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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Hot och våld utgör idag ett problem inom hälso- och sjukvård, då sjuksköterskor löper en 

stor risk att exponeras på grund av det patientnära arbete som professionen innebär. Den 

normalisering som utvecklas kring våldshandlingar ses medföra en komplexitet i 

yrkesutövandet. Faktorer som påverkar uppkomsten av våldshandlingar är bland annat 

arbetsmiljörelaterade faktorer, yrkeserfarenhet samt tidigare exponering. Mörkertalet ses 

vara stort, en bidragande faktor är dålig rapportering av incidenter. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan påverkas av att själv bli utsatt för psykiskt och 

fysiskt våld av patienter på sin arbetsplats. 

 

Metod  
 

Metoden som användes var en litteraturöversikt, sökningar efter artiklar skedde i 

databaserna PubMed och Cinahl. Ett induktivt förhållningssätt tillämpades vid 

granskningen av de 15 artiklar vilka var av både kvalitativ samt kvantitativt slag, därefter 

användes en integrerad analys. 

 

Resultat 
 

Resultatet visade att sjuksköterskor påverkades genom negativa känslor samt somatiska 

besvär efter våldsexponeringarna. En påverkan identifierades inte enbart på arbetsplatsen 

utan även i sjuksköterskans privata relationer. Vid vissa situationer sågs sjuksköterskor ha 

en ökad tolerant inställning mot våldshandlingar, men en ambivalens utvecklades mellan 

yrkesutövningen och den egna personen. Detta påverkade sjuksköterskans beteende, 

förhållningssätt samt viljan att fortsätta arbeta inom professionen.   

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskan påverkades både fysiskt såväl som psykiskt av våld på arbetsplatsen, vilket 

medför ett flertal olika konsekvenser för sjuksköterskan. Att bli utsatt för våldshandlingar 

bidrog till en försämrad arbetsmiljö, sämre arbetshälsa och försvårande omständigheter 

kring det ständiga moraliskt och etiskt ställningstagandet. Därav utmynnade ett mönster 

som visade på svårigheter att verka inom sin profession samt bibehålla sin professionalism. 

 

Nyckelord: Arbetsrelaterat våld, Konsekvenser, Patient, Sjuksköterska 
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BAKGRUND 

 

Hot och våld 

 
Världen över ökar våld och ses idag som ett globalt problem med en påverkan på 

folkhälsan både kort- samt långsiktigt (World Health Organisation [WHO], 2002). 

Våldshandlingar förekommer överallt och inte enbart i hemmet och ute i samhället utan det 

kan återfinnas även på vårdavdelningar där det riktas mot hälso- och sjukvården. Den 

kostnad som våldshandlingar för med sig för enskilda individen är svåra att mäta då de inte 

enbart yttrar sig genom direkta konsekvenser som fysiska skador utan även bidrar till 

indirekta konsekvenser för den drabbade (WHO, 2002). 

 

I en studie från USA redogörs att av 446 personer vilka arbetar inom hälso- och 

sjukvården, har cirka 62 procent någon gång under det gånga året före studien upplevt hot 

och eller våld på sin arbetsplats. Av dessa 62 procent rapporterade endast 12 procent 

händelsen, vilket innebär ett stort mörkertal för samhället då få anmälningar upprättas vid 

tillbud (Arnetz et al., 2015).  

 

Enligt WHO (2002) definieras våld som en handling då en individ avsiktligt avser att 

genom tillämpning av fysisk kraft eller hot mot en annan människa eller sig själv orsakar 

skada eller hot om skada. Denna definition syftar till att våldshandlingar är av både fysisk 

samt även psykisk karaktär. Detta innebär att begreppet våld vidgas för att även innefatta 

trakasserier och verbal aggression som en del av våldshandlingar. Således blir 

våldshandlingar enligt denna definition mer komplexa på grund av de flerdimensionella 

skador vilket våldet orsakar. Det våld som riktas mot sjuksköterskor faller under gruppen 

interpersonal violence samt undergruppen community violence. Våldshandlingarna som 

identifieras inom dessa kategorier är av fysiskt-, psykisk-, sexuellkaraktär eller neglekt 

(WHO, 2002). 

 

Då ordet sjuksköterskan är ett femininum kommer det benämnas hon fortsättningsvis i 

detta arbete, oavsett den biologiska könstillhörigheten hos sjuksköterskan.   

 

Arbetsrelaterat våld 

 

Både fysiska och psykiska våldshandlingar på arbetsplatsen ses öka genom åren. Chapman, 

Perry, Styles och Combs (2009) menar att arbetsrelaterat våld blivit en vanlig företeelse 

inom hälso- och sjukvården vilket bidrar till en stigmatisering kring fenomenet. Därav 

beskrivs hur sjuksköterskor förväntar sig att möta detta beteende och börjar acceptera dessa 

våldsamma situationer som en del av sitt arbetet (Chapman et al., 2009). 

 

Studier visar på att psykiskt våld förekommer i större utsträckning inom vårdyrket, samt att 

kvinnliga sjuksköterskor är de som utgör den största riskgruppen för att utsättas (Brophy, 

Keith & Hurley, 2018). Vanliga anledningar till uppkomst av våld på arbetsplatsen ses 

bero på patientens upplevelse av otillfredsställande diagnos eller behandling. Det visas att 

verbal aggression som förekommer är den vanligaste formen av våldshandling, därefter 

presenteras fysiskt våld som vanligast (Menckel & Viitasara, 2002; Morken, Alsaker & 

Johansen, 2016). 
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Sjuksköterskor vilka tidigare utsatts för psykiskt våld löper en högre sannolikhet att 

utsättas för fysiskt våld. Fysiskt våld utgörs främst av anhöriga enligt Fallahi-Khoshknab et 

al. (2016), som ytterligare beskriver att de vanligaste fysiska våldshandlingarna är knuffar, 

sparkar samt slag. Vidare styrker Jiao et al. (2015) att anhöriga är de som står mest för det 

psykiska våld som förekommer. Därefter betonas att erfarenhet spelar en viktig roll i risken 

att utsättas, då deras studie visar att sjuksköterskor vilka har mer erfarenhet av 

omvårdnadsarbete löper en mindre risk (Jiao et al., 2015). Att erfarenhet är av betydelse 

beskrivs även av Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) som redogör för sambandet mellan 

att vara ung, ha dålig självkänsla och en ökad risk att utsättas för våld.  

 

United States department of labor (2016) beskriver andra riskfaktorer vilka kan framkalla 

våldsamt beteende, exempelvis läkemedel eller eventuella sjukdomar och tillstånd vilket 

förändrar patientens humör och beteende. Sjukvårdspersonal som arbetar direkt med 

personer med drog- och/ eller alkoholmissbruk, eller som tidigare brukat våld ses löpa en 

ökad risk att utsättas för våld. Miljöfaktorer som nedsläckta korridorer och arbetsrelaterade 

faktorer som att arbeta självständigt hemma hos en patient, långa väntetider i överfyllda 

väntrum eller oregelbundna arbetstider kan även medföra en ökad risk. Därav visas 

arbetsmiljön hysa en stor betydelse. Det har även visats i vissa fall handla om en minskad 

respekt gentemot sjuksköterskan, från patient eller anhöriga. Kommunikation identifieras 

som en viktig nyckel för att minska risken att utsättas för arbetsrelaterat våld (United States 

department of labor, 2016). 

 

Sjuksköterskan har ett större ansvar än att enbart arbeta för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa hos vårdtagare. Ansvaret innefattar även att se till miljön på arbetsplatsen för att 

medarbetarnas hälsa skall främjas (International Council of Nurses ([ICN], 2012). Enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling ([AFS], 1993:2) skall arbetsgivaren verka för 

att minska uppkomsten av hot och våld genom både utredning samt undanröjning av 

utlösande faktorer. Arbetstagarna skall besitta tillräcklig kunskap samt utbildning angående 

hantering samt tillhandahållas ett löpande stöd och handledning. Föreskriften belyser även 

att tillbud skall utredas samt dokumenteras. Vidare beskrivs även det typ av stöd 

arbetstagaren skall erhålla från arbetsgivaren vid tillbud (AFS, 1993:2). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Sjuksköterskan samt övrig vårdpersonal har tillsammans ett ansvar för att hjälpa patienten 

med dennes problem samt behov. Sjuksköterskan har ett eget ansvar över sitt handlande 

och kan komma att bli ifrågasatt över sitt agerande, det vill säga utförda samt icke utförda 

handlingar i specifika situationer. Ansvar faller under ordet etik vilket innebär att 

sjuksköterskans etiska och moraliska handlingar kan möjliggöra för en god omvårdnad 

(Wallinvirta, 2011). Det etiska ansvaret beskrivs även av Thorup, Rundqvist, Roberts och 

Delmar (2012) om hur sjuksköterskan har ansvar att vid etiska dilemman ta ställning samt 

göra sin röst hörd för att erbjuda en professionell vård. Vidare skildras att sjuksköterskan 

även behöver besitta kvalitéer som en äkta medkänsla samt ödmjukhet för att kunna 

möjliggöra den professionella vården (Thorup et al., 2012).   

