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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Hot och våld mot sjukvårdspersonal ökar och likaså sjuksköterskebristen. Konsekvenserna 

kan ses på individnivå hos de psykologiska men som utvecklas hos drabbad vårdpersonal, i 

den försämrade omvårdnaden av patienter samt i personalbristen inom vårdyrken och de 

ekonomiska belastningar hot och våld på arbetsplatsen leder till. Att utsättas för våld är den 

största arbetsrelaterade risken för sjukvårdspersonal. I arbetsmiljöförordningen står det att 

arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen både vad det gäller förebyggande 

åtgärder, välfungerande rutiner samt ett bra omhändertagande av den som drabbats av hot 

och våld på arbetsplatsen.  

 

 

Syfte  
Syftet var att beskriva hur konsekvenserna av hot och våld på arbetsplatsen påverkar 

sjuksköterskans hälsa och omvårdnad av patienter. 

 

 

Metod  
Metoden som användes var litteraturöversikt och genomfördes genom att granska aktuella 

vetenskapliga artiklar, både kvantitativa och kvalitativa. Artiklarna granskades, 

bearbetades och analyserades samt sammanställdes.  

 

Resultat 
Resultatet av litteraturstudien visade tydligt på att sjuksköterskor som blir utsatta för hot 

och våld på arbetsplatsen får psykologiska konsekvenser så som ökad stress, ångest och 

oro. Det visade även på konsekvenser på omvårdnaden, så som att sjuksköterskor blir 

mindre fokuserade, byter jobb eller till och med vägrar vårda vissa patienter som är 

hotfulla eller våldsamma.   

 

 

Slutsats 
Hot och våld mot sjuksköterskor ökar och ger psykologiska konsekvenser som påverkar 

sjuksköterskans hälsa samt omvårdnaden av patienter.  

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, omvårdnad, hälsa, hot och våld 
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INLEDNING 

Det arbetsrelaterade våldet riktat mot sjukvårdspersonal ökar enligt Erlandson (2010, 18 

maj) och så även sjuksköterskebristen (Gustavsson, 2017,16 januari), och det är möjligt att 

ett samband kan finnas mellan dessa två. De psykiska konsekvenserna på individnivå är 

omfattande (Öztunç G., 2006) och våldets långsiktiga påverkan på omvårdnaden av 

patienter är stor (Hjort, 2014, 26 februari) då personal som utsätts för våld på jobbet söker 

sig till andra arbetsplatser (Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006). Således bidrar även 

det arbetsrelaterade våldet till en ekonomisk belastning. (Jönsson, 2015,16 juni). 

 

BAKGRUND 

Hot och våld  

Åsikterna om vad som klassas som en hot- eller våldshandling varierar. Vissa anser att 

klassificeringen står i förhållande till hur den drabbade upplevde situationen, till skillnad 

från de som anser att det är typen av handling i sig som avgör om det är en hot- eller 

våldshandling eller inte. Studien kommer dock att utgå ifrån arbetsmiljöverkets 

kunskapsöversikt där begreppet våld inom vård och omsorg beskrivs som: ”En avsiktlig, 

eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling som leder till psykisk eller fysisk skada hos 

en annan människa” (Hallberg, 2011).   

 

 

Förekomst och ökning av arbetsrelaterat våld  

Risken att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats finns alltid, även om vissa 

yrkesgrupper löper större risk än andra. På samma sätt förekommer våld inom alla delar av 

vården även om vissa avdelningar är överrepresenterade. Akutsjukvård, ambulansvård, 

psykiatri, vård av missbrukare, vård av äldre, demensvård och social 

omsorg lyfts ofta fram som särskilt utsatta områden (Isaksson & Lundström, 2015). 

Studier tyder på att det framförallt är inom psykiatrin (Itzhaki et al., 2015; Ridenour et al., 

2013) och inom akutsjukvården (Morken, Johansen & Alsaker, 2015) som sjuksköterskor 

löper störst risk för att bli utsatta för hot och våld. 

 

I Sverige har det skett en ökning av det arbetsrelaterade våldet överlag och 2009 

rapporterades det att 18 procent av kvinnorna och tio procent av männen någon gång har 

blivit utsatta för våld på sin arbetsplats inom den offentliga sektorn (Vaez, Josephson, 

Vingård & Voss, 2014). Om man bara ser till sjukvården så kan det ses en ökning av 

antalet drabbade bland vårdpersonal som någon gång under arbetslivet utsatts för våld eller 

hot om våld på arbetsplatsen (Itzhaki et al., 2015). Våld på arbetsplatsen är en av de största 

arbetsrelaterade riskerna för de anställda inom sjukvården (Vaez et al, 2014).  En studie på 

sjuksköterskor inom psykiatrin visar att 20 procent blivit utsatta för fysiskt våld, 43 procent 

har blivit hotade med att bli utsatta för fysiskt våld och 55 procent har blivit muntligt 

attackerade minst en gång under en arbetsvecka (Ridenour et al., 2013). En annan studie 

visar att förekomsten av hot och våld mot sjuksköterskor variera mellan 14 procent till 64 

procent under en sex månaders intervall (Itzhaki et al., 2015).  
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Lagar och föreskrifter  

Det ställs stora krav på att vården skall vara evidensbaserad. Evidensbaserad vård är ett 

förhållningssätt för att hela tiden kritiskt bedöma om vården vilar på bästa tillgängliga 

vetenskapliga grund (Rosén, 2012). 

