fysiskt eller verbalt våld (Baby, Glue & Carlyle 2014) samt 

en känsla av att allt var en ansträngning (Zafar et al., 2013). Att utsättas för våld kunde också vara 

en riskfaktor för utbrändhet (Baby, Glue & Carlyle, 2014) och arbetsrelaterad stress (Magnavita & 

Heponiemi, 2011; Ünsal Atan et al., 2012). 

För att kunna bedöma nivåer av effekt på de våldsutsatta skapade Sato, Wakabayashi, Kiyoshi-Teo 

& Fukahori (2013) en skala mellan 1-4 där de olika nivåerna hade sina kriterier. Nära hälften av 

deltagarna hade den senaste månaden upplevt nivå 1 till följd av aggressivt beteende från en patient, 

vilket innebar temporär övergående stress. Nivå 3 hade upplevts av 8,4 % av deltagarna och innebar 

att de upplevt sådan mental påfrestning att de var oförmögna att ta hand om patienten i fråga, 

upplevde sömnbesvär eller nedsatt aptit. Vid nivå 4 var den utsatte på grund av mental inverkan 

efter våld, oförmögen att ge någon patient vård eller utföra några arbetsuppgifter och 5 % av 

deltagarna hade upplevt detta.  

 

Chapman och medarbetare (2009) visade att sjuksköterskor rapporterade att de var motvilliga eller 

vägrade arbeta med våldsamma patienter. Detta fick konsekvensen att de våldsamma patienterna 

inte fick den bästa vården. Sjuksköterskorna rapporterade även att kvaliteten på andra patienters 
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vård blev lidande på grund av att de våldsamma patienterna tog upp deras tid (Chapman et al., 

2009). Öztunçs studie visade att 68 % av sjuksköterskorna rapporterade att verbalt våld hade haft 

negativa effekter på deras förmåga att ge omvårdnad och medfört en minskning i deras 

produktivitet (Öztunç, 2006). Celik och medarbetares (2007) studie visade en minskning i 

sjuksköterskornas arbetsproduktivitet efter upplevelser av fysiskt våld (Celik et al., 2007). 

Även Roche och medarbetare (2010) visade i en studie, som gjordes på 21 sjukhus i Australien, att 

sjuksköterskor som har blivit utsatta för verbalt våld hade svårt att genomföra sina arbetsuppgifter 

på ett produktivt sätt. Sjuksköterskorna kunde bli så påverkade av våldet till den grad att de inte 

bara kunde bli försenade med omvårdnadsarbetet, utan även ge fel mediciner till patienterna och 

vara sena med administrationen av läkemedel (Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2010). 

DISKUSSION                                                                                       

Resultatdiskussion 

De mest framträdande av resultaten i den aktuella litteraturstudien var att våldet på ett negativt sätt 

kunde påverka sjuksköterskornas arbetsförmåga och förmåga att ge vård till patienterna samt 

resultera i att även motivation, moral och självförtroende påverkades negativt. Våldet kunde också 

påverka den mentala hälsan hos utsatta sjuksköterskor negativt , samt resultera i känslomässiga 

reaktioner så som framför allt rädsla, ångest, oro, ilska, stress och frustration.  Dessa symptom 

återkommer också i övrig litteratur inom ämnet (Needham et al., 2004; Edward et al., 2014; 

Menckel & Viitasara, 2012). Våldet kunde också öka sjuksköterskornas känslor av arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet. Resultatet från samtliga granskade studier visar att det förekommer hot och 

våld i både verbal och fysisk form mot sjukvårdspersonal inom sjukvården. Förekomsten av hot och 

våld inom hälso- och sjukvården är ett internationellt problem som existerar på sjukhus i stora delar 

av världen. Detta stämmer överens med tidigare litteratur som också beskriver hot och våld inom 

hälso- och sjukvården som ett internationellt problem (Hahn et al., 2008; Needham et al., 2005). 

Utförande av arbetsuppgifter 

Gällande sjuksköterskornas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter efter att ha upplevt våldsamma 

incidenter är studiens resultat i linje med tidigare studier och pekar mot ett tydligt samband mellan 

våld på arbetsplatsen och nedsatt arbetsproduktivitet, nedsatt vårdkvalitet och upplevelse av stress. 

(Gates, Gillespie & Succop, 2011) Det finns också tidigare studier som tyder på att utbrändhet kan 

påverka arbetsförmågan negativt (Dewa, Loong, Bonato, Thanh & Jacobs, 2014) . Denna studie 

visar även att hot och våld har en negativ inverkan på sjuksköterskornas motivation och 

engagemang samt att ett flertal övervägde möjligheten att säga upp sig på grund av det 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1359178908000475
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arbetsrelaterade våldet. Ett resultat som kan ha stor betydelse för patientsäkerheten, var att 

förekomsten av våld på arbetsplatsen, ökade risken för felmedicinering och sen administration av 

läkemedel. Detta var dock endast resultat från en studie, då inga av de andra studierna hade 

undersökt detta samband. 

De mentala konsekvensernas effekter på arbetsförmågan 

Många av de reaktioner som rapporterats i studierna och de effekter på de våldsdrabbade 

sjuksköterskorna som beskrivits skulle kunna sammankopplas med effekten på sjuksköterskornas 

förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Även en sjuksköterska är mänsklig och känslor som rädsla, 

ångest och ilska m.m. är naturliga reaktioner på våld. Om man utsätts för dessa under längre tid 

tillsammans med stress skulle detta mycket väl kunna vara en del av anledningarna till utvecklandet 

av allvarliga stressymptom och utbrändhet (Magnavita, 2014; Gascón et al., 2012). Stress och 

utbrändhet kan också påverka deras förmåga till arbete och arbetsproduktivitet på ett negativt sätt, 

vilket tidigare studier visat (Gates, Gillespie & Succop, 2011; Gascon et al., 2012; Dewa et al., 

2014) men också deras motivation, självkänsla och ork vilket den aktuella studien rapporterar. Då 

konsekvenser som posttraumatisk stress och utbrändhet också presenteras, bör också detta tas i 

beaktning vid reflektion kring personalens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter korrekt. Det är 

också möjligt att den som är stressad och eventuellt missar något i sitt arbete, eller efter att ha 

utsatts för mycket våld, inte längre är lika motiverad och ger sitt yttersta (vilket också kan vara 

symtom på posttraumatisk stress), skulle kunna ha en ökad risk att utsättas för våld genom att 

patienter eller anhöriga blir upprörda över just detta. Detta stöds till viss del av resultat från en 

longitudinell studie av Magnavita (2014) som visade att sjuksköterskor som utsatts för våld hade en 

ökad risk för att utveckla arbetsrelaterad stress och de som led av arbetsrelaterad stress hade en 

ökad risk att drabbas av våld. Detta kunde leda till att den som utsatts för våld ,hade en större risk 

att utsättas för våld igen. Magnavita (2014) beskrev aldrig vad som eventuellt skulle komma först,  

och vara grundorsaken, utan konstaterade att sambandet gick åt båda håll. Även Gacki-Smith et al. 