År 2017 tog Svensk Sjuksköterskeförening (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017) 

fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor vilket fungerar som en kvalitetssäkring 

för legitimerade sjuksköterskor. Kompetensbeskrivningen tillsammans med rådande lagar 

samt ICN´s (2012) etiska kod för sjuksköterskor bildar en grund för omvårdnaden. 
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Tillsammans kan dessa användas som ett stöd för sjuksköterskan i situationer vilka är svåra 

att hantera. Sjuksköterskan har en skyldighet att de mänskliga rättigheterna efterlevs, där 

alla människor har rätt till lika vård oberoende av sexuell läggning, trosuppfattning, 

hudfärg eller social status (ICN, 2012; SSF, 2017). De utförda omvårdnadshandlingar 

grundar sig på evidensbaserad kunskap samt utifrån ett personcenterat förhållningssätt 

(ICN, 2012). Personcentrering innebär även att sjuksköterskan ser till den specifika 

patientens behov, förmåga och resurser samt ge information som är individanpassad och 

tillräckligt adekvat för att möjliggöra ett ställningstagande till vård och behandling för 

patienten. Följaktligen innebär personcentrering att sjuksköterskan även tillvaratar 

eventuella anhöriga och möjliggör en delaktighet i vården (ICN, 2012). 

 

Enligt Morken et al. (2016) beskrivs vikten av att sjuksköterskor möter den specifika 

individen som söker vård och utvecklar sitt sätt att bemöta vårdtagaren samt deras 

anhöriga. Även vikten av att förstå de tidigare trauman som kan ligga till grund i mötet 

med vårdtagaren belystes. Detta kan göras genom att sjuksköterskan i sin utbildning får 

kunskapen om hur möten kan utvecklas hotfullt. Vidare beskrivs att mötet ingår i det 

professionella ansvaret hos sjukvårdspersonal, vilka skall kunna samspela med vårdtagare. 

Vilket är viktigt på grund av den rådande obalans i maktförhållandet samt 

beroendeställningen hos vårdtagaren, då sjuksköterskan besitter kunskap och resurser som 

vårdtagaren är i behov av. Detta visar att sjuksköterskan vid psykiskt samt fysiskt våld från 

vårdtagare eller dess anhöriga behöver vid identifiering av egna kunskapsluckor utveckla 

den egna kompetensen (Morken et al., 2016). Detta stärks även av SSF (2017) vilka 

belyser vikten av att sjuksköterskan behöver vara medveten om det egna förhållningssättet, 

dess påverkan, samt sjukliga förändringar och sociala omständigheter hos patienten vilka 

kan påverka situationer. 

 

Sårbarhet 

 
Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) menar att du som människa är sårbar. Sårbarhet 

kopplas ihop med känslor och att känna, vilket innebär att det är lätt att såra eller skada en 

individ på ett kroppsligt eller ett själsligt plan. Dessa externa samt interna faktorer kan 

bidra positivt och negativt till upplevelsen av sårbarhet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008).  

 

Thorup et al. (2012) beskriver hur sårbarhet och mod korrelerar med varandra, samt att 

modet hos sjuksköterskan är grundläggande för hennes förmåga att upprätthålla sin 

professionalism. Framåt beskrivs även att sjuksköterskor måste vara medvetna om den 

egna sårbarheten, samt ha en beredskap för att behöva utstå mycket i vårdmötet. Även 

Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) beskriver hur mod och sårbarhet kan kopplas 

samman. Om sårbarheten kombineras med mod ses detta som en resurs, medan bristande 

mod istället leder till att sårbarhet innebär en svaghet hos individen. Vidare beskrivs 

sjuksköterskans sårbarhet i dessa positiva och negativa dimensioner. Negativa effekter kan 

innebära att sårbarhet medför skada för sjuksköterskan, exempelvis då arbetet sker under 

stor press samt under stressande förhållanden (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011).  

 

Känsla av sammanhang  

 

Aaron Antonovsky (2005) har utvecklat teorin om hälsa och känsla av sammanhang 

(KASAM) som består av tre dimensioner.  
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Dessa dimensioner är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet innebär 

i vilken omfattning en individ förstår sig på situationer som drabbar en själv eller någon i 

sin omgivning (Antonovsky, 2005). Hanterbarhet speglar enligt Antonovsky (2005) i 

vilken utbredning individen anser sig klara av och hantera dessa situationer, samt de 

hjälpmedel som finns tillgängliga för hanteringen. Slutligen innebär meningsfullheten den 

utsträckning människan känner intresse och drivkraft i de svåra händelserna. Exempelvis 

kan personen se den uppkomna situationen som en utmaning men också som en 

påfrestning som enbart upplevs meningslöst (Antonovsky, 2005).  

 

Antonovsky (2005) menar att ju mer individen har av dessa tre dimensioner desto högre 

KASAM besitter personen. En sjuksköterska som äger ett högt KASAM besitter därmed 

en förmåga att hantera sårbara situationer mer lösningsorienterat. Denna förmåga innebär 

att fokus i dessa situationer blir att identifiera resurser för hantering istället för att uppleva 

sig som ett offer. Detta visar på att Antonovsky (2005) gör skillnad mellan salutogen samt 

patogen coping. I en studie gjord av Bringsén, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) 

identifierades fyra huvudfaktorer vilka kan kopplas till påverkan av sjuksköterskans hälsa. 

Dessa var belöning, team tillhörighet, typ av arbetsuppgift samt kontexten i 

sammanhanget. Faktorerna kunde bidra till att sjuksköterskan upplevde en högre 

meningsfullhet, därav kunde dessa arbetsrelaterade faktorer främja hälsan hos 

sjuksköterskan. Detta visar även på vikten av det salutogenetiska perspektivets påverkan på 

den upplevda hälsan och likt Antonovsky (2005) beskrivs hantering av situationer som 

viktigt. Bringsén et al. (2012) beskriver att en del sjuksköterskor vill utsättas för nya 

erfarenheter för att ta lärdom samt utveckla den egna hanteringen, medan andra ser sin 

hantering som viktig genom att arbetsdagen flyter på utan påverkan av faktorer som 

exempelvis stress.  

 

Problemformulering  

 

Hot och våld inom hälso- och sjukvården från patienter är ett stigande problem både i 

Sverige samt resten av världen. Det har skett en normalisering kring våld på arbetsplatsen 

vilket har medfört att våld ses som en del av arbetet. Att arbeta som sjuksköterska idag kan 

innebära en ökad risk att utsättas för våld då arbetsuppgifterna medför ett patientnära 

arbete. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden av patienten vilket kan medföra en 

komplexitet i situationer då våld uppstår. Med denna översikt ämnar vi att bidra med en 

bild över hur sjuksköterskor kan påverkas av problemet med hot och våld på arbetsplatsen. 

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan påverkas av att själv bli utsatt för psykiskt och 

fysiskt våld av patienter på sin arbetsplats. 

 

METOD  

 

Val av Metod 

 

Den metod som användes i denna studie var en litteraturöversikt. Metoden lämpade sig väl 

för vår studie då syftet var att sammanställa aktuell kunskap inom området. 
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Detta styrks av Rosén (2014) som beskriver att en litteraturöversikt syftar till att ge en 

ökad kunskap om det aktuella forskningsläget genom sökningar och ett kritiskt granskande 

av redan existerande data.  

 

Med hjälp av en litteraturöversikt ges det möjlighet att lättare ta del av den nya kunskap 

som finns tillgänglig inom problemområdet, vilket möjliggör för hälso- och 

sjukvårdspersonal att hålla sig uppdaterade samt ökar möjligheten att bedriva en 

evidensbaserad vård (Rosén, 2014). Även Kristensson (2014) beskriver att en 

litteraturöversikt är en bra metod, då den sammanställer redan befintlig kunskap från 

vetenskapliga studier inom ett visst utrymme som senare kan användas i praktiken. Detta 

arbete utfördes med ett induktivt förhållningssätt vilket innebär att data opartiskt kom att 

samlas in utifrån valt ämne och därefter kunde olika begrepp växa fram (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

Urval 

 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att forskning inom omvårdnad innehåller både 

kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga artiklar, vilket inkluderades i detta arbete. 