 

1993 meddelade arbetarskyddsstyrelsen med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS, 

1977:1166) en författningssamling gällande hot och våld i arbetsmiljön, vilket beskrevs 

som ”en kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot hot och våld i arbetsmiljön samt 

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.” I författningssamlingen framgår det 

tydligt att arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen både vad det gäller 

förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner samt ett bra omhändertagande av den som 

drabbats av hot och våld på arbetsplatsen. Det står även att vid arbete där det finns risk för 

återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. 

De förtroendevalda politikerna är de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön inom 

hälso- och sjukvården, sedan är det arbetsgivarens ansvar att fördela 

arbetsmiljöuppgifterna samt att informera alla medarbetare om vem de skall vända sig till 

med frågor angående arbetsmiljön. De skall även se till att personalen får den utbildning 

eller träning som krävs vid vissa särskilt riskfyllda arbetsuppgifter (AFS, 1993:2). 

 

 

Professionellt ansvar 

Arbetstagaren, vilket i detta fall är sjuksköterskan, har ett ansvar att exempelvis rapportera 

risker som uppstår på arbetsplatsen och att föreslå åtgärder och ge synpunkter på dessa 

risker för att på så sätt minimera riskerna. I arbetsmiljölagen är det fastslaget att 

arbetsgivaren och de anställda skall samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är även 

viktigt för sjuksköterskan att vara uppmärksam på instruktioner från arbetsgivaren 

angående hur exempelvis hälsofarliga belastningar undviks. Situationer innefattande hot 

och våld får inte accepteras som om de vore en del av arbetet utan skall rapporteras till 

närmaste chef så att förebyggande åtgärder kan vidtas. Enligt Arbetsmiljöverket finns det 

faktorer som ökar risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen till exempel 

kvälls- eller nattarbete, ensamarbete, stress, tidsbrist, för hög arbetsbelastning, arbete med 

människor och arbete i offentliga miljöer såsom exempelvis akutmottagning. 

Sjuksköterskans arbete uppfyller många av dessa faktorer och det hör till sjuksköterskans 

ansvar att vara medveten om vilka situationer som innebär en ökad risk samt vilka 

föreskrifter och rutiner som gäller i samband med situationer innefattande hot och våld 

(Hallberg, 2011). 

 

 

Vårdrelation  

Sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden av patienten och en bra relation 

mellan patient och sjuksköterska präglas av att man delar med sig av tankar och 

upplevelser. Inom vården är det vanligt att kommunikationen begränsas till enbart 

informationsöverföring vilket baseras på en envägskommunikation. För att uppnå en 

adekvat kommunikationsnivå krävs det att informationsöverföringen övergår till 

informationsutbyte vilket i sin tur kräver tvåvägskommunikation (Fossum, 2013). 

Sjuksköterskan skall bland annat hjälpa patienten att lättare kommunicera sina bekymmer 

och problem samt främja egenvård och integritet (Skärsäter, 2009). Högkvalitativ 
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kommunikation är en bestämd nyckelfaktor för underlättandet av personcentrerad 

omvårdnad (Slatore et al., 2012). Det finns få saker människan överlag värderar högre än 

sin självbild och självkänsla. Självbilden utgör en viktig grund för kommunikation och är 

en betydelsefull plattform vid utvecklandet av relationer till andra människor då 

utvecklandet i sig bygger på kommunikation (Nilsson & Waldemarson, 2007). Om då 

sjuksköterskans hälsa påverkas negativt på grund av avsaknad av denna goda relation och 

istället en känsla av otrygghet relaterat till hot och våld uppstår kan detta påverka 

interaktionen mellan vårdare och vårdtagare negativt (Perry, Lamont, Brunero, Gallagher 

& Duffield, 2015). Då en stor del av omvårdnaden är beroende av relationen och 

interaktionen mellan vårdtagare och vårdgivare är det av största vikt att förebygga faktorer 

som kan komma att påverka relationen negativt (Baby, Glue & Carlyle, 2014). 

Även om rutiner, förhållningssätt och forskning kring tillvägagångssätt vid hot och våld är 

nödvändig är målsättning att ingen skall utsättas för någon form av våld på arbetsplatsen. 

För att nå det målet är dokumenterade säkerhetsrutiner, förebyggande insatser och relevant 

utbildning nödvändig (Isaksson & Lundström, 2015). 

 

 

Att förhindra och förebygga hot och våld  

Ett exempel på åtgärd för att förebygga att hot och våld uppstår är att använda sig av 

Bergenmodellen. Bergenmodellen är en mall med förebyggande åtgärder som används 

inom psykiatrin för att bemöta och förebygga hot och våld. Syftet med Bergenmodellen är 

att skapa en miljö som är trygg för både vårdgivare och vårdtagare, den bygger på att skapa 

goda relationer mellan dessa två vilket är applicerbart på alla vårdavdelningar. Det bör 

dock påpekas att Bergenmodellen även innefattar rutiner kring handhavande vid situationer 

som är specifika för psykiatrin och kan rent av vara kontraindicerat på andra avdelningar. 

Följaktligen bör endast de delar av Bergenmodellen som förespråkar en god arbetsmiljö 

och bra relation mellan vårdare och patient kunna användas riskfritt på samtliga 

vårdinrättningar. Det finns tydliga riktlinjer för hur vårdgivarna skall hantera situationer 

som innefattar hot och våld (Stockholms läns sjukvårdsområde, 2011). Studier visar att 

Bergenmodellen till viss del har en positiv inverkan på att förebygga hot och våld inom 

psykiatrin (Björkdahl, Hansebo & Palmstierna, 2013).   