(2009) rapporterade att faktorer som utlöste våld från patienter exempelvis inkluderade  när 

patienter upplevde att personalen inte brydde sig, eller att de fick vänta länge.   

 

Verbalt våld ger allvarliga konsekvenser 

Magnavita & Heponiemi (2011) rapporterade att verbalt våld ofta hade mer arbetsrelaterade och 

psykologiska konsekvenser än fysiskt våld. Detta kan tyckas överraskande, och skulle kunna vara 

ett ämne för vidare studier. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det verbala våldet eventuellt 

kan vara mer personligt och utformat som ett personangrepp, medan det fysiska våldet istället skulle 
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handla om en utåtagerande patient. Samma studie nämner också att de som drabbats av verbalt våld 

får sämre stöd av kollegor och överordnade. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att 

rapporteringen tydde på att det var värre att drabbas av verbalt våld. En eventuell orsak till det lägre 

stödet skulle kunna vara att det från kollegor och överordnades håll inte ses som lika allvarligt om 

det inte är fysiskt våld.  Här skulle eventuellt en kvalitativ studie som på djupet studerade 

skillnaderna mellan fysiskt och verbalt våld, med inriktning på hur och på vilket sätt det påverkar 

sjuksköterskan vara intressant. Ytterligare studier av intresse skulle kunna vara sådana som 

analyserar posttraumatiskt stress efter våld på arbetsplatsen och dess inverkan på arbetsförmågan.  

 

Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee (1971)  menade att en god relation mellan sjuksköterska och vårdtagare var 

avgörande för att kunna upprätta en god vård.  Relationen skulle vara ömsesidig och sjuksköterskan 

måste ha förståelse för patientens upplevelser och behov, samt se till individen (Kirkevold, 2000). I 

den aktuella studien har våld från patienters sida mot sjuksköterskor analyserats. I dessa fall finns 

inte denna ömsesidiga relation. Inkluderade studier rapporterar dessutom om våld som uppstår när 

patienterna missförstår eller inte uppskattar sjuksköterskornas sätt, intentioner eller attityd och när 

de inte har förståelse för situationen så som t.ex. lång väntetid. I en bra relation, med god 

kommunikation kan en sjuksköterska och en vårdtagare förhoppningsvis bygga upp en ömsesidig 

förståelse, där man kan se varandras situation, förutsättningar och behov. I dessa fall kan 

förhoppningsvis risken för våld och aggression från patienterna minska. 

Metoddiskussion 

Inkluderade studier 

Denna studie redovisar och analyserar artiklar som behandlar våld mot personal inom vården, samt 

hur det påverkar deras arbetsförmåga och vården av patienterna. Studierna kommer från olika delar 

av världen och rapporterar liknande resultat vilket stärker deras tillförlitlighet och därmed, när det 

gäller de kvantitativa studierna, deras generaliserbarhet. För att öka representationen i denna 

litteraturstudie, hade fler artiklar kunnat inkluderas. För att finna lämpliga studier att inkludera i den 

aktuella studien, användes databasen PubMed. Fler databaser hade kunnat användas för att öka 

bredden på sökningen och eventuellt säkerställa att somliga studier återkom i flera databaser. 

Antalet funna studier kan ha begränsats av att inte fler databaser användes. Efter testsökningar i 

andra databaser  hittades inget annat än icke aktuella studier eller studier som också fanns i PubMed. 

PubMed bedömdes som tillräckligt bred och innehållsrik för att användas som ensam databas för 

studien. 
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Litteratursökning 

 Sökorden användes tillsammans med den booelska operatorn AND för att begränsa antalet träffar 

och specificera sökningen till det som var av intresse. Sökordet "workplace violence" användes i 

samtliga sökningar, vilket kan ha begränsat antal träffar, men samtidigt specificerat sökningen till 

vad syftet var att finna. En begränsning av vilka studier som skulle ingå, var att de av skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska, vilket gav en risk att artiklar som skrivits på ett annat språk, men 

som besvarade syftet kan ha uteslutits. För att minska denna risk hade även artiklar på spanska 

kunnat inkluderats, då båda författarna till den aktuella studien talar spanska på en god nivå, men 

bedömningen gjordes att det var bättre att hålla sig till engelska, som är språket majoriteten av 

internationell forskning sker på, och svenska som är språket den aktuella studien skrivs på. De 

inkluderade artiklarna skulle inte heller vara äldre än 15 år. Att tidsbegränsningen sattes till 15 år 

istället för 10 som var tanken från början, gjordes för att bredda träffarna och ge möjlighet till fler 

inkluderade studier. Bedömningen gjordes att även om ny forskning kan ha gjorts, skulle även 

denna inkluderas och att effekterna av våldet på sjuksköterskorna inte borde ha förändrats med tid, 

särskilt inte så kort tid. Denna tanke fick också stöd genom det egna resultatet tillsammans med 

tidigare litteratur inom ämnet (Gates, Gillespie & Succop, 2011). Studierna var empiriska och 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, för att stärka trovärdigheten. Att studierna skulle vara 

tillgängliga antingen gratis eller via Uppsala Universitet, var på grund av ekonomiska och 

tidsmässiga beslut. Eventuellt kan studier som svarat på syftet på ett bra sätt ha missats och 

uteslutits ur den egna studien genom denna begränsning. Sökningen anses vara tillräckligt tydligt 

beskriven för att den ska kunna göras om. Detta med reservation för att det kan ha tillkommit 

ytterligare artiklar i PubMed efter det att sökningen för den aktuella studien gjordes. 