Litteraturöversikten innefattar 15 artiklar som återfanns i databaserna Public Medline 

(PubMed) samt Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl). Val av 

databaser gjordes utifrån arbetets ämnesområde, då dessa två nämnda databaser främst 

innehåller fakta inom omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Vidare beskrivs av Forsberg 

och Wengström (2016) att urvalet skall vara ändamålsenligt och genom identifiering av 

urvalskriterier uppstår en naturlig gränsdragning i studien. Urval beskrivs av Forsberg och 

Wengström (2016) som en process vilket innefattar flera steg, dessa steg tillämpades i vårt 

arbete. Under första steget identifierade vi intresseområdet, samt definierade sökord. 

Sökorden utformades genom att begrepp utifrån syftet identifierades. Därefter fastställdes 

kriterier angående vilken typ av artiklar som skulle innefattas, samt tidsperiod och språk. 

Sedan utfördes sökningar i de relevanta databaserna, följaktligen valdes artiklar ut utifrån 

titel och abstrakt för att sedan läsas som helhet samt kvalitetsbedömas. Dubbletter vilka 

återfanns i båda databaserna har ej lästs i fulltext i båda. 

 

Avgränsningar 

 

Artiklarna vilka har inkluderats i arbetet är skrivna på engelska då Kristensson 
(2014) menar att endast språk som författarna behärskar skall användas. För att 
säkerställa aktualiteten begränsades sökningarna till artiklar skrivna mellan 2009-
01-01 och 2019-05-07. Artiklarna är även peer-reviewed vilket innebär att de är 
granskade av experter inom området samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De 
vetenskapliga studierna som använts till detta arbete är originalartiklar vilket 
betyder att resultatet redovisas för första gången (Kristensson, 2014). 
 

Inklusionskriterier 

 

Artiklar som inkluderades berörde våld riktat från patienter mot sjuksköterskor, beskrivet 

utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Arbetsplatsen i de inkluderade artiklarna har inte tagits 

hänsyn till, utan berör sjuksköterskor vid olika arbetsplatser. 
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Exklusionskriterier 

 

Artiklar vilka ej specificerat vem som står för det utförda våldet samt artiklar vilka 

behandlat sexuellt våld och mobbing på arbetsplatsen har exkluderats. Våldshandlingar 

mellan kollegor har även exkluderats samt våldshandlingar från barn och föräldrar till barn. 

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen gjordes genom att relevanta sökord identifierades utifrån syftet. För att 

säkerställa högsta möjliga relevans av antalet träffar, togs det hjälp av en bibliotekarie från 

Sophiahemmet Högskola vid ett tillfälle den nionde april 2019 för handledning i 

sökstrategier. Att ta tillvara på liknande resurser beskriver Rosén (2014) som en fördel, då 

detta kan bidra till att öka specificiteten samt sensitiviteten i de utförda sökningarna. 

Sökningar gjordes upprepade gånger under studiens gång för att inte utesluta nyligen 

publicerade artiklar vilket även det understöds av Rosén (2014). 

 

Databassökning 

 

För att identifiera ämnesord vilka kunde användas i databaserna användes Svensk-Mesh 

(Karolinska institutet, u.å). Ämnesorden som användes var nurses, nurse-patientrelations, 

workplace violence, patient assault, aggression, bullying samt coping. Sökorden 

kombinerades med booleska operatorer OR, AND samt NOT vilket både begränsar 

sökningen samt breddar den. Detta beskriver Forsberg och Wengström (2016) utgöra en 

bra strategi. Mesh Terms användes vid sökningarna i PubMed vilka kombinerades utifrån 

sammanhängande ämnesområde med booleska operatorn OR, detta kombinerades och 

därav utgjorde block ett. Vidare förenades andra sammanhängande sökord med hjälp av 

Mesh Termer med varandra vilka också kombinerades med OR, vilket då utgjorde block 

två. Dessa två block kombinerades sedan med AND vilket resulterade i poster funna med 

både ämnesområde ett och två, vidare användes sedan NOT för att specificera posterna, 

abstraherat i tabell 1. I CINAHL användes Major-Headings vilka kombinerades i block likt 

ovan beskrivet tillvägagångssätt vid PubMed sökning. CINAHL och PubMed sökningarna 

abstraheras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databa

s 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inklude

rade 

artiklar 

CINAHL 

9/4 

((MH "Nurses+") OR (MH "Nurse-

Patient Relations")) AND (MH 

"Workplace Violence") OR (MH 

"Patient Assault") 

249 

 

67 

(5*) 

(4**) 

26 11 

PubMed 

10/4 

(nurses [MeSH Terms]) OR (nurse 

patient relations[MeSH Terms]) AND 

(workplace violence[MeSH Terms]) 

OR (aggression[MeSH Terms]) NOT 

(bullying[MeSH Terms]) 

175 47 

 

20 4 
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CINAHL 

18/4 

((MH "Nurses+") OR (MH "Nurse-

Patient Relations")) AND (MH 

"Workplace Violence") OR (MH 

"Patient Assault") AND (MH 

“Coping+”) 

20 

 

3 

 

0 0 

TOTALT 444 117 46 15 

*5 av de lästa abstrakten återfanns även i PubMed 10/4 

**4 av artiklarna återfanns i Cinahl sökningen 18/4 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Endast studier av medel samt hög kvalitet användes i detta arbete för att säkerställa 

tillförlitligheten samt studiekvalitén. Detta styrks av Rosén (2014) vilket beskriver att 

artiklar av lägre kvalitet kan användas om tillgång till högre saknas, dock måste detta 

framgå tydligt för läsaren samt behövs en egen medvetenhet angående studiekvalitet 

finnas. Efter att artiklarnas abstrakt granskats samt artiklarnas relevans sorterats vilket 

beskrevs ovan under urvalet, gallrades artiklar ut efter att vi kritiskt granskat innehållet. 

Till den kritiska kvalitetsgranskningen användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Berg, Dencker & Skärsäter 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström,2016), se bilaga A. Bedömningsunderlaget användes för att säkerställa kvalitén 

på artiklarna och tjänstgjorde som ett verktyg. Att använda sig av en mall vid granskningen 

beskriver Kristensson (2014) vara värdefullt för att genomföra en bra granskning. Sju 

artiklar var av hög kvalitet och åtta var av medel kvalitet. Använda artiklar finns 

abstraherade i matris, se bilaga B. 

 

Dataanalys  

 

Vid sammanställning av resultatet användes en integrerad analys inspirerad av Kristensson 

(2014), vilket beskriver att denna typ av dataanalys utgör ett verktyg för att kunna 

framställa ett väldisponerat resultat. Utifrån syftet bearbetades artiklarna. Detta genom att 

artiklarna skrevs ut i pappersformat och lästes grundligt av båda författarna till denna 

litteraturöversikt ett flertal gånger för att identifiera likheter samt olikheter (Forsberg & 

Wengström, 2016). Därefter skapades kategorier utifrån identifierade likheter av texten i 

artiklarna. Materialet i artiklarna kodades sedan med hjälp av att enheter markerades, vilket 

resulterade i kategorierna individuella konsekvenser för sjuksköterskan och 

sjuksköterskans profession. Dessa två kategorier bildade sedan sju underkategorier vilka 

beskriver betydelsen av huvudkategorierna (Kristensson, 2014). Kategorier och 

underkategorier abstraheras i tabell 2. 

 

De utformade kategorierna samt respektive underkategorierna fungerade som en guide i 

utformningen av rubriker samt underrubriker (Kristensson, 2014). Efter föregående 

moment sammanställdes materialet till ett resultat genom att sammanfattningar från 

respektive markerad enhet placerades under tillhörande kategori och underkategori. 

Därefter sammanställdes enheterna tillsammans med övriga enheter vilket bildade ett 

resultat. En av underkategorierna innehåller ett citat, vilket användes för att stärka och 

konkretisera fynd som uppmärksammades. Detta förfarande beskriver Kristensson (2014) 

öka trovärdigheten i en studie. 
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Tabell 2. Utformningen av kategorier samt underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Individuella konsekvenser för 

sjuksköterskan  

● Emotionell inverkan 

● Följder i privatlivet 

● Fysisk påverkan 

Sjuksköterskans profession ● Förståelse för patientens tillstånd 

● En inre konflikt 

● Arbetsrelaterad frånvaro 

● Sjuksköterskans beteende 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

För att möjliggöra en rättvis tolkning av de använda artiklarna vilka varit skrivna på 

engelska har vi ej använt oss av översättnings moduler för översättning av hela stycken, 

exempelvis Google translate. Detta för att minska risken för syftningsfel samt feltolkning 

av artiklarna. Ett neutralt tolkningsförfarande bejakades vid bearbetning av materialet. 