 

 

Hälsa 

Den faktor som kommer att belysas i studien är sjuksköterskans perspektiv på hälsa, 

närmare sagt hur sjuksköterskans upplevelse av hälsa kan påverkas efter hotfulla och 

aggressiva händelser eller situationer inom vården. Detta för att se om sjuksköterskans 

bemötande i omvårdnaden påverkas av sjuksköterskans psykiska hälsotillstånd. Begreppet 

hälsa har utvecklats över tid och förekommer på många olika abstraktsnivåer varpå 

begreppet står för en rad olika innebörder. Hälsa kan bland annat beskrivas som lycka, 

välbefinnande och livskvalitet (William, 2009). Det finns inte bara en konkret och korrekt 

definition av begreppet hälsa, utan många olika åsikter om vad som är hälsa. Dock är 

utgångspunkterna vid försök att definiera hälsa oftast av två olika karaktärer. Den ena är ur 

ett objektivt, medicinskt perspektiv, där det avgörs vad som är friskt eller sjukt med hjälp 

av analyser och observationer med medicinska eller sociologiska metoder. Utifrån den 

andra utgångspunkten kan begreppet försöka definieras med ett mer helhetsperspektiv, där 

hänsyn tas till det upplevda tillståndet. I denna utgångspunkt finns det även möjlighet till 

att kompensera lidandet med andra typer av välmående så att helhetsperspektivet blir god 
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hälsa (Jerrhag, u.å.). Ett tecken på god hälsa är att vara kapabel nog att arbeta, klara sig 

själv och upprätthålla ett adekvat socialt utbyte (Gessert et al., 2015). Enligt Bergbom 

(2012) beskrivs konsensusbegreppet hälsa enligt följande ”Begreppet hälsa refererar inom 

vårdvetenskapen till personens tillstånd och känsla av välbefinnande. Det innefattar också 

tillstånd där personen är frisk och mår bra, men också då personen är döende eller är 

allvarligt sjuk…” (Bergbom, 2012, sida 52).  

 

 

Problemformulering  

Problemet med, och konsekvenserna av, hot och våld mot sjuksköterskor är värt att 

uppmärksammas då det dels innebär lidande för sjuksköterskan som individ men också för 

att patienter på avdelningar och sjukhus indirekt drabbas på grund av exempelvis 

underbemanning. Studier visar att sjuksköterskor allt oftare blir utsatta för både våld och 

hot om våld på sin arbetsplats och det är därför viktigt att reflektera över detta och se vad 

som kan göras både före och efter att en hotfull eller våldsam situation uppstått (Powley, 

2013). 

 

Det beteendemönster som utvecklas hos en individ efter att ha utsatts för hot och våld 

präglas av avtrubbning, misstanke och rädsla (Baby et al., 2014) vilket kan vara ett 

problem i sjuksköterskans omvårdnadsarbete då sjuksköterskans ohälsa påverkar 

interaktionen mellan vårdare och patient negativt (Perry et al., 2007). Hot och våld på 

arbetsplatsen ökar risken för att anställda sjuksköterskor skall byta till en annan arbetsplats 

där risken att utsättas för hot och våld är mindre. Detta medför problem för samtliga 

patienter på avdelningar där sjuksköterskor är anställda då sjukvården drabbas av 

underbemanning till följd av hot och våld. (Mesrouj, 2016). 

 

Då omvårdnaden bygger på att omvårdnadspersonal är närvarande påverkas omvårdnaden 

negativt om hot och våld driver bort personalen från arbetsplatsen. Många sjuksköterskor 

utsatta för hot och våld på arbetsplatsen drabbas av diverse psykiska men vilket påverkar 

vårdmötet negativt (Powley, 2013). Vidare pekar även studierna på att kvaliteten på 

omvårdnaden av patienterna blir sämre då försämringen av sjuksköterskans psykiska hälsa 

relaterat till hot och våld på arbetsplatsen påverkar omvårdnadsarbetet negativt då 

sjuksköterskeyrket är en emotionellt krävande profession (Perry et al., 2007).  
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SYFTE   

Syftet var att beskriva hur konsekvenserna av hot och våld på arbetsplatsen påverkar 

sjuksköterskans hälsa och omvårdnad av patienter. 

 

METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes var begränsad litteraturöversikt (Friberg, 2012). En litteraturöversikt 

innebär att en studie görs på redan befintlig evidens och går ut på att styrka och 

sammanfatta de argument som redan finns (Polit & Beck, 2016). Litteraturöversikten läggs 

fram på ett strukturerat vis med syftet att skapa en översikt över kunskapsläget och en 

bättre förståelse för ämnesområdet (Friberg, 2012). Sammanställningen kan leda till ökad 

kunskap för oss som blivande sjuksköterskor.  

 

 

Urval  

De vetenskapliga artiklar som inkluderades handlade om hot och våld på arbetsplatsen, hur 

sjuksköterskans hälsa och omvårdnadsarbete påverkades av hot och våld samt var inom 

vården det förekom mest hot och våld. Det inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar, detta för att få en bred kunskap om hur sjuksköterskans hälsa och 

omvårdnad påverkades (Forsberg & Wengström, 2013). Beslut togs om att begränsa 

tidsspannet som de vetenskapliga artiklarna var publicerade under till max tio år gamla, 

2006 - 2016, detta för att endast använda aktuell forskning (Östlundh, 2012). Andra 

inklusionskriterium som gjordes var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara peer 

reviewed, vilket innebär att en eller flera forskare har granskat artikeln (Polit & Beck, 

2012), detta för att öka artikelns trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). Research 

article innebär att det är en rapport som finns i en professionell tidskrift (Polit & Beck, 

2012). Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska samt valet togs att inte göra någon 

geografisk avgränsning. Beslut togs även att inte exkludera någon form av 

sjuksköterskeinriktning. Studien gäller således sjuksköterskor i allmänhet.  