Bearbetning 

 Då endast artiklar på engelska inkluderades i studien, och ingen av författarna har engelska som 

modersmål, lästes artiklarna var för sig för att sedan tillsammans komma överens så att man hade 

förstått resultaten på samma sätt. Detta för att minimera risken för feltolkningar pga. 

språkförbistring. Kvalitetsgranskningen av de inkluderade studierna skedde med hjälp av två 

kvalitetsgranskningsmallar utformade av Institute of Health Economics (IHE, 2004). Dessa bestod 

av en mall för kvantitativa artiklar och en mall för kvalitativa och innehöll också instruktioner för 

hur varje fråga skulle besvaras, samt ett uträknat poängsystem. Dock fanns det inga färdiga 

gränsvärden för olika nivåer av kvalitén, utan dessa utformades inför den egna granskningen genom 

att testgranska ett antal artiklar och få en uppfattning av hur mycket varje poäng var värd. Inga 

andra litteraturstudier som använt denna mall kunde hittas. Detta hade i sådant fall kunna stärka den 

egna kvalitetsgranskningen. Om ytterligare studier hade satt liknande gränsvärden, eller om den 
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aktuella studiens gränsnivåer hade kunnat anpassas efter tidigare studier skulle trovärdigheten 

stärkas. Granskningsmallen valdes ut, även då inga andra studier kunde hittas som använt sig av 

samma mall, då den bedömdes passa bra för artiklarna som inkluderats i den aktuella studien och att 

det på ett bra sätt gick att besvara frågorna. Detta särskilt då instruktioner för varje fråga fanns 

bifogat. 

Representation 

En majoritet av de deltagande sjuksköterskorna var kvinnor, vilket kan förklaras med att det finns 

fler kvinnliga sjuksköterskor än det finns manliga. Generaliserbarheten bland manliga 

sjuksköterskor, begränsas, vid en könsuppdelning, genom att andelen manlig deltagare var liten. 

Däremot finns möjligheten att dela upp de deltagande sjuksköterskorna i åldersspann eller 

erfarenhet inom yrket, då denna information fanns tillgänglig, och åldersspannet, samt spannet för 

erfarenheten var presenterat. Studierna kom från olika delar av världen. Representerade länder var 

Kanada, Turkiet, Australien, Italien, Taiwan, Kina, Japan, Pakistan, USA och Nya Zeeland. Detta 

innebär att Nordamerika är representerat, liksom Oceanien, Asien/Sydostasien, Mellanöstern och 

Europa. Sydamerika och Afrika är inte representerade, vilket hade kunnat ytterligare stärka studiens 

representation. Dessutom hade ytterligare studier från Europa kunnat inkluderas. 

Studiens styrkor och svagheter 

En begränsning i de inkluderade studierna är att de byggde på självrapportering och var 

retrospektiva i den bemärkelse att deltagarna skulle minnas tillbaka för att rapportera vad de 

tidigare hade upplevt. Detta skulle kunna vara till nackdel för tillförlitligheten, då det finns en risk 

att deltagare minns fel eller glömmer bort specifika detaljer som kunde ha betydelse för resultatet. 

En styrka däremot är att ingen av studierna hade under 100 deltagare, den med minst antal 

sjuksköterskor (Zafar et al., 2013) hade 134 sjuksköterskor som deltog. Eftersom deltagande av 

etiska skäl varit frivilligt finns en risk att individer som utsatts för våld, eventuellt skulle kunna mer 

benägna att svara på enkäter för att vilja påverka, men en annan risk skulle kunna vara tvärt om, att 

de som blivit mest utsatta inte orkade med att delta. Flera studier rapporterar dessutom att våld inom 

vården ofta är underrapporterat(Gacki-Smith et.al., 2009; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2010; 

Magnavita, 2014; Danesh, Malvey & Fottler, 2008). Då vissa studier som ingick i den aktuella 

studien hade en relativt låg svarsfrekvens, en så låg som 48 %, skulle detta kunna vara en betydande 

risk för resultatpåverkan. Dock hade de studier med lägre svarsfrekvens liknande resultat, avseende 

förekomst och konsekvenser  som de med hög svarsfrekvens, vilket tyder på att resultaten ändå är 

trovärdiga. Resultatet visade också på att sjuksköterskor blev mer benägna att lämna sina jobb och 

byta arbete vid utsatthet för våld, vilket skulle kunna påverka resultatet till viss del, genom att de 
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som påverkats mest, i sådan grad att de valt att sluta, inte har deltagit i studierna. Denna risk kan till 

viss del ha motverkats genom att se tillbaka över tid, hade deltagare med olika lång erfarenhet och 

hade urvalsgrupper stora nog att ändå få en bra spridning.  Social disability skulle också kunna vara 

en confounder, d.v.s. att deltagare i studierna svarar det de förväntar sig att de som genomför 

studien vill att de ska svara eller vad de tänker sig att de borde svara. T.ex. skulle de som svarar på 

enkäterna om de vet att studien syftar till att finna våld på arbetsplatserna, vara mer benägna att 

anse vissa händelser var våld just för att de känner att det är vad forskarna vill finna. Samtidigt 

skulle de också kunna vara mer benägna att rapportera om känslomässiga reaktioner, även om de 

inte kanske egentligen känt sig så rädda och utsatta.  

Under granskningen av ämnet framkom också att mycket forskning gjorts kring utlösande faktorer 

och de största riskfaktorerna för våld från patienter och anhöriga inom vården. Utöver dessa, var det 

enligt Gacki-Smith et. al. (2009) högre risk att utsättas för våld för de som jobbade med vuxna, på 

helger, kvällar och nätter. I samma studie framkom faktorer som mer än 50% av de deltagande 

sjuksköterskorna rapporterade om. Dessa inkluderade vård av psykiatripatienter, patienter under 

påverkan av alkohol eller andra droger, högt patienttryck, långa väntetider och en uppfattning av att 

personalen inte brydde sig, samt lägre ålder och utbildning (Zeng et al., 2013).  En framtida 

litteraturöversikt med sammanställning av dessa faktorer skulle också kunna ha en stor betydelse i 

arbetet för att förebygga att så många som möjligt av dessa incidenter uppstår.  