Detta för att undvika påverkan av författarna i detta arbetes egen påverkan av resultatet 

eller fabricering (Forsberg & Wengström, 2016). Att bejaka en god forskningsetik 

karakteriseras vidare som uteslutning av plagiering eller stöld av material, samt att 

författare till studien använder sig av hypoteser eller teorier utan att ha redogjort för dem 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Artiklarna som användes i detta arbete har varit godkända av en etisk kommitté som enligt 

Kristensson (2014) är viktigt. Deltagarna skall frivilligt valt att medverka samt att 

information om studiens syfte ska ha tydliggjorts, vilket inneburit att ett informerat 

samtycke givits. Deltagarna har även varit fria att när som helst avbryta sin medverkan. 

Studierna ska ha tagit anonymitet och konfidentialitet i beaktande, vilket innebär att den 

data som inhämtats inte skall kunna kopplas till någon deltagare. Därav har materialet 

skyddats, avidentifierat och inte vidareförs till oberättigade (Kristensson, 2014).   

Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument som vänder sig till forskning 

som engagerar människor. Deklarationen innefattar 35 punkter som bland annat handlar 

om att värna om de medverkandes integritet samt rätt till information och autonomi (The 

World Medical Association, 2019). Forskningens nytta måste överstiga risken att skada 

deltagarna och rätta sig efter aktuella lagstiftningar (Kristensson, 2014). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet baseras på 15 artiklarna och presenteras utifrån två identifierade kategorier, 

individuella konsekvenser för sjuksköterskan samt sjuksköterskans profession. Dessa följs 

av en kort övergripande sammanfattning om avsnittet. Därefter presenteras tillhörande 

underkategorier med resultat sammanställt från de inkluderade artiklarna.  
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Individuella konsekvenser för sjuksköterskan 

 

Sjuksköterskan påverkades genom negativa känslor samt somatiska besvär till följd av 

våldshandlingar. Detta identifierades inte enbart på arbetsplatsen utan påverkade även 

sjuksköterskans relationer privat. 

 

Emotionell inverkan 

 

Våld påvisade följder av ett flertal inbringade känslor hos sjuksköterskan som ilska, 

sårbarhet, upprördhet, ångest, besvikelse, rädsla, hjälplöshet, skuld samt renderade en 

känsla av förlorad kontroll. Det beskrevs vara nedbrytande samt inbringa en känsla av att 

inte uppskattas för sitt arbete. Dessa ovan upplevda känslor påverkade sjuksköterskan då 

bland annat nedstämdhet, stress, depression och sömnsvårigheter identifierades som 

konsekvenser av hot och våld (Tan, Lopez & Cleary, 2015; Vandecasteele et al., 2017).  

 

Depressionen har i vissa fall utmynnat i att en del sjuksköterskor fodrat farmakologisk 

behandling, samt resulterade i känslor av hopplöshet och bristfällig motivation. Rädslan i 

de våldsamma situationerna dröjde sig kvar i arbetet, detta resulterade i att sjuksköterskan 

påverkades genom en ökad vakenhet och uppmärksamhet gentemot andra patienter samt 

besökare (Baby, Glue & Carlyle, 2014; Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & 

Mohammadi, 2018; Ward, 2013).  

 

Känslan av rädsla styrktes även av Stevenson, Jack, O’Mara och LeGris (2015) som vidare 

beskrev att känslan inte enbart handlade om själva situationen, utan känslan påverkades 

även av ovissheten för vad som skulle kunnat inträffa om situationen slutat annorlunda. 

Sjuksköterskan påverkades mest av negativa känslor då hon inte upplevde sig kunna 

hantera situationen. När våld riktades mot kollegor eller mot själva enheten påverkades 

inte sjuksköterskan i lika stor utsträckningen av de negativa känslorna. Rädslan kunde 

också vara kopplat till hur andra kollegor kunde uppfatta situationen, och många 

sjuksköterskor upplevde skuldkänslor vilket uppstod när deras chef frågade om incidenten 

(Stevenson et al., 2015).  

 

Sömnstörningar vilket uppstod kunde yttra sig genom flera olika sätt, mardrömmar, för lite 

sömn eller för mycket sömn var inte ovanliga konsekvenser (Hassankhani et al., 2018). 

Ilska inträdde ofta efter fysiskt våld, framförallt då våldet inte upplevdes bero på någon 

sjukdom. En konsekvens av ilskan var att sjuksköterskan i sin tur applicerade detta mot 

kollegor, och känslan kunde dröja kvar i flera dagar och upp till månader efter incidenten. 

Som tidigare omnämndes kunde en ökad uppmärksamhet uppstå, vilket både uppstod på 

arbetet samt privat. Efter ett flertal incidenter beskrevs det hur sjuksköterskorna 

påverkades genom att denna känsla av vakenhet samt en känsla av att vara på sin vakt blev 

en del av vardagen, oberoende av våldstyp de utsattes för. Sjuksköterskan beskrev hur hon 

reagerade på hur människor rörde sig och pratade. Även en känsla av sårbarhet kunde 

stanna kvar en tid efter händelsen (Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2016; Stevenson 

et al., 2015). Sjuksköterskans sårbarhet hade en koppling till våldsamt beteende då hon i 

dessa situationer upplevde sig anklagad, förolämpad eller sårad (Vandecasteele et al., 

2017). Våld medförde också långvariga känslor av kränkning, förlorat självförtroende, 

minskad självkänsla samt osäkerhet (Avander et al., 2016; Baby et al., 2014; Hassankhani 

et al., 2018).  
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Itzhaki et al. (2015) visade en positiv korrelation mellan alla typer av våld, och en ökad 

upplevd av arbetsrelaterad stress. Pekurinen et al. (2017) visade dock att sjuksköterskor 

vilka arbetar inom psykiatrin samt upplevde någon typ av våld de senaste 12 månaderna, 

var mindre benägna att drabbas av psykologisk stress samt sömnstörningar. Detta jämfört 

med sjuksköterskor som arbetade inom medicin eller kirurgi. Likaså var det större risk att 

sjuksköterskor vilka arbetade vid akuten och exponerades för fysiskt våld samt väpnade 

hot, drabbades av större psykologisk stress samt sömnstörningar jämfört med 

sjuksköterskorna inom psykiatrin. Ytterligare skyddsfaktorer skildrades av Viotti, Gilardi, 

Guglielmetti och Converso (2015) vilka visade att de sjuksköterskor som erhållit stöd från 

överordnade samt upplevde en rättvishet inom arbetet sågs skyddade i viss utsträckning, i 

förhållandet mellan verbal aggression och påverkandet av känslomässig utmattning. 

Därefter visade Viotti et al. (2015) en positiv korrelationer mellan verbal aggression, en låg 

förmåga att tillämpa specifika yrkeskunskaper och påverkandet att uppleva en 

känslomässig utmattning. Även mellan arbetsrelaterad mening och känslomässig 

utmattning identifierades ett starkare samband jämfört med motsatsen (Viotti et al., 2015). 

Baby et al. (2014) förklarade att emotionella konsekvenser av våld ofta uppstod först vilket 

sedan bildar en grund för utvecklandet av mer långsiktiga konsekvenser, vilka kunde vara 

privata eller beröra det professionella arbetet. 

 

Följder i privatlivet 

 

Våldshandlingar påverkade även sjuksköterskor privat vilket beskrevs i flera studier. 

Rädsla och osäkerhet kring sin egen säkerhet var resultatet av mötet med en våldsutövande 

patient utanför sjukhusmiljön (Stevenson et al., 2015). Avander et al. (2016) redogjorde 

även att denna rädsla ackumulerade då sjuksköterskor även upplevde fruktan för sin familjs 

säkerhet, eller realiteten att patienten eventuellt kan komma att ta reda på vart hon var 

bosatt. Stevenson et al. (2015) samt Avander et al.  (2016) beskrev även en rädsla för att bli 

igenkänd av patienten när sjuksköterskan var tillsammans med sin familj i offentliga 

miljöer. Tillika redogjordes att sjuksköterskan hade svårt att veta hur hon skulle förhålla 

sig vid mötet ute. Dessa påverkningar styrks med följande citat:  

 

“There is that guy! I went, “oh my God” and I had sunglasses on an I thought “what do I 

do?”... So what I did was walk right past that guy, but I tell you what, in that moment… I 

was really scared”… (Stevenson et al., 2015, s 6).  