 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under januari 2017. De databaser som användes var 

framförallt CINAHL men även PubMed och sökningarna redovisas i bilaga A. CINAHL är 

en elektronisk databas över omvårdnadsforskning och står för Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Litterature (Polit & Beck, 2012). För att kunna göra sökningen 

togs relevanta sökord fram för att stämma överens med syftet. Några nyckelbegrepp 

identifierades utifrån syftet, “nurses” “health” och “workplace violence” sedan användes 

det booleska sökoperandet “AND” för att öka sensitiviteten i sökningen (Kristensson, 

2014). När sökningen var gjord lästes först titlarna för att göra en första utsållning och de 

artiklar som tolkades som relevanta sorterades ut och abstrakten lästes för att göra ännu en 

utsållning för att sedan läsa de artiklar som var relevanta.  
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Databearbetning 

Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag användes för att fastställa de olika 

artiklarnas kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011) vilket sedan fördes in i matrisen (Se bilaga B). 

 

Dataanalys  

De vetenskapliga artiklarna som ansågs vara relevanta efter att artiklarnas abstrakt 

granskats, lästes igenom av respektive student var för sig, detta för att kontrollera 

innehållet i de vetenskapliga artiklarna samt artiklarnas relevans för litteraturöversikten 

(Forsberg & Wengström, 2015). De 15 artiklarna som valdes, skrevs ut för att båda 

studenterna skulle kunna stryka över intressant information med överstrykningspenna var 

för sig för att sedan jämföra fynden och tillsammans diskutera relevansen för studien och 

diskutera och bestämma vilka artiklar som skulle inkluderas. Fynden som diskuterades och 

som visade sig vara relevanta för studien delades upp i tre teman under resultatet. De tre 

teman som uppkom var Psykologiska konsekvenser, konsekvenser på omvårdnaden och 

vägran att vårda. 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

All forskning, oberoende om det är en intervjustudie eller en litteraturstudie skall utföras 

efter ett etiskt förhållningssätt. Vid en litteraturöversikt skall artiklar granskas kritiskt för 

att kunna ta forskningsetiska ställningstaganden, för att kunna se hur etiken ser ut i andras 

studier. Forskning inom medicin kräver att det utförs studier på människor för att få fram 

nya kunskaper om sjukdomar, ohälsa, hälsa och behandlingar. På grund av detta finns det 

krav på hur forskningen skall gå till för att skydda människorna som är med i forskningen. 

Dessa krav uppstod 1947 och heter Nürnbergerkoden, och 1964 utvecklades 

Helsingforsdeklarationen som är specifikt riktad mot medicinsk forskning som involverar 

människor. Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument och innehåller 35 

punkter för att bland annat bevara deltagarnas integritet, att risken för skada skall 

minimeras och att forskningens potentiella nytta skall överväga risken för skada 

(Kristensson, 2014).  

 

Det finns även en del etiska aspekter att ta hänsyn till vid litteraturstudier gällande urval 

och presentation av resultatet, exempelvis skall alla artiklar som ingår i studien redovisas 

oberoende om de stödjer hypotesen eller ej (Forsberg & Wengström, 2013). Deltagarna i 

forskningen skall vara ingående informerade om varje del i studien och skall även lämna 

ett skriftligt samtycke, detta för att forskningen skall bli etiskt godkänd. Studien är 

dessutom konfidentiell vilket innebär att det inte skall gå att identifiera deltagarna.  

(Helgesson, 2015).  Därutöver kommer informationen från artiklarna att presenteras utan 

att förvridas eller förändras för att passa våra syften.   
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RESULTAT  

 

Resultatet presenteras i form av tre teman där det redovisas vilka fynd som funnits vad det 

gäller konsekvenser för sjuksköterskan samt på hennes omvårdnad. Samtliga konsekvenser 

finnes under tre teman till resultatet. Dessa är: psykologiska konsekvenser, konsekvenser på 

sjuksköterskans omvårdnad och vägran att vårda. 

 

 

Psykologiska konsekvenser 

Ett av de tydligaste fynden som gjordes under arbetet var att sjuksköterskans psykiska 

mående påverkas negativt av att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen (Ahmed, 2010; 

Bernaldo-De-Quirós, et al., 2013; Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009; Magnavita & 

Heponiemi, 2012; Zerach & Shalev, 2015) vilket ledde till att sjuksköterskorna bland annat 

upplevde en ökad känsla av stress, emotionell utmattning och ångest (Bernaldo-De-Quirós, 

et al., 2013). Då sjuksköterskeyrket är ett krävande yrke både fysiskt och psykiskt påverkas 

sjuksköterskans hälsa av flera faktorer såsom till exempel stress. 

 

Hot och våld på arbetsplatsen får fysiska, psykiska och emotionella konsekvenser för de 

sjuksköterskor som utsätts. Studien enligt Avander et al. (2016) visar tydligt på de negativa 

konsekvenserna på sjuksköterskans psyke efter situationer innefattande hot och våld på 

arbetsplatsen. Utav de individer som utsatts för hot och våld på arbetsplatsen drabbas 

flertalet av stress och uppvisar ett beteendemönster som präglas av avtrubbning, misstanke 

och rädsla (Avander et al., 2016). Studien av Zerach och Shalev (2015) visar på att 

sjuksköterskor inom psykiatrin mer ofta utsätts för hot och våld av patienter på 

arbetsplatsen och lider av arbetsrelaterad stress i högre grad jämfört med andra 

sjuksköterskor. Det fysiska, psykiska och verbala våldet samt hot om våld skadar 

sjuksköterskan både fysiskt och psykiskt, vilket i sin tur kan leda till utvecklandet av 

posttraumatisk stressdiagnos (PTSD) (Zerach & Shalev, 2015). Enligt Perry, Lamont, 

Brunero, Gallagher och Duffield (2015) tyder det tydligt på att anställda inom 

sjuksköterskeyrket löper hög risk att utveckla stress, ångest och depression vilket leder till 

negativa konsekvenser på omvårdnaden av patienter. 