 

Klinisk implikation 

Denna studie har gett en översikt av det aktuella läget i ämnet och kan bidra till en förståelse kring 

det vårdrelaterade våldets problematik. Om personalen från början är medveten om risken för våld 

och hur det kan påverka dem själva och deras förmåga att ge en patientsäker vård, kan det vara 

lättare att hantera och förebygga. 

Hot och våld på arbetsplatsen är problem  inom vården som kan ha allvarliga negativa konsekvenser 

på sjuksköterskornas hälsa och på patientsäkerheten. Då det är ett problem som är så utbrett som det 

är samtidigt som sjukvårdssektorn inkluderar ett stort antal människor är detta genom sin negativa 

inverkan på personalens hälsa, att betrakta som ett folkhälsoproblem. Förutom de individer som 

utvecklade psykologiska problem, kunde också vården och vårdkvalitén drabbas tillsammans med 

patientsäkerheten. Detta kan i sin tur påverka hela samhället om vården inte fungerar som den ska. 

Sjuka människor som inte får en optimal vård, är ett lidande i sig, men detta kan också skapa ett 

misstroende för vården och även en minskad respekt för vården och vårdpersonal. I värsta fall kan 

detta bidra till en ond cirkel där våldet och trakasserierna i form av verbalt våld skulle kunna öka 
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inom vården, genom  missnöjda vårdtagare. Att vården lider av sänkt och skadat förtroende är i sig 

ett samhällsproblem som också kan bli större, i ett folkhälsoperspektiv, genom att befolkningen 

skulle kunna känna mindre trygghet i tillvaron med ett vårdsystem man inte har förtroende för. 

Slutsats 

Sjuksköterskor som utsatts för våld rapporterar om konsekvenser i form av försämrad mental hälsa, 

minskad trygghetskänsla på arbetsplatsen, nedsatt arbetstillfredsställelse och nedsatt arbetsförmåga. 

Att människor i stor omfattning utvecklar psykologiska besvär, arbetsrelaterad stress och utbrändhet 

är i sig ett problem som blir ytterligare påtagligt när det handlar om personal som ska ta hand om de 

sjuka i samhället. Mer forskning inom ämnet behövs för att kunna utveckla adekvata åtgärder för att 

motverka problemet och utbilda personalen i att hantera hotfulla och våldsamma situationer. 
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* Öztunç G. (2006). Examination of incidents of workplace verbal abuse against nurses. Journal of 

Nursing Care Quality, 21(4), 360-365. 
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Bilaga 1. Summering av studier av psykosociala effekter av våld mot sjuksköterskor samt av dess påverkan på förmågan att utföra 
arbetsgifter. 

Studie År, Land Författare Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Kvantitativ 
studie 

2003, 
Kanada 

Hesketh, K.L.,  
Duncan, S.M., 
Estabrooks, C.A., 
Reimer, M.A., 
Giovannetti, P., 
Hyndman, K. &  
Acorn, S. 
 
 

Syftet med studien var 
att undersöka förekomst, 
källor och rapportering 
av våld på arbetsplatsen 
bland sjuksköterskor på 
sjukhus, att undersöka 
sambandet mellan våld 
och 
arbetstillfredsställelse 
samt ge förslag till nya 
sätt att utforma 
våldsprevention. 

Urvalet bestod av 
sjuksköterskor som 
jobbade på sjukhus i 
Alberta och British 
Columbia. 
Undersökningen gjordes 
med hjälp av en enkät. 
6526 av alla 12332 
sjuksköterskorna i 
Alberta svarade på 
enkäten, vilket gav en 
svarsfrekvens på 52,8 %. 
Av 5479 sjuksköterskor i 
British Columbia var det 
2648 som svarade på 
enkäten (svarsfrekvens 
48,3 %). 
 

Sjuksköterskorna som jobbade på akutmottagningar och psykiatriska 
avdelningar rapporterade den högsta förekomsten av våld generellt.  
Patienterna var den huvudsakliga källan till fysiskt våld och hot om 
fysiskt våld. Patienternas anhöriga utgjorde en mindre, men 
signifikant, andel av våldsamma förövare, i synnerhet vid 
nödsituationer. Övrig sjukhuspersonal stod för det icke-fysiska våldet 
i form av t.ex. verbala övergrepp och sexuella trakasserier.  
Studiens resultat visade även att typen och antalet rapporterade 
våldsamma episoder hade en påverkan på sjuksköterskornas 
arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskor som inte hade upplevt någon 
form av våld hade den högsta nivån av arbetstillfredsställelse och de 
sköterskor som hade upplevt både verbala övergrepp och minst en 
annan form av våld rapporterade lägst nivå. 
 

Medel 
 
 
 
 

2006, 
Turkiet 

Öztunç G. Studiens syfte var att 
undersöka de incidenter 
av verbala övergrepp 
som sjuksköterskor har 
mött på arbetsplatsen det 
senaste året.  

Urvalet bestod av 
sjuksköterskor från ett 
sjukhus i Turkiet. En 
självkonstruerad enkät 
med 20 stängda och 
öppna frågor skickades 
till sjuksköterskorna på 
sjukhuset.  
Av 450 anställda 
sjuksköterskor svarade 
290 på enkäten, vilket 
gav en svarsfrekvens på 
64,4 %.  