 

Hassankhani et al. (2018) redogjorde även för hur sjuksköterskor påverkades genom att 

den stress som uppstod till följd av våld på arbetsplatsen togs med hem, vilket resulterade i 

ett aggressivt beteende gentemot den egna familjen och vänner.  

 

Fysisk påverkan 

 

Både fysiskt och psykiskt våld påverkade sjuksköterskornas hälsa (Stevenson et al., 2015). 

Sjuksköterskor uppgav att våld på arbetsplatsen bidrog till fysiska följdsjukdomar. De 

beskrev följder som håravfall, muskelspänningar samt huvudvärk. Vidare beskrev några 

sjuksköterskor att de påverkades genom livsstilsförändringar, vilket innefattade ökad 

alkoholkonsumtion, rökning samt dåligt matvanor till följd av våldsexponeringen 

(Stevenson et al., 2015).  
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Frakturer beskrevs även vara en konsekvens av våld, tillsammans med andra fysiska 

skador. Detta resulterade i att sjuksköterskorna inte alltid slutförde sitt arbete och bidrog 

därav till sjukskrivning (Tan et al., 2015). Fujishiro, Gilbert, Gee och Castro (2011) 

beskrev även att sjuksköterskor påverkades genom att de vilket upplevt fysiskt våld hade 

en större sannolikhet till upplevda arbetsrelaterade skador, detta jämfört med de vilka inte 

exponerats. Likaså var de större sannolikhet att dessa sjuksköterskor upplevde en 

arbetsrelaterad sjukdom. Verbalt våld visade även samma mönster med större sannolikhet 

att rapportera arbetsrelaterad sjukdom och skada (Fujishiro et al., 2011). Smärta och 

hjärtklappning beskrevs vara ytterligare påverkningar som uppstod till följd av 

arbetsrelaterat våld (Ünsal et al., 2013). Fenomenet att sjuksköterskor påverkades med 

somatiska symtom som ökad smärta vid arbetsrelaterat våld stärktes även av Yang, 

Spector, Chang, Gallant-Roman och Powell (2012). De visade på sambandet mellan att 

utsättas för arbetsrelaterat våld och en ökad tendens till upplevelse av somatiska symtom 

som huvudvärk, upprörd mage och trötthet. Detta jämfört med sjuksköterskor vilka inte 

exponerades för psykiskt eller fysiskt våld. Övre kroppslig smärta och smärta i de nedre 

extremiteterna ökade jämfört med de vilka ej exponerats (Yang et al., 2012).  

 

Även Hassankhani et al. (2018) beskrev hur dessa fysiska symtom som upprörd mage, 

nedsatt aptit, migrän och andningssvårigheter påvisades till följd av den stress som 

utvecklades på grund av våldet. Det fysiska våldet påverkade sjuksköterskan med allt från 

mildare till mer omtumlande konsekvenser såsom kvävning och sensoriska bortfall (Baby 

et al., 2014). 

 

Fujishiro et al. (2011) visade att de fysiska överfallen påverkade sjuksköterskans 

uppfattning relaterat till en dålig upplevd arbetsrelaterad hälsa, dock visades ingen 

korrelation mellan fysiska överfall och en dåligt skattad hälsa. Medan vid verbalt våld sågs 

en korrelation mellan både dålig arbetsrelaterad hälsa och en dåligt upplevd hälsa. De 

visade även att sjuksköterskor vilka har exponerats för verbalt våld påverkades genom en 

ökad sannolikhet att uppskatta sin hälsa som okej eller bristfällig, jämfört med de vilket 

inte exponerades (Fujishiro et al., 2011).  

 

Sjuksköterskans profession 

 

Sjuksköterskor visade en ökad tolerans gentemot våldshandlingar vid vissa situationer, 

men blev ambivalenta i förhållande mellan den egna personen och yrkesutövningen. Detta 

påverkade sjuksköterskans beteende samt förhållningssätt och även viljan att fortsätta 

arbetet inom professionen. 

 

Förståelse för patientens tillstånd 

 

Våld ansågs påverka sjuksköterskans professionella roll (Avander et al., 2016; Stevenson 

et al., 2015). Sjuksköterskans synsätt på orsaken till våldet visade sig göra skillnad för hur 

de påverkades av våldshandlingar. Faktorer som påverkade detta synsätt var om 

våldshandlingen betraktas som en del av sjukdomen, då förövaren inte själv avsåg att med 

vilja skada sjuksköterskan psykiskt eller fysiskt (Stevenson et al., 2015). Detta styrks även 

av Avander et al. (2016) som beskrev att sjuksköterskor i vissa fall kunde förstå patientens 

handling beroende på patientens tillstånd, exempelvis om patienten befann sig i chock.  
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Även andra sjukdomstillstånd såsom demens eller psykisk sjukdom gav en ökad tolerans 

av det våldsamma beteendet. Vid dessa handlingar medfördes inte negativa känslor i lika 

stor utsträckning som när patienten ansågs haft ett uppsåt (Avander et al., 2016). 

 

En inre konflikt 

 

Stevenson et al. (2015) beskrev att våld på arbetsplatsen bidrog till att en konflikt uppstod 

mellan sjuksköterskans professionella roll och deras egen hälsa. Svårigheter uttrycktes 

över hur sjuksköterskan skulle se till patientens bästa, samtidigt som de skyddade sin egen 

hälsa och säkerhet. Konflikten resulterade i en inre stress hos sjuksköterskan. Vid fysiskt 

våld som de själva inte ansåg sig kunna hantera, sågs utfallet vanligen bli att 

sjuksköterskan skyddade sig själv och den egna hälsan. Då sjuksköterskan däremot ansåg 

att våldsbeteendet var en följd av patientens sjukdom valde hon att se till patienten istället 

(Stevenson et al., 2015).  

 

Vikten av att bevara sin professionalism och ge en god vård trots svåra situationer som 

uppstod var något som sjuksköterskorna beskrev enligt Tan et al. (2015). En del 

sjuksköterskor upplevde att de kunde hantera dessa aggressiva situationer trots alla risker 

de utsattes för, såsom fysisk och psykisk skada. En del beskrev hur de ansträngde sig extra 

mycket för att komma närmre de patienter som erhöll ett våldsamt beteende. Det nämns 

dock att omhändertagandet av våldsamma patienter och anhöriga var tidskrävande, vilket 

resulterade i att flertalet inte upplevde sig kunna tillhandahålla den vård som behövdes till 

resterande patienter. Det fanns även de sjuksköterskor som uppgav sig påverkas genom 

svårigheter att behålla sin professionalism i det våldsamma mötet, och att kollegor därav 

behövt överta ansvaret för omvårdnaden av patienten (Tan et al., 2015).  

 

Våldet på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskorna genom infinnandet av en långvarig 

känsla av osäkerhet i anknytandet till den egna rollen som sjuksköterska. Förutom direkta 

konsekvenser beskrev Avander et al. (2016) att den negativa stress som våld förde med sig 

påverkade arbetsmiljön och medförde en ansträngd arbetsmiljö. Vissa våldsincidenter 

gjorde att vårdkulturen på avdelningen synliggjordes mer tydligt, framförallt mellan 

sjuksköterskor och läkare. Detta påverkade sjuksköterskorna genom att de upplevade ett 

ökat behov av mer stöd från läkare samt överordnade (Avander et al., 2016).  

 

Arbetsrelaterad frånvaro 

 

Enligt Jeong och Kim (2018) påverkades sjuksköterskans intention att säga upp sig som en 

konsekvens av de arbetsrelaterade våldet. Studien visade att sannolikheten var mest troligt 

hos kvinnor, vilka enligt studien hade 2,53 gånger större intention att vilja lämna arbetet än 

män. Denna studie visade att sjuksköterskor vilka använde sig av en emotionell fokuserad 

coping hade större chans att vilja lämna sitt arbete. Intentionen att lämna arbetet styrks 

även av Ünsal et al. (2013) och Hassankhani et al. (2018) som båda framställer hur 

sjuksköterskans arbete påverkades av våld, samt funderingar över att lämna professionen 

väcktes. Choi och Lee (2017) beskrev faktorer vilket påverkade intentionen. Dessa faktorer 

sågs vara antal år inom professionen, position samt exponeringen av verbalt och fysiskt 

våld. Aggressivt beteende identifierades påverka sjuksköterskan och kopplades till 

missnöje över sitt eget arbete. Våldet gjorde att arbetet sågs som tröttsamt och även 

utbrändhet visade sig vara en konsekvens av detta (Choi & Lee, 2017; Tan et al., 2015). 
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Viotti et al. (2015) beskrev ett samband att sjuksköterskor vilka utsattes för verbalt våld 

hade en större risk att drabbas av utbrändhet. Vidare visade Choi och Lee (2017) att 

sambandet mellan utbrändhet och våld var starkt beroende av antal år inom professionen. 

De sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet löpte en ökad risk jämfört med de 

vilket hade arbetat mer än fem år. Missade arbetsdagar var ytterligare en konsekvens av 

våld. Fysiska skador till följd av våld resulterade i att sjuksköterskan inte alltid slutförde 

sitt arbete och var tvungen att sjukskriva sig. Detta hade även påverkan på 

sjuksköterskorna ekonomisk, då följden av detta blev en reducerad inkomst samt 

ekonomiska utgifter på grund av medicinska behandlingar (Baby et al., 2014; Tan et al., 

2015). Sambandet mellan våld och missade arbetsdagar stärktes även av Fujishiro et al. 

(2011) som menade att sjuksköterskor vilka utsattes för fysiskt våld hade större sannolikhet 

att missa mer än två arbetsdagar under det senaste året, även verbalt våld visade en trend 

att missa arbetsdagar. Fujishiro et al. (2011) beskrev även att enbart ena typen av våld inte 

medförde en förhöjd risk att missa dagar jämfört med den andra typen våld, utan de som 

exponerats för både psykiskt samt fysiskt hade en ökad risk att missa arbetsdagar jämfört 

med de vilket enbart exponerades för den ena våldstypen. 

 

Sjuksköterskans beteende 

 

Hanteringen av våldsamma situationer behandlades olika mellan olika sjuksköterskor och 

beroende på allvaret av våldshandlingen påverkades sjuksköterskornas förmåga att utöva 

sin profession (Stevenson et al., 2015; Vandecasteele et al., 2017). Detta beskrevs bland 

annat genom följder som svårigheter att utföra arbetsuppgifter, försämrad koncentration, 

svårt att tänka klart samt minskad tillit till patienten. Följder av detta beteende var ökade 

risker i omvårdnaden av patienter (Hassankhani et al., 2018; Stevenson et al., 2015). 

 

Enligt Avander et al. (2016) bemötte sjuksköterskorna även vissa typer av människor mer 

avhållsamt som resultat av våld, men berättade att de alltid hade avsikt att ge en bra och 

professionell omvårdnad oavsett situation. Att tillämpa ett undvikande beteende beskrevs 

även av Stevenson et al. (2015) och Vandecasteele et al. (2017) vilka båda beskrev ett 

beteende där sjuksköterskorna undvek patientkontakt som konsekvens av våld. Stevenson 

et al. (2015) redogjorde för en önskan om andra arbetsuppgifter som framfördes, medan 

Vandecasteele et al. (2017) beskrev att den ansvariga sjuksköterskan kunde överföra 

ansvaret för omvårdnaden till en kollega eller sågs ignorera beteendet hos den våldsamme. 

Vid överfört patientansvar eller andra betsuppgifter behövde sjuksköterskan inte längre ha 

samma patientkontakt (Stevenson et al., 2015; Vandecasteele et al., 2017).  

 

Stevenson et al. (2015) beskrev även att våldet bidrog till en minskad förmåga till empati 

från sjuksköterskorna gentemot patienter. I vissa fall ändrade sjuksköterskorna även sitt 

beteende genom att agera som patienterna uppmanade på grund av rädsla, detta medförde 

en förstärkt känsla av att ha blivit kränkt (Avander et al., 2016). Distanseringen från 

patienterna påverkade sjuksköterskans förmåga till att återfå sitt självförtroende. I de fall 

då sjuksköterskan inte hade möjlighet till distansering upplevdes följder som att arbetet 

blev mer uppgifts fokuserat och inte lika personcentrerat. Denna påverkan upplevdes dock 

i viss utsträckning även om sjuksköterskan erhölls distans till sitt arbete. Avbrott från 

arbetet uppgavs vidare vara en slags strategi för sjuksköterskans självbevarande (Stevenson 

et al., 2015). Nästan en sjättedel upplevde att det uppkomna våldet var deras fel och cirka 

97 procent uppgav att de enbart försökte härda ut situationen (Jeong & Kim, 2018). 
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För att kunna gå vidare från incidenten identifierades ett behov av att kommunicera med 

kollegor och ventilera händelsen. Att dela med sig av upplevelsen till sina kollegor, 

påverkade sjuksköterskan med en helande effekt (Stevenson et al., 2015; Vandecasteele et 

al., 2017). Att prata med kollegor kunde hjälpa sjuksköterskan att stressa ned (Ward, 

2013). Dock beskrev Vandecasteele et al. (2017) en konsekvens av detta, då risk förelåg att 

patienter stämplades, samt att sjuksköterskan påverkades genom att agera likadant 

gentemot andra patienter. Att ventilera dessa händelser styrks även av Tan et al. (2015) 

som beskrev detta som en slags strategi. Dock beskrev Ward (2013) att våld upplevdes 

som en privat angelägenhet vilket sjuksköterskor inte behagade dela till kollegor, frånsett 

de som erfarit liknande upplevelser. Att tala om incidenten var beroende av kontext och 

närvarande människor. Tan et al. (2015) identifierade ytterligare strategier, som att skilja 

på det professionella arbetet och privatlivet samt hantera de negativa känslorna som 

uppstod. Genom att sjuksköterskor kunde identifiera samt sätta ord på sin rädsla 

påverkades hon genom detta med att bevarande av sin professionalism. Denna strategi 

påverkade sjuksköterskor att upprätthålla sitt professionella välmående (Ward, 2013). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt besvarades då resultatet identifierar att sjuksköterskan 

påverkas negativt i flera dimensioner. Uppkomna känslor samt konsekvenser både inom 

omvårdnadsarbetet och privat kunde identifieras. Exponeringen av våldshandlingar 

betraktas kunna leda till konsekvenser på den psykiska hälsan för sjuksköterskan, med 

följder som exempelvis depression, nedstämdhet samt sömnstörningar. Detta såväl som 

fysiska konsekvenser som exempelvis somatiska symtom i form av smärta identifierades. 

Sjuksköterskans professionalism ifrågasattes av dem själva och förståelsen för patienter 

varierade mellan sjuksköterskor. Professionalismen samt förmågan att arbeta 

personcentrerat beskrivs i ICN’s etiska kod (2012). Resultatet i vår studie visar att 

sjuksköterskor i viss mån har vissa brister i förmågan att tillämpa denna etiska kod.  

 

Enligt vårt funna resultat blev sjuksköterskor påverkade olika mycket beroende av olika 

faktorer. Detta stödjer Aron Antonovskys (2005) teori om KASAM där hanterbarhet, 

meningsfullhet samt begriplighet kan betraktas som skyddsfaktorer. Således kan 

exempelvis de sjuksköterskor vilka upplevde en ökad förståelse för orsaken till våldet 

kopplas till hanterbarhet samt mening. Detta utmynnar då denna förståelse kan bidra till en 

ökad hanterbarhet eftersom ett orsakssamband kan identifieras av sjuksköterskan. Därav 

möjliggörs en mer problemfokuserad coping vilket även visades påverka sjuksköterskans 

välmående i vår litteraturöversikt. Att kunna förstå orsaken till beteendet hos patienten 

skulle följaktligen eventuellt hjälpa sjuksköterskan att finna mening i våldssituationer, 

vilket kan underlätta upplevelsen av hanterbarhet. Vårt resultat visar även att de 

sjuksköterskor vilka kunde se en förklaring till det aggressiva beteendet använde en annan 

hantering vilket stödjer reflektionen ovan. Även Chapman, Styles, Perry och Combs (2010) 

beskriver idén att mening kan finnas hos sjuksköterskan genom att kunna förstå orsaker till 

våldet. Detta kan förklaras genom att sjuksköterskor vilka förstår det våldsamma beteendet 

besitter ett högre KASAM, vilket kan fungera som en skyddsfaktor i korrelationen med 

den psykiska påfrestning som dessa situationer bringar.  
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Bilgin (2009) beskriver att de sjuksköterskor vilka sågs vara mindre accepterande av ett 

våldsamt beteende exponerades mer. Detta visar därav att mängden våldsexponeringar 

tillsammans med hanteringen kan verka som beroende faktorer för sjuksköterskans 

upplevelse, samt eventuellt är en grund till varför sjuksköterskor i olika utsträckningar 

upplever sig påverkad. 