 

De psykologiska konsekvenser som beskrivits i studierna är utbrändhet (Yusuf, et al., 

2006), en högre nivå av upplevd stress (Cashmore, Indig, Hampton, Hegney & Jalaludin, 

2012), emotionell utmattning, ångest (Atan, Isler & Ozdemir, 2013; Bernaldo-De-Quirós, 

et al., 2013; Stevenson, Jack, O´Mara & LeGris, 2015), personlighetsförändringar 

(Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009), ilska (Magnavita & Heponiemi, 2012), 

svårighet att sova (Ahmed, 2010), rädsla och PTSD (Zerach & Shalev, 2015). 

Sjuksköterskor som blivit utsatta för hot och våld på arbetsplatsen visade större benägenhet 

till att få psykologiska följdsjukdomar än de som inte blivit utsatt för våld (Bernaldo-De-

Quirós, et al., 2013). Enligt Chapman et al. (2009) läker de fysiska konsekvenserna relativt 

fort, men de psykiska och emotionella skadorna kan ta lång tid att läka och kan påverka 

vardagslivet och arbetet. De psykologiska konsekvenserna visar sig även som 

psykosomatiska så som huvudvärk, trötthet, nedsatt aptit och magbesvär (Ahmed, 2010). 

Sjuksköterskor som deltog i Chapman et al. (2009) studie uppgav att de känslor som 

uppstod i samband med hot och våld på arbetsplatsen såsom rädsla, ilska och osäkerhet 

orsakade problem då det gick ut över deras privatliv även efter att de avslutat sitt 
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arbetspass. Problemen visade sig i form av ökad spänning och antal bråk med familj eller 

partner hemma på grund av ökad ångest.  

 

 

Konsekvenser för omvårdnaden 

Studier visar på att händelser innefattande hot och våld påverkar sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter och arbetsprestationen negativt (Arnetz et al., 2014), med en sänkt 

arbetsmoral och produktivitet (Atan, et al., 2013; Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006) 

samt en höjd nivå av misstag som begicks på jobbet (Ahmed, 2010; Chapman et al., 2009).  

Studier visar även på att hot och våld på arbetsplatsen kan resultera i dysfunktionella 

personalbeteenden som allvarligt reducerar kvaliteten på vården samt bidrar till frånvaro 

och uppsägningar hos personalen (Chapman et al., 2009; Yusuf et al., 2006). Detta 

påverkar omvårdnaden negativt då omvårdnadsarbetet inte kan bedrivas utan personal. 

 

Enligt Chapman et al. (2009) rapporterade två tredjedelar av sjuksköterskorna som 

medverkade i studien att våld på arbetsplatsen bidrog till att de gjorde misstag och att 

produktiviteten påverkades. Sjuksköterskorna som deltog i Chapman et al. (2009) studie 

uppgav att de kändes sig hjälplösa, otillräckliga och överväldigade både fysiskt och 

emotionellt när de lämnade arbetspasset för dagen. De uppger även att omvårdnadsarbetet 

påverkas negativt efter situationer innefattande hot och våld på arbetsplatsen då deras 

känsla av kompetens påverkades i form av att de ifrågasatte sin egen kompetens som 

sjuksköterskor.  Enligt Ahmed (2010) övervägde över 50 procent av sjuksköterskorna att 

byta arbetsplats eller överge sjuksköterskeyrket helt och cirka 30 procent sjukanmälde sig 

efter händelser innefattande hot och våld. En enkätundersökning online 2013 där 8444 

medlemmar i American Association of Critical-Care Nurses deltog pekade på den ökande 

samlingen bevis för sambandet mellan sunda sjuksköterskors arbetsmiljö och 

behandlingsresultat. Resultatet av undersökningen visade även att hälsan hos 

intensivvårdssjuksköterskor påverkade deras arbetsglädje samt resultatet eller effekten av 

sjuksköterskornas omvårdnadsarbete (Ulrich, Lavandero, Woods & Early, 2014).  

 

 

Vägran att vårda 

 

Enligt studierna undvek sjuksköterskor att ha nära kontakt med patienter (Ahmed, 2010; 

Chapman et al., 2009) samt att de kände motvilja eller till och med vägran att ta hand om 

patienter som var hotfulla eller våldsamma (Chapman et al., 2009; Khalil, 2009). Denna 

vägran eller motvillighet att vårda vissa patienter påverkar omvårdnadsarbetet eftersom 

arbetsbördan blir tyngre på de sjuksköterskor som istället får ta hand om dessa patienter. 

Omvårdnaden påverkas även av att vård av aggressiva patienter är mer tidskrävande då tid 

får läggas på att exempelvis försöka lugna patienten i fråga (Chapman et al., 2009). Vidare 

konsekvenser på omvårdnaden var att sjuksköterskorna var extra vaksamma och försiktiga 

i samband med arbete nära patienter, de undvek primärt patienten som stått för hotet eller 

våldshandlingen (Ahmed, 2010).   
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Resultatet av studien visade på samma resultat som tidigare beskrivits av bland annat  G. 

Öztunç (2006).  

 

Resultatet visade att hot och våld på arbetsplatsen bidrar till att misstagen gjorda av 

sjuksköterskor ökar, att de ger stora psykologiska konsekvenser på sjuksköterskan och att 

hot och våld kan leda till att sjuksköterskan vägrar att ta hand om hotfulla och våldsamma 

patienter.  