Av 233 sjuksköterskor som deltog i studien rapporterade 80 % att de 
hade upplevt verbalt våld under det senaste året. Sjuksköterskor som 
arbetade på intensivvårdsavdelningar rapporterade den högsta 
prevalensen av verbalt våld som var 80 %. 58 % av sjuksköterskorna 
som angav att de hade upplevt verbalt våld angav att det inträffade i 
samband med stressfulla incidenter. 
Av de som utsatts för verbalt våld angav 57 % att de utsatts av 
patienters anhöriga, 38 % uppgav att de utsatts av patienterna och 
25 % uppgav att våldet kom från läkare.  
Den vanligaste reaktionen efter en upplevelse av verbalt våld var 
ilska (51 %) följt av nedslagenhet (44 %) och obehag (31 %).  
Av deltagarna i studien, rapporterade 77 % att de fortsatte göra sitt 
jobb, trots allt. Samtidigt uppgav 88 % av sköterskorna att det verbala 
våldet hade haft en negativ påverkan på deras moral, 91 % upplevde 

Medel/ 
Hög 
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emotionell utmattning, 68 % rapporterade att det verbala våldet hade 
lett till en minskning i deras produktivitet och 63 % uppgav att det 
verbala våldet hade haft en negativ effekt på deras förmåga att ge 
omvårdnad. 

2007, 
Turkiet 

Celik, S. Ş.,  
Celik, Y.,  
Ağırbaş, I. & 
Uğurluoğlu, Ö. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna studie av verbala 
och fysiska övergrepp 
mot sjuksköterskor i 
Turkiet syftade till att 
beskriva prevalens, 
källor, viktiga effekter på 
sjuksköterskornas arbete, 
familj och sociala liv 
samt coping-metoder och 
faktorer. 

Urvalet bestod av 622 
sjuksköterskor som 
arbetade i åtta sjukhus i 
Ankara, Turkiet. 
Studiens svarsfrekvens 
var 52 %. Deltagarna 
besvarade en enkät 
utformad av American 
Medical Association med 
frågor om verbala och 
fysiska övergrepp. 

Prevalensen för verbalt våld var 91 % respektive 33 % för fysiskt 
våld. Alla sjuksköterskor som uppgav att de hade upplevt fysiskt våld 
hade även upplevt verbalt våld. Över 80 % av sjuksköterskorna som 
hade upplevt verbalt våld uppgav att det var kollegorna som hade 
utfört våldet, 77 % av dessa sjuksköterskor angav patienterna som 
förövare och 73 % uppgav att det var läkare som hade utfört det 
verbala våldet. Av sjuksköterskorna som upplevde fysiskt våld 
uppgav 70 % att det var patienternas anhöriga som hade utfört det 
fysiska våldet och 62 % uppgav att det fysiska våldet kom från 
patienterna.  
Sjuksköterskorna rapporterade att det verbala våldet hade en negativ 
effekt på deras mentala hälsa och orsakade känslor av ilska, 
hjälplöshet, förödmjukelse och förnedring samt rädsla och 
depression. Det fysiska våldet hade negativa konsekvenser på 
arbetsproduktiviteten och medförde att 64 % av sjuksköterskorna 
funderade på att lämna sjuksköterskeyrket. 
 

Hög 

2010, 
Australien 

Roche, M.,  
Dimers, D.,  
Duffield, C. &  
Catling-Paull, C. 

Att relatera 
sjuksköterskors egna 
uppfattningar om våld i 
form av känslomässiga 
övergrepp, hot och/eller 
faktiskt våld på medicin-
kirurgiska 
vårdavdelningar till 
vårdmiljön samt till 
patientens 
behandlingsresultat. 
 

Urvalet bestod av 2487 
sjuksköterskor på 94 
vårdavdelningar och 21 
sjukhus i Australien. En 
tvärsnittsstudie gjordes 
med hjälp av en enkät 
som utformades för att 
besvara tre 
frågeställningar om våld 
på arbetsplatsen samt 
patienternas 
behandlingsresultat 
gällande fall och 
felmedicinering.   

14 % av sjuksköterskorna rapporterade att de hade upplevt hot och 
20 % rapporterade att de hade utsatts för faktiskt våld, de senaste fem 
arbetspassen. Dock var det en stor variation bland vårdenheterna, i 
vissa vårdenheter rapporterade sjuksköterskorna en prevalens av 
fysiskt våld på 50 % och 66 % för hot om våld samt en prevalens av 
verbalt våld på 65 %. Elva vårdenheter visade inga upplevelser av 
fysiskt våld och sex vårdenheter visade inga upplevelser av hot. 
Rapporterat våld var associerat med brist på ledarskap och ökad 
instabilitet på vårdenheterna. Sjuksköterskor med högre utbildning 
och/eller kandidatexamen rapporterade färre hot- och våldsincidenter 
än vårdpersonal med lägre utbildning.  
Sjuksköterskornas upplevelse av verbalt våld var associerat med 
längre tid att slutföra omvårdnadsarbetet och antalet försenade 
uppgifter. Fysiskt våld var associerat med ökad felmedicinering av 
patienter och sen administration av läkemedel.  
 

Hög 

2011, 
Italien 

Magnavita, N. & 
Heponiemi, T. 

Att jämföra egenskaper 
och effekter av våld hos 

Urvalet bestod av 346 
sjuksköterskestudenter 

Av sjuksköterskorna rapporterade 13 % minst ett fall av fysiskt våld 
under det senaste året. Hot och verbala (inklusive sexuella) 

Hög  
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sjuksköterskestudenter 
och sjuksköterskor för att 
bedöma fenomenet och 
se till preventiva åtgärder 
 

på tre italienska 
universitet och 275 
sjuksköterskor från ett 
statligt sjukhus. De 
besvarade en retrospektiv 
enkät som behandlade 
upplevelser kring verbalt 
och fysiskt våld i arbetet, 
samt mental hälsa och 
välmående. 
Svarsfrekvensen hos 
sjuksköterskorna var 
94%. 
 

trakasserier var vanligare (57 %) och detta benämns i fortsättningen 
verbalt våld. Av sjuksköterskorna hade 43 % upplevt minst ett fall av 
fysiskt eller verbalt våld under senaste året. Tre fjärdedelar av 
förövarna var män. De flesta fallen av våld orsakade inte fysisk 
skada, men däremot rapporterades konsekvenser som rädsla, 
ångest/ängslan, besvikelse och hjälplöshet, även efter verbalt våld. 
Den största delen av våldet mot sjuksköterskor kom från patienter och 
deras anhöriga. Dock kom en fjärdedel (25 %) av det verbala våldet 
från kollegor eller överordnade. Av de som upplevt fysiskt våld hade 
25 % funderat på att byta yrke p.g.a. våldet, motsvarande siffra för 
dem som utsatts för verbalt våld var 30 %. Verbalt våld hade större 
arbetsrelaterade konsekvenser än fysiskt. Det verbala våldet var 
associerat med högre grad psykologiska besvär, högre känsla av 
orättvisa, högre nivå av arbetsrelaterad stress och lägre socialt 
stöd(från kollegor och överordnade). De som upplevt verbalt våld i 
arbetet kände lägre nivå av upplevd organisatorisk rättvisa, lägre 
socialt stöd, högre nivåer av arbetsrelaterad stress och hade mer 
psykologiska besvär än andra. 
 