 

Likt vårt presenterade resultat som visade på att emotionella och lösningsfokuserade 

copingstrategier har olika korrelationer, visar Lee, Tzeng och Chiang (2019) på en 

korrelation mellan lösningsorienterad coping och sjuksköterskans välmående. De beskriver 

att tillämpning av undvikande strategier inte främjar sjuksköterskans välmående. Vårt 

resultat beskriver att ett undvikande beteende var en av konsekvenserna till våldet vilket 

beskrivet tillsammans med ovanstående ökar sjuksköterskan sårbarhet. Det är inte enbart 

den våldsutsatta sjuksköterskans individuella sårbarhet som ökar utan även hennes kollegor 

då Chapman et al (2010) beskriver hur dessa situationer ökar arbetsbördan för kollegor. 

Därav medför tidsåtgången för att hantera detta extra moment ytterligare en ökad sårbarhet 

organisatoriskt. 

 

Det stöd som sjuksköterskan erhöll noterades i vårt resultat ha en stor betydelse i påverkan 

av uppkomna känslor efter exponeringen. Därav kan det ses som att genom ett ökat stöd till 

de som blir utsatta för hot och våld skulle hanterbarheten kunna öka och därmed personens 

KASAM (Antonovsky, 2005). Zuzelo, Curran och Zeserman (2012) beskriver hur stöd från 

kollegor har betydelse för tryggheten och bekvämligheten på arbetsplatsen. Den trygghet 

som kollegor enligt Zuzelo et al. (2012) bidrar med skulle därav kunna betraktas som en 

skyddsfaktor och således minska sjuksköterskors påverkan i upplevelsen av sårbarhet. 

Detta kan innebära att sjuksköterskor eventuellt kan komma att erfara en större påverkan 

av de uppkomna negativa känslor i de fall deras arbete innebär mycket ensamarbete. 

Vidare kan det betyda att sjuksköterskor inom exempelvis hemsjukvård skulle påverkas 

mer än de vilka arbetar vid en avdelning. Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) beskriver 

just hur känslan av ensamhet korrelerar med sårbarhet. Bringsén et al. (2012) styrker detta 

vidare då de beskriver att teamtillhörigheten påverkar sjuksköterskans hälsa och har 

betydelse för upplevd meningsfullhet i arbetet. Vilket ytterligare är i linje med tankarna 

ovan om hur olika arbetsplatser kan verka som faktorer vilket påverkar sjuksköterskans 

olika påverkan av våld. 

 

Sjuksköterskans sårbarhet kan i vårt resultat kopplas till känslorna i samband med 

våldssituationerna, då Stenbock-hult och Sarvimäki (2011) beskriver liknande känslor 

vilket vi identifierat i vårt resultat som en del i av att vara människa. I vår litteraturöversikt 

uttrycker sjuksköterskorna bland annat känslor som att uppleva sig blivit kränkta. Detta 

beskrivs även av Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi och Rahgozar (2018) vilka 

beskriver att sjuksköterskans exponering av våld medför en större känsla av att 

underminera deras professionella värdighet då handlingar utförs inför åskådare.  

 

Vidare visade resultatet även att beteendet hos vissa sjuksköterskors förändrades i samband 

med exponering för hot och våld. Att ignorera beteendet eller undvika patienten i största 

möjliga mån är exempel på dessa identifierade beteendeförändringar. Det förändrade 

beteendet skulle kunna vara ett resultat av att sjuksköterskan upplever sig som sårbar, 

utsatt samt har svårt att hantera situationen. Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) stödjer 

dessa tankar då de beskriver att människan kan skydda sig själv genom att undvika 

situationer samt känslor, vilket därav innebär att du är sårbar om du tillämpar beteendet.  
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Att inte visa sina känslor och skärma av sina upplevelser kan resultera i att sjuksköterskan 

agerar kyligt samt med bristande närhet (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Resultatet 

redovisar att stressen som sjuksköterskan utsätts för vid hot och våld, visade en tendens att 

följa med sjuksköterskan hem vilket resulterat i att ett aggressivt beteende projicerades mot 

familj och vänner. Beskrivet utifrån ovanstående skulle denna aggression kunna vara ett 

resultat av att de instängda känslorna blir överväldigande och förs över på någon annan. 

 

I likhet med Jiao et al. (2015) ses det i vårt resultat att erfarenhet har en avgörande roll. 

Jiao et al. (2015) beskriver hur erfarenhet spelar en roll för risken att utsättas. I vårt resultat 

sågs att erfarenhet även har betydelse för hur sjuksköterskan upplever sig påverkad. Detta 

visar att nyutexaminerade sjuksköterskor är mer sårbara både i avseende att utsättas likväl 

påverkas i större utsträckning. Denna sårbarhet styrks även av Stenbock-Hult och 

Sarvimäki (2011). 

 

Genom att påverkan har belysts kan problemet synliggöras, samt hjälpa sjuksköterskan att 

bevara sin professionalism i mötet med patienten. Tack vare att sjuksköterskan kan bevara 

sin professionalism möjliggörs ett aktivt etiskt samt moraliskt ställningstagande i 

vårdmötet. Detta beskriver även Thorup et al. (2012) som en del av sjuksköterskans ansvar 

i vårdmötet.  

 

Metoddiskussion 

 

Vald metod lämpade sig väl för att besvara syftet då avsikten med detta arbete vara att 

sammanställa redan publicerad kunskap. Därmed har fördelar som kostnadseffektivitet för 

de personer vilka utför litteraturstudien identifierats. Dock kan svårigheter skildras då 

materialet i de använda artiklarna måste tolkas korrekt av författarna vilka utför en 

litteraturstudie (Rosén, 2017). Detta har påvisats som en utmaning och hjälp har fordrats 

vid vissa tillfällen, exempelvis då författarna till detta arbete emellertid inte kunnat finna 

en lämplig översättning trotts användning av översättningslexikon. Detta innebär att det 

finns en viss risk för bias, då engelska inte är författarnas modersmål och tolkning av 

artiklar eventuellt gjorts felaktigt. Dock tolkades använda artiklar i sin helhet för att minska 

risken för bias, samt inte förlora helheten i meningen och syftningsfel. Detta förfarande 

minskar risken för feltolkningar av artiklar, samt ökar tillförlitligheten i arbetet 

(Kristensson, 2014).  

 

Svårigheter sågs i början gällande sökstrategier, vid utformningen av relevanta och 

effektiva sökblock. Efter handledning av Sophiahemmets bibliotekarie kunde dock rätt 

sökblock utformas. Dock var antal publikationer relativt stort trots avgränsningar och 

användandet av booleska operatorer. Vilket resulterade i att momentet blev tidskrävande då 

författarna till detta arbete behövde gå igenom relativt stor mängd sökträffar. Genom att 

mappar skapades från första databassökningen och var för sig på sin dator, kunde vi 

säkerställa att ingen artikel tappades bort under processens gång trots det stora antalet 

sökträffar. Detta möjliggjorde även att funna artiklar granskades enskilt var för sig, för att 

sedan jämföras utifrån artiklar i respektive mapp. Därav minskade även risken vid detta 

moment att förlora eller tappa bort relevanta artiklar av misstag. Att därefter diskutera 

funna artiklar minskade även risken för feltolkning, då två skilda tolkningar gjordes som 

sedan jämfördes. 
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Eftersom båda författarna till denna studie granskade alla artiklarna var för sig som sedan 

jämförde mot varandra stärks reliabiliteten i arbetet. Enligt riktlinjer för denna uppsats bör 

arbetet innehålla 15 till 20 artiklar. Kristensson (2014) framhåller en viktig aspekt i 

avseendet att följa anvisningar, att endast inkludera de bästa och mest relevanta artiklar. 

Därav för att säkerställa att artiklar inte exkluderades på grund av dessa riktlinjer, fortsattes 

granskning samt sökning av artiklar även efter vår funna kvot på 15 artiklar. Detta 

resulterade dock inte i några nytillkomna artiklar till arbetet och endast de vilka var högst 

relevanta gentemot vårt syfte valdes därefter att inkluderas i arbetet. 

 

Då studien skulle genomföras under en relativt kort period om åtta veckor sågs svårigheter 

i genomförandet med annan metod. Dock hade annan metod som exempelvis en kvalitativ 

intervjustudie kunnat användas för att besvara syftet. Genom intervjuer hade 

sjuksköterskans subjektiva upplevelse av hot och våld på arbetsplatsen i Sverige kunnat 

besvarats. Eftersom vi valt att inte begränsa oss till något område hade detta dock gjort att 

resultatet inte blivit lika brett samt att urvalet minskat betydligt (Kristensson, 2014). Om vi 

enbart valt att studera en viss population inom sjuksköterskeyrket hade generaliserbarheten 

av resultatet minskat. En av de använda artiklarna hade ett relativt stort bortfall, trotts detta 

bedömandes den vara av medelkvalitet, detta då de utfört bortfallsanalyser. Utförda 

bortfallsanalyser beskrivs av Kristensson (2014) kunna stärka kvalitén i en studie även vid 

ett stort bortfall. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i studien vilket 

Kristensson (2014) menar är nödvändigt. Detta har möjliggjort för oss att få med 

sjuksköterskors upplevelser, erfarenheter samt statistik. Om endast en av dessa metoder 

inkluderats hade vi kunnat gå miste om relevant data samt minskat kvalitén på detta arbete. 