 

De psykiska konsekvenser som ledde till att sjuksköterskorna även utvecklade 

psykosomatiska symptom såsom huvudvärk, problem med magen och trötthet (Ahmed, 

2010). I studien med Avander et al. (2016) uppger sjuksköterskor att de i vissa fall av hot 

från patienter eller släktningar till patienter gått med på deras orimliga krav på grund av 

rädsla, vilket i sin tur ledde till att sjuksköterskorna kände sig ännu mer kränkta än vid de 

tillfällen då de lät bli att svara helt och hållet. Enligt Ahmed (2010) sjukanmälde sig 30 

procent av de sjuksköterskor som blivit utsatta för hot och våld. Den höga procenten 

sjukanmälda sjuksköterskor till följd av hot och våld pekar på ett problem för vården och 

patienterna, då det utan sjuksköterskor eller med färre sjuksköterskor inte går att utföra den 

omvårdnad som krävs. Även om resultatet pekar på sambandet mellan förekomsten av hot 

och våld på arbetsplatsen, den ökade stressnivån hos personalen och utvecklandet av 

diverse negativa psykologiska konsekvenser såsom depression, ångest med mera, bör det 

noteras att inget samband fanns mellan att utsättas för stress och utvecklandet av PTSD. 

Däremot visade det sig i Zerach och Shalev (2015) studie att om psykiatrisjuksköterskor 

trodde att de, eller deras familj, skulle uppleva ett positivt resultat av att behandlas på en 

psykiatrisk vårdavdelning i händelse av att de drabbades av en psykiatrisk diagnos, desto 

större var antalet PTSD symtom som rapporterades av tidigare nämnda 

psykiatrisjuksköterskor (Zerach & Shalev, 2015). Detta kan tolkas som att sjuksköterskors 

tilltro till resultatet av en behandling påverkar deras benägenhet att förespråka 

behandlingen samt att rapportera fynd som initierar en sådan behandling. 

 

Det andra fyndet som gjordes var att hot och våld på arbetsplatsen påverkar omvårdnaden 

(Ahmed, 2010; Chapman et al., 2009; Khalil, 2009). I resultatet framgick det att 

sjuksköterskorna som blir utsatta för hot och våld på arbetsplatsen dels sjukskriver sig, 

byter jobb eller lämnar sjuksköterskeyrket helt och hållet (Ahmed, 2010). I studien kan 

man läsa att det är ett lågt antal av händelserna som anmäldes till chefer eller liknande 

(Ahmed, 2010; Kvas & Seljak, 2014). Sjuksköterskans professionella ansvar tas upp av 

Hallberg (2011) och beskrivs som att sjuksköterskan har ett ansvar att rapportera risker 

som finns på arbetsplatsen, något som inte efterföljs då studiens resultat visar på att 

sjuksköterskor låter bli att rapportera eller anmäla händelser innefattande hot eller våld till 

chefer. 57.1 procent av sjuksköterskorna uppgav att anledningen till det låga antalet 

anmälningar var att de inte trodde att anmälningen skulle tas på allvar eller ge någon 

effekt. (Ahmed, 2010; Kvas & Seljak, 2014). Det framgår även i författningssamlingen 

(AFS, 1993:2) att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren är trygg på 

arbetsplatsen samt att ge stöd till den drabbade efter situationer innefattande hot och våld. 

Detta går emot studierna (Ahmed, 2010; Kvas & Seljak, 2014) då de tar upp att 

sjuksköterskorna undviker att anmäla då de inte tror att det skall ge någon effekt. Något vi 

anser inte representerar ett ansvarsfullt förhållande till att erbjuda stöd och handledning. 
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Däremot var det vanligare att hot eller våldsdrabbade sjuksköterskor valde att ventilera 

händelsen med en medarbetare (Kvas & Seljak, 2014). Det anges även i resultatet att 

antalet misstag som begås ökar vid hot och våld på arbetsplatsen. Detta kan relateras till att 

sjuksköterskan upplever ökad stress, ångest och oro, då detta kan påverka koncentrationen 

(Chapman, 2009) som i sin tur kan leda till att misstag begås eftersom tankarna kretsar 

kring känslor som rädsla, oro och ångest istället för att tänka på den aktuella uppgiften. 

Vidare framkommer det i resultatet att sjuksköterskorna kan börja tvivla på sin egen 

kunskap och kompetens efter situationer innefattande hot och våld, vilket kan kopplas ihop 

med det ökade antalet misstag. Den emotionella utmattningen som kan utvecklas efter 

situationer med hot och våld påverkar även den i längden sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete då personer som lider av emotionell utmattning uppvisar symtom som 

kognitiva besvär vilket kan bidra till sjuksköterskans benägenhet att begå misstag i arbetet 

(Perski et al., 2002). 

 

Det tredje stora fyndet som gjordes var att sjuksköterskor som utsätts för hot och våld på 

arbetsplatsen kan ibland vägra att vårda våldsamma eller hotfulla patienter (Chapman, 

2009). Denna vägran kan tänkas leda till ett problem på både omvårdnaden av patienterna 

samt problem för de andra anställda sjuksköterskorna då deras arbetsbörda ökar när de 

förstnämnda (Khalil, 2009) drabbade sjuksköterskorna uteblir från sina arbetsuppgifter 

men också att det kan leda till att exempelvis väntetiden blir längre för alla patienter. Att 

vårda en våldsam eller hotfull patient är mer tidskrävande och resurskrävande då det kan 

krävas att man är exempelvis flera anställda som får ta hand om patienten, eventuella 

anmälningar efter händelser innefattande hot och våld, samt eventuella sjukskrivningar 

eller uppsägningar som detta kan leda till.  