2011, 
Taiwan 

Pai, H.C. &  
Lee, S. 

Att bestämma 
riskfaktorer och psykiska 
hälsokonsekvenser av 
fysiskt och psykiskt våld 
för sjuksköterskor i 
Taiwan. 
 

Sjuksköterskorna som 
deltog i tvärsnittsstudien 
valdes ut genom 
bekvämlighetsurval. De 
rekryterades via Taiwan 
Nurses Association 
(TNA). En kinesisk 
version av en enkät om 
våld på arbetsplatsen 
som hade utformats av 
programmet för Våld på 
arbetsplatsen inom 
hälsosektorn i Genève 
skickades till 700 
medlemmar som blev 
slumpvist utvalda via 
TNA:s register. Studiens 
svarsfrekvens var 78 %. 
Av de återsända 
enkäterna, var 521 

Av de deltagande sjuksköterskorna angav 102 (20 %) att de hade 
upplevt fysiskt våld och 268 (51 %) hade upplevt verbalt våld, 155 
(30 %) sköterskor hade upplevt mobbing och 67 (13 %) hade upplevt 
sexuella trakasserier. Nära en tredjedel (32 %) av deltagarna 
rapporterade en måttlig nivå av ångest relaterat till sina erfarenheter 
med våld på arbetsplatsen. Mer än en fjärdedel av studiens deltagare 
led av posttraumatiska stressymptom till följd av psykologiskt våld i 
form av verbalt våld, mobbing eller sexuella trakasserier. 
Sjuksköterskorna som hade upplevt fysiskt våld uppgav inga 
symptom av posttraumatisk stress. 

Hög 
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stycken giltiga och 
användes i studien. 
 

2012, 
Turkiet 

Ünsal Atan, S.,  
Baysan Arabaci, L., 
Sirin, A.,  
Isler, A.,  
Donmez, S.,  
Unsal Guler, M.,  
Oflaz, U.,  
Yalcinkaya Ozdemir, G. 
&  
Yazar Tasbasi, F. 

Att analysera det våld 
som sjuksköterskor på 
sex olika 
universitetssjukhus i 
Turkiet upplevt mellan 
juni 2008 och juni 2009. 

Urvalet bestod av 441 
sjuksköterskor som 
arbetade på sex olika 
universitetssjukhus. 
Sjuksköterskorna som 
deltog arbetade inom 
psykiatrin, 
akutsjukvården eller 
intensivsjukvården och 
samtliga fick besvara en 
enkät på 44 frågor med 
frågor om våld under det 
senaste året. 
Svarsfrekvensen var 
67%. 

Av de deltagande sjuksköterskorna hade 61 % blivit utsatta för 
verbalt och/eller fysiskt våld från patienter, besökare eller annan 
personal de senaste 12 månaderna. Verbalt våld visade sig vara 
mycket vanligt (59 %) från både patienter och anhöriga medan fysiskt 
våld som också var vanligt förekommande (17 %), främst kom från 
patienter. Detta framför allt inom psykiatrin. 
De utsatta kände, ilska, förbittring, besvikelse, ångest och rädsla och 
43 % rapporterade att det hade inverkan på deras hälsa, samtidigt som 
de mådde dåligt och kände sig stressade och underlägsna. Närmare 
8 % rapporterade depressiva symtom. Rent fysiska konsekvenser var 
smärta (9.6 %) och hjärtklappning(4.3 %). Över 40 % rapporterade 
att våldet hade inverkan på deras arbetsförmåga/insats och nära 14 % 

övervägde att säga upp sig. 
 

Hög 

2013,  
Kina 

Zeng, J.Y.,  
An, F.R.,  
Xiang, Y.T.,  
Qi, Y.K.,  
Ungvari, G.S., 
Newhouse, R.,  
Yu, D.S.,  
Lai, K.Y.,  
Yu, L.Y.,  
Ding, Y.M.,  
Tang, W.K.,  
Wu, P.P.,  
Hou, Z.J. &  
Chiu, H.F. 
 

Att studera prevalensen 
av våld mot 
sjuksköterskor på 
kinesiska 
psykiatrisjukhus samt att 
undersöka riskfaktorer 
och dess påverkan på 
sjuksköterskornas 
livskvalité. 

Urvalet bestod av 387 
psykiatrisköterskor på 
två sjukhus i olika delar 
av Kina. Deltagarna 
besvarade en anonym 
enkät. Deltagarna 
besvarade även frågor 
om livskvalitet med hjälp 
av en kinesisk version av 
the Medical Outcome 
Study 36-Item (SF 36). 
Studien hade en 
svarsfrekvens på 99 %.   

Totalt hade 82 % av deltagarna utsatts för någon form av 
våldshandling under de senaste sex månaderna och över 60 % (62 %) 
kände sig hotade under mer än 20 % av deras arbetstid den senaste 
veckan.  Sjuksköterskor som utsatts för våld rapporterade lägre 
livskvalité än de som inte hade utsatts.  
 

Hög 

2013, 
Japan 

Sato, K.,  
Wakabayashi, T., 
Kiyoshi-Teo, H. & 
Fukahori, H.  

Att undersöka om typ av 
våld och dess inverkan 
på individen har 
betydelse för i vilken 
utsträckning 
sjuksköterskorna 

Urvalet bestod av 1385 
sjuksköterskor på sex 
sjukhus i Japan. Studien 
var en tvärsnittsstudie 
och deltagarna fick 
besvara en enkät med 

Mental inverkan av våldet mättes i nivåer från 1- 4.  Med nivå 1 
menades att den utsatte upplevt temporär stress till följd av aggressivt 
beteende från en patient. Nivå 2 betydde att den utsatte kände 
motvilja att interagera med patienten i fråga, samtidigt som den 
utsatte vid nivå 3 var oförmögen att ge patienten vård, upplevde 
sömnbesvär, eller nedsatt aptit. Vid nivå fyra, den högsta nivån av 

Hög 
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rapporterar händelserna. 
Studien syftade också till 
att undersöka, med vilka 
demografiska faktorer 
det gick att finna ett 
samband med ökad 
rapportering av 
våldsincidenter samt 
vilka anledningar som 
kunde finnas för 
underrapportering 

frågor om incidenter med 
våld från patienter, nivå 
av oro de kände, och 
effekter av våldet de 
eventuellt utsatts för. 
Totalt, delades 1953 
enkäter ut, och av dessa 
returnerades 1498. Detta 
gav en svarsfrekvens på 
77 %. Av de ifyllda 
enkäterna var 1385 
enkäter komplett ifyllda 
och analyserades, dvs. 
totalt inkluderades 71 % 
av enkäterna.  
 

mental påverkan hade den utsatte upplevt stress i sådan form att 
denne inte kunde ge vård till någon patient eller utföra några 
arbetsuppgifter.  Nära hälften av deltagarna hade den senaste 
månaden upplevt den mildaste nivå av mental påverkan av våld, nivå 
1.  Nivå 2 hade upplevts av 26 % av deltagarna, medan nivå 3 under 
samma tid hade upplevts av 8 % av deltagarna. Den högsta nivån av 
mental inverkan, nivå 4, där den utsatte var oförmögen att utföra 
några arbetsuppgifter, hade upplevts av 5 % av deltagarna. Under den 
senaste månaden hade 15 % av deltagarna upplevt mental inverkan 
varje vecka eller mer frekvent 

2013, 
Pakistan 

Zafar, W.,  
Siddiqui, E.,  
Ejaz, K.,  
Shehzad, M.U.,  
Khan, U.R.,  
Amalia, S. &  
Razzak, J.A. 
 

Att fastställa prevalensen 
av och formen av våld på 
arbetsplatsen som 
rapporterades av läkare 
och sjuksköterskor som 
arbetade på 
akutmottagningarna på 
fyra stora sjukhus i 
Pakistan. 
 

Urvalet bestod av 266 
läkare och sjuksköterskor 
i Karachi, Pakistan som 
besvarade en enkät i 
vilken de ombads 
gradera hur oroliga de 
var över att utsättas för 
våld på arbetsplatsen på 
en skala mellan 1-5, där 
1 stod för inte alls, och 5 
stod för extremt. 310 
personer blev tillfrågade 
att delta och 
Svarsfrekvensen var 
86 %. 

Av sjuksköterskorna hade 19 % upplevt fysiskt våld och 77 % hade 
upplevt verbalt våld under de senaste 12 månaderna. Medelvärdet för 
sjuksköterskornas oro var 3,7 med en standardavvikelse på 1,2. Bland 
deltagarna fanns det alltså ett spann från sjuksköterskor som kände 
lite oro till de som var extremt oroliga för att utsättas för våld. Andra 
känslor som uppvisades som reaktion på våld, var störande minnen 
eller tankar, undvikande av att tänka på händelsen, att ständigt vara 
alert och på sin vakt samt en känsla av att allt var en ansträngning. 

Hög  

Kvalitativ 
studie 

2005,  
USA 

Catlette, M. Att studera våld på 
arbetsplatsen som 
fenomen genom att 
intervjua 
akutsjuksköterskor som 
upplevt våld i arbetet. 

Genom 
bekvämlighetsurval 
valdes åtta 
sjuksköterskor utav vilka 
samtliga frivilligt ställde 
upp på semistrukturerade 
intervjuer.. 

Två huvudteman identifierades i intervjuerna: Otillräckliga 
säkerhetsåtgärder och sårbarhet. Utöver detta identifierades sex 
kategorier: 1. Grad av trygghetskänsla på arbetsplatsen. 2. Specifika 
upplevelser av våld i arbetet. 3. Att hantera arbetsrelaterad stress. 4. 
Individuell förståelse för våld på arbetsplatsen. 5. Oro över 
våldsprevention på arbetsplatsen och 6. Utbildning för 
våldshantering. Reaktioner på våldet som visade sig under 
intervjuerna var känslor som rädsla och frustration. Deltagarna 

Hög 
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diskuterade kring känslan av sårbarhet som uppstod vid våldsamma 
situationer och de flesta menade att de inte kände sig säkra på 
arbetsplatsen. Några av sköterskorna visade sarkasm och cynism som 
reaktion till det vanligt förekommande våldet och ansåg inte att 
tillräckligt gjordes för personalens säkerhet. En slags uppgiven 
acceptans, där allvarligare händelser var något väntat, som förr eller 
senare skulle ske. Omhändertagande av patienter med psykiatriska 
problem var situationer som tillsärskilt stor del framkallade 
sårbarhetskänslor och patienter under påverkan av droger eller 
alkohol framkallade känslor som ängslan och ångest. 
 

2008, 
Australien 

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

Syftet med studien var 
att undersöka vilken 
betydelse 
våldshandlingar från 
patienter, och deras 
anhöriga, har på 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
akutmottagningar samt 
hur sjuksköterskorna 
svarade på våldsamma 
händelser. 

Urvalet bestod av 20 
sjuksköterskor på en 
akutmottagning i 
Australien. Studien är en 
instrumentell fallstudie 
med blandad metod där 
både kvantitativ och 
kvalitativ data samlades 
in. Datainsamlingen 
gjordes med hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer, informella 
fältintervjuer, 
journalföring och 
deltagande observation. 