 

Som tidigare nämnts är sambandet mellan arbetsmiljön och sjuksköterskans hälsa starkt 

och en dålig arbetsmiljö bidrar till att sjuksköterskan utför sina uppgifter sämre. Det bör 

tilläggas att en bra bemanningsnivå av sjuksköterskor på en arbetsplats är viktigt, men inte 

avgörande, för perfekta behandlingsresultat. Kostnad kontra resultat för att anställa fler 

sjuksköterskor på en arbetsplats kan ses som en dålig investering relaterat till kostnad 

kontra resultat vid förbättring av arbetsmiljön (Ulrich et al., 2014). 

 

Vad samtliga artiklar undvek att belysa var orsakerna till varför hot och våldsdrabbade 

sjuksköterskor utvecklade de psykologiska men som de gjorde. Mer än hälften av 

artiklarna som inkluderats i studien tar upp att drabbade sjuksköterskor utvecklar sömn-  

och koncentrationssvårigheter samt stress, ångest, oro, rädsla och undflyende beteende 

gentemot arbete med aggressiva patienter men ingen studie tar upp sjuksköterskornas 

motivering till vad som föranledde denna bland annat rädsla och oro som de uppgav att hot 

och våld ledde till. 

 

Metoddiskussion  

Metoden som valdes för att svara på syftet var en begränsad litteraturöversikt då vi anser 

att en litteraturöversikt ger en bred och tydlig sammanfattning av redan existerande fakta 

som svarar på studiens syfte. På grund av den begränsade tidsramen fanns det ingen 

möjlighet att utföra en systematisk litteraturöversikt vilket innebär att alla vetenskapliga 

artiklar som svarar till syftet läses igenom och sammanställs.  
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Det är möjligt att en kvalitativ design hade svarat bättre på studiens syfte då studien till stor 

del kretsar kring sjuksköterskans hälsa. Eftersom kvalitativa studier fokuserar på 

upplevelser är det rimligt att tro att gensvaret på en empirisk, kvalitativ studie kring ett 

subjektivt, allmänt begrepp som hälsa hade gett tillräckligt med material för att belysa de 

aspekter syftet tar upp, här avsett hur sjuksköterskan påverkas av hot och våld. Nackdelen 

med en kvalitativ design på vår studie i det här avseendet vore att en kvalitativ studie inte 

behöver vara representativ för en population eftersom studiens resultat inte behöver kunna 

generaliseras (Kristensson, 2014). Denna brist på generaliserbarhet skulle då gå emot vår 

förhoppning att studiens resultat skall vara applicerbar på populationer över hela världen. 

Vi hoppas att de sammanställda fynden vi får ut av en litteraturstudie ska kunna omsättas i 

praktiken så att de åtgärder som i studien visat sig fungera skall kunna leda till förändrade 

arbetssätt (Kristensson, 2014). En annan alternativ metod som vi hade kunnat använda oss 

av vore en systematisk översikt då systematiska översikter är en av de viktigaste 

komponenterna vid evidensbaserad hälso-och sjukvård (Kristensson, 2014) vilket är av 

högsta relevans då all omvårdnad skall bedrivas på en evidensbaserad grund (Rosén, 

2012). Detta skulle svara bra på vår önskan att studiens resultat skall leda till åtgärder som 

är kliniskt tillämpbara.  

 

Resultatet utgick ifrån 15 artiklar av olika kvalitet och design från tio olika länder. 

Kvalitetsbedömningen utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag (se bilaga C) 

resulterade i sex artiklar av kvalitet I och övriga nio med kvalitet II. Designen på artiklarna 

skilde sig då fyra var kvalitativa studier, fyra var retrospektiva studier, fem randomiserade 

kontrollerade (RCT) studier samt två kliniska kontrollerade studier. En tredjedel av 

studierna var av RCT design, vilket innebär att studierna är prospektiva och har en 

kontrollgrupp samt minst en experimentgrupp. Två av dessa RCT studier var av kvalitet I 

och tre av kvalitet II, vilket tyder på att dessa studiers tillförlitlighet anses hög. Överlag 

håller artiklarna en bra kvalitet vilket höjer tillförlitligheten på denna studie.  

 

Artiklarna togs från hela världen vilket gjorde att 26,5 procent av artiklarna kom från 

europeiska länder, 20 procent kom från asiatiska, 26,5 procent kom från länder i Oceanien, 

20 procent från Amerika och sju procent kom från Afrika. Denna spridning av artiklarnas 

ursprungsländer kan ses som en brist i metoden då mer specificerade urvalskriterier hade 

bidragit till ett resultat som var mer applicerbart på svensk sjukvård. Något som främjar 

detta är den gemensamma nämnaren att större delen av artiklarna kommer från 

västorienterade länder. Samtidigt kan det ses som en fördel då det ger ett globalt 

helhetsperspektiv som påvisar att det är liknande förhållanden runt om i världen. Det låga 

antalet artiklar som kommer ifrån Sverige gör det svårt att avgöra om resultatet skulle vara 

annorlunda om studien var baserad på svenska studier då de lagar och föreskrifter som tas 

upp i bakgrunden är svenska och följaktligen bara gäller på svensk mark. 

 

Resultatets tillförlitlighet påverkades av osäkerheten kring om olika länders begrepp av 

vad hot och våld innebär stämmer överens. Då vårt arbete utgår från arbetsmiljöverkets 

definition av vad som är hot och våld kan vi med största sannolikhet utgå från att de 

artiklar vi tagit del av från utlandet inte utgår från svenska arbetsmiljöverkets definition. 