Fynden från 16 episoder av våld visade att sjuksköterskornas 
bedömningar vid specifika episoder av våld berodde på både 
förövaren och situationen.  
Sjuksköterskorna beskrev att våld, som hade riktats mot dem som en 
symbol för missnöje med verksamhetens system, inte hade någon 
negativ påverkan på deras emotionella välbefinnande. 
Sjuksköterskorna angav att de kunde förstå förekomsten av våld i de 
fallen då patienterna och deras anhöriga var frustrerade över t.ex. 
långa väntetider eller om de var påverkade av alkohol eller droger. 
Denna förståelse gav sjuksköterskorna möjligheten att undvika 
negativa psykosociala konsekvenser. 
Sjuksköterskorna rapporterade även att våld som var personlig och 
specifikt riktat mot dem, var svårare att hantera och hade negativa 
följder på deras emotionella hälsa. Våldets karaktär och vem det kom 
ifrån var avgörande för sjuksköterskornas bedömning om huruvida 
händelsen behövde rapporteras eller inte samt om det kunde medföra 
kortvariga eller långvariga negativa konsekvenser på deras hälsa. 
 

Medel 

2009, 
Australien 

Chapman, R.,  
Perry, L.,  
Styles, I. &  
Combs, S. 

Att identifiera australiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
konsekvenserna av våld 
på arbetsplatsen för sig 
själva, gärningsmannen 
och organisationen. 

Genom 
bekvämlighetsurval 
erbjöds alla 322 
sjuksköterskor som 
jobbade på ett sjukhus i 
västra Australien, och 
hade direkt kontakt med 
patienter, att delta i 
studien. Samtliga 
sjuksköterskor erhöll ett 

Sjuksköterskorna beskrev att de accepterade våld som en del av 
arbetet och att det många gånger var ett förväntat moment i 
omvårdnadsarbetet. Tre teman identifierades: konsekvenser för 
sjuksköterskor, konsekvenser för förövare och konsekvenser för 
organisationen. Konsekvenserna för sjuksköterskorna innefattade 
fysiska konsekvenser i form av ryggskador, smärta, blåmärken och 
brutna revben. De psykiska konsekvenserna var ilska, rädsla, oro, 
sorgsenhet och skam. Sköterskorna angav också känslor av 
inkompetens samt att rädsla och ilska följde med dem utanför 
arbetsplatsen och påverkade deras relation till personer utanför 

Medel/ 
Hög 
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brev med 
självkonstruerade enkäter 
och förfrågan om att bli 
intervjuade. 113 
sjuksköterskor svarade 
på enkäterna, vilket gav 
en svarsfrekvens på 
34 %. 35 av dessa 113 
sjuksköterskor tackade ja 
till att bli intervjuade. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade och 
varade i cirka 30 
minuter. 
 

arbetet.  
Konsekvenserna för gärningsmännen (patienterna) var att 
sjuksköterskorna var motvilliga eller vägrade att arbeta med 
våldsamma patienter vilket ledde till att de våldsamma patienterna 
inte fick den bästa vården. Våld på arbetsplatsen påverkade även 
övriga patienter då kvaliteten på de andra patienternas vård blev 
lidande på grund av att våldsamma patienter tog upp personalens tid. 
De negativa konsekvenserna för verksamheten var sjuksköterskornas 
låga arbetstillfredsställelse, avskedsansökan, höga kostnader 
relaterade till sjukskrivningar av sjuksköterskor och rådgivning. 
 

2014,  
Nya 
Zeeland  

Baby, M.,  
Glue, P. &  
Carlyle, D.  

Att beskriva 
psykiatrisjuksköterskors 
upplevelser av våld från 
patienter i en kvalitativ 
studie. 
 

Urvalet bestod av 14 
psykiatrisjuksköterskor i 
Nya Zeeland som deltog 
i semistrukturerade 
intervjuer som tog 
mellan 30-40 minuter. 
 
 

Resultatet delades upp i tre teman: typ av överfall (1), inverkan av 
överfall (2) och stödstrategier (3). Verbalt våld förekom dagligen och 
var något som deltagarna menade var något man fick räkna med inom 
psykiatrin, även om de inte ville acceptera det som en del av jobbet. 
Rädsla, ängslan, frustration, sårbarhet, sorg, ångest och ilska var de 
främsta känslorna som togs upp som reaktioner på våldet och dess 
inverkan. De känslomässiga konsekvenserna var också de första som 
visade sig och kunde bana väg för djupare och mer långvariga 
förändringar. Negativa konsekvenser av våldet kunde vara minskat 
självförtroende och självsäkerhet och utbrändhet eller fruktan för sin 
egen säkerhet. Konsekvenserna sträckte sig också utanför 
arbetsplatsen och kunde påverka sociala relationer och 
familjeförhållanden. Det resulterade i sänkt motivation och 
självkänsla. Som strategier för att hantera våldet, sågs 
sammanhållning i gruppen och stöd från kollegor som en viktig del, 
tillsammans med omedelbart tillgänglig hjälp för skadad personal. 
 

Hög 
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Bilaga 2. Checklista för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier. 

1. Question / objective sufficiently described? 
 
2. Study design evident and appropriate? 
 
3. Method of subject/comparison group selection or source of information/input variables described 
and appropriate? 
 
4. Subject (and comparison group, if applicable) characteristics sufficiently described? 
 
5. If interventional and random allocation was possible, was it described? (Ej relevant för den egna 
studien). 
 
6. If interventional and blinding of investigators was possible, was it reported? (Ej relevant för den 
egna studien). 
 
7. If interventional and blinding of subjects was possible, was it reported? (Ej relevant för den egna 
studien). 
 
8. Outcome and (if applicable) exposure measure(s) well defined and robust to measurement / 
misclassification bias? means of assessment reported? 
 
9. Sample size appropriate? 
 
10. Analytic methods described/justified and appropriate? 
 
11. Some estimate of variance is reported for the main results? 
 
12. Controlled for confounding? (Ej relevant för den egna studien). 
 
13. Results reported in sufficient detail? 
 
14. Conclusions supported by the results? 
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Bilaga 3. Checklista för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier.1) 

NO 
1. Question / objective sufficiently described? 
 
2. Study design evident and appropriate? 
 
3. Context for the study clear? 
 
4. Connection to a theoretical framework / wider body of knowledge? 
 
5. Sampling strategy described, relevant and justified? 
 
6. Data collection methods clearly described and systematic? 
 
7. Data analysis clearly described and systematic? 
 
8. Use of verification procedure(s) to establish credibility? 
 
9. Conclusions supported by the results? 
 
10. Reflexivity of the account? 
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