Några av artiklarna hade dock själva definierat vad som innebar hot och våld inom artikeln 

varpå vi kunde bedöma artiklarnas relevans för studien utifrån huruvida artiklarnas 

definition av hot och våld stämde överens med den definition vi valt att utgå ifrån.  
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Slutsats   

Resultatet av studien visar på att sjuksköterskor, och vårdpersonal överlag, löper stor risk 

att bli utsatta för hot, samt fysiskt och psykiskt våld, av patienter, eller patienters anhöriga, 

på sin arbetsplats. Sjuksköterskor utsatta för hot och våld riskerar att drabbas av 

psykologiska konsekvenser så som stress, ångest och oro vilket i värsta fall leder till att 

sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller anmäler sig sjuka. Sjuksköterskans 

omvårdnad påverkas även av hot och våld på arbetsplatsen, vilket yttrar sig i att 

sjuksköterskan inte vill vårda patienter som uppträder hotfullt eller våldsamt. 

 

 

Fortsatta studier   

Vilka förebyggande åtgärder finns att tillgå för att minska risken för våld och främja 

sjuksköterskans hälsa retroaktivt. Att ta reda på varför sjuksköterskan reagerar med 

exempelvis stress, oro och ångest, svårt att sova och huvudvärk, på grund av hot och våld 

på arbetsplatsen 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Arbetet kan användas i sjuksköterskeutbildningen för att bidra med kunskap om hot och 

våld och hur hot och våld kan förebyggas och hanteras senare i arbetslivet, detta med 

förhoppning om att minska sjuksköterskors ohälsa relaterat till hot och våld på 

arbetsplatsen. Den kliniska tillämpbarheten kan ytterligare förklaras med hänvisning till 

val av metod: 

 

…litteraturstudien är ett bra arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap 

som sedan kan omsättas i praktiken. Det kan till exempel handla om kunskap 

om vilka åtgärder som är bäst vid en viss sjukdom och som sedan kan 

sammanställas till riktlinjer eller förslag på förändrade arbetssätt 

(Kristensson, 2014, s. 150). 

 

 

Den ökade kunskapen om konsekvenserna av hot och våld mot sjuksköterskor kan således 

användas som argument i diskussionen kring vikten av förebyggande åtgärder och 

fungerande rutiner. Detta kan också leda till en förbättring i förekomst och följsamhet av 

rutiner och riktlinjer vid hotfulla eller våldsamma situationer. Således hoppas vi att studien 

skall kunna bidra till en förändring av arbetssätt och syn på sjuksköterskors situation från 

den anställda sjuksköterskan till den beslutsfattande politikern. Förslagsvis appliceras 

kunskapen i första hand inom de verksamheter där våld förekommer mest. 
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patienter på psykiatrisk 

akutsjukvård.  

Design: kvalitativ 

efterforskning 

Urval: legitimerad, 

pratar flytande 

engelska och anställd 

just nu eller varit 

anställd de senaste tio 

åren inom psykiatrin 

Datainsamling: 

intervjuer 

Analys: intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

-  Trettiotre olika fall av patientrelaterat 

våld mot de sjuksköterskor som studien 

gjordes på analyserades. 

Sjuksköterskorna rapporterade fysisk, 

emotionell och verbalt våld. Många 

betraktade det som ”en del av jobbet”.  

K 

II 



VIII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ulrich, B. T., 

Lavandero, R., 

Woods, D., & Early, 

S.  

2014 

USA 

Critical Care Nurse 

Work Enviroment 

2013: A Status 

Report. 

Att utvärdera det 

nuvarande tillståndet 

för 

akutsjuksköterskors 

arbetsmiljö 

Design: 

Undersökning 

Urval: Medlemmar i 

the american 

association of critical-

care nurses (AACN) 

Datainsamling: online 

frågeformulär  

Analys:  

3217 Resultatet av undersökningen visar att 

akutsjuksköterskors hälsa har minskat 

sedan undersökningen 2008. 

RCT 

I 

Ysuf, F., Hendriks, 

M. M., Eng, S. T., 

Kandasamy, R., Kim, 

S. H. R., Selvarani, 

S., H, H. P.  

2006 

Singapore 

The impact of verbal 

abuse on staff 

working in the 

psychiatric wards. 

Syftet var att 

identifiera hur 

sjuksköterskor 

reagerar på verbala 

övergrepp. 

Design: prospektivt 

beskrivande studie 

Urval: sjuksköterskor 

på Woodbridge 

hospital 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys:  

84 

(42) 

 Under den månad som undersökningen 

gjordes rapporterades 42 incidenter av 

verbala övergrepp. Med ett genomsnitt 

av 1,4 övergrepp per dag.  

RCT 

II 



IX 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Zerach, G., & Shalev, 

T. B-I.  

2015 

Israel 

The Relations 

between Violence 

Exposure, 

Posttraumatic Stress 

Symptoms, 

Secondary 

Traumatization, 

Vicarious 

PostTraumatic 

Growth and Illness 

Attribution among 

Psychiatric Nurses 

Undersöka 

posttraumatiskstress 

diagnos (PTSD), 

sekundär 

traumatisering (ST) 

och vicarious 

posttraumatic growth 

(VG) hos israeliska 

psykiatrisjuksköterskor 

Design: beskrivande, 

jämförande 

tvärsnittsstudie 

Datainsamling: 

frågeformulär  

 

196 

(-) 

 

Psykiatrisjuksköterskor rapporterade 

högre antal av både PTSD och ST 

symtom än allmänsjuksköterskor 

CCT 

II 



X 

 

Tabell 1. Bedömningsunderlag  

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

 

BILAGA C 