 

Databaserna vilka har använts är PubMed och Cinahl vilket gör att validiteten i arbetet 

stärks, detta genom att möjligheten att finna väsentliga artiklar ökar till följd av att söka i 

fler än i en databas (Henricson, 2017). Många artiklar återfanns då vi sökte i PubMed och 

Cinahl samt med olika sökord vilket ökar resultatets sensitivitet och med detta stärks 

validiteten. Då vi valt att endast använda oss av artiklar vilka är peer-reviewed stärks 

trovärdigheten i arbetet ytterligare eftersom dessa artiklar är granskade och värderade som 

vetenskapliga (Henricson, 2017). 

 

Då de inkluderade artiklar har ett etiskt godkännande har inga människor skadats i 

samband med denna litteraturöversikt.  

 

Slutsats 

 

Resultatet visade att många sjuksköterskor påverkades med ett flertal negativt kopplade 

känslor, vanligt förekommande var stress och rädsla efter att ha blivit utsatt för hot och 

våld. Arbetsplatsmiljön blev påverkad samt visade resultatet även att dessa exponeringar 

påverkade omvårdnaden då försämrad koncentration och förmågan att arbeta 

personcentrerat minskade. Organisatorisk påverkan sågs i form av ökad sårbarhet samt 

konsekvenser för kollegor som resultat av våldet. Flera skyddsfaktorer identifierades vilka 

sågs minska sjuksköterskans påverkan utav våld. 

 

Fortsatta studier  

 

Få studier från Sverige inom området hittades i sökandet av vetenskapliga artiklar, därav 

kan ett behov av fler identifieras. Detta för att se om vårt utvecklade sjukhussystem samt 

sjuksköterskeprogram har betydelse för sjuksköterskors upplevda påverkan av våld.  
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Utöver detta kan ett behov av fortsatta studier som fokuserar på om den upplevda påverkan 

har någon korrelation med när på dygnet som våldshandlingar uppstår, för att hjälpa 

sjuksköterskor till en eventuell minskad påverkan av våldet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Våra fynd kan användas av sjuksköterskor för att öka deras medvetenhet om den egna 

påverkan av våldshandlingar. Vilket därav kan hjälpa sjuksköterskan att känna stöd i de 

uppkomna reaktionerna efter våld. Vidare kan fynden bidra till en bättre förmåga att 

behålla sin professionalism samt även bidra till en tryggare omvårdnad för patienten. 

Fynden kan även med fördel användas av chefer vid utveckling och utvärdering av det stöd 

som skall tillhandahållas efter våldshandlingar enligt AFS (1993:2). Då arbetets resultat är 

baserat på studier från många delar av världen samt att resultatet i dessa studier är 

liknande, gör det applicerbart även i Sverige. 
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I 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

Bilaga A 



 

II 

 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte 

 

Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Avander, K., Heikki, 

A., Bjerså, K., & 

Engström, M.  

2016 

Sverige 

Trauma Nursesʼ 

Experience of 

Workplace 

Violence and 

Threats: Short- and 

Long-Term 

Consequences in a 

Swedish Setting 

Undersökte 

sjuksköterskors 

upplevelse av hot 

och våld samt dess 

konsekvenser.   

Design: Semistrukturerad 

intervjustudie 

Urval: Sjuksköterska >1 år, 

genomgången traumautbildning samt 

arbetat på akutmottagning> 1 år. 

Datainsamling: Intervjuerna i 

fokusgrupper om 40–70 min spelades 

in och transkriberades.  

Analys: Material kodades, 

grupperades, kategoriseras och sedan 

gjordes utdrag ur materialet. 

22 

(-8) 

Två huvudkategorier påvisades vilka 

var hotande situationer samt 

konsekvenser. Sjuksköterskor agerade 

annorlunda för att undvika hotfulla 

patienter och situationer. Stress, ökad 

vaksamhet och att inte vilja vara nära 

patienten identifierades samt att 

kvaliteten på omvårdnaden sjönk.  

K 

II 

Baby, M., Glue, P., & 

Carlyle, D.  

2014 

Nya Zeeland 

Violence is Not 

Part of Our Job’: A 

Thematic Analysis 

of Psychiatric 

Mental Health 

Nurses’ 

Experiences of 

Patient Assaults 

from a New 

Zealand 

Perspective 

Syftet var att 

beskriva och 

utforska 

erfarenheter om 

övergrepp från 

patienter hos 

sjuksköterskor 

arbetandes inom 

psykiatrin.  

Design: Tematisk analysmetod 

Urval: Sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrin i ett speciellt område i 

Nya Zeeland och som någon gång i sin 

karriär upplevt någon typ av överfall.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjustudier om 30–40 min 

bandades och transkriberades.  

Analys: Materialet transkriberades och 

subteman identifierades. Utefter 

subteman skapades teman vilket 

resulterade i tre övergripande teman 

och 24 subteman.  

14 

(0) 

Sjuksköterskorna beskriver riskfaktorer 

till arbetsrelaterat våld samt både 

fysiska och psykiska skador som 

konsekvens. Skyddsstrategier beskrivs 

såsom socialt stöd, att träna på 

självförsvar samt en stödjande kultur 

på arbetsplatsen.  

K 

II 

Bilaga B 

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 

 

Matris över inkluderade artiklar 
 



 

III 

 

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 

Land 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Choi, S.-H., & Lee, H.  

2017 

Sydkorea 

Workplace 

violence against 

nurses in Korea 

and its impact on 

professional 

quality of life and 

turnover intention 

Undersöka 

motåtgärder mot 

sjuksköterskan 

genom granskning 

av arbetsplatsvåld. 

Design: Beskrivande studiedesign. 

Urval: Sjuksköterskor som förstod 

syftet valdes ut från tre sjukhus. 

Datainsamling: Självskattade 

frågeformulär delades ut på utvalda 

sjukhus och samlades in. 

Analys: Data analyserades med hjälp 

av SPSS och t-test utfördes samt one‐

way ANOVA test och Scheffe test. 

365 

(-7) 

Studien visade att 95,5 % av de 

medverkande någon gång under det 

senaste året upplevs våld på 

arbetsplatsen. Intention att säga upp sig 

var bland annat kopplat till antal år 

arbetade som sjuksköterska, 

omvårdnadssystemet och utbrändhet. 

P 

II 

Fujishiro, K., Gee, G. 

C., & de Castro, A. B. 

2011 

Filippinerna 

 

Associations of 

Workplace 

Aggression With 

Work-Related 

Well-Being Among 

Nurses in the 

Philippines 

Syftet var att 

undersöka 

eventuella samband 

mellan 

arbetsplatsvåld och 

den egna skattade 

hälsan. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor, 

de första 1000 besökarna på 

konventionen. 

Datainsamling: Frågeformulär 

delades ut på engelska. 

Analys: Först bedömdes saknad data i 

frågeformulären, resterande 

sammanställdes med hjälp av SAS 9.2, 

hälsoutfallet jämförs sedan med 

Poisson-regression. 

690 

(-18) 

 

Verbal aggression var förknippat med 

en dålig generell hälsa och både fysiskt 

och verbalt våld sågs öka risken för 

arbetsrelaterade skador samt 

arbetsrelaterad sjukdom. Efter att 

faktorer som kunde påverka resultatet 

tagit hänsyn till såg att fysiskt våld 

även associerades med missade 

arbetsdagar. 

  

P 

I 

Hassankhani, H., 

Parizad, N., Gacki-

Smith, J., Rahmani, 

A., & Mohammadi, E. 

2017 

Iran 

 

The consequences 

of violence against 

nurses working in 

the emergency 

department: A 

qualitative study 

Syftet var att 

undersöka 

konsekvenserna 

relaterat till våld på 

arbetet från 

sjuksköterskor som 

jobbar på akuten. 

Design: Exploratorisk design. 

Urval: Sjuksköterska med minst ett års 

erfarenhet inom akuten som upplevt 

arbetsrelaterat våld och som talar på 

azari eller persiska.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer utfördes under en 11 

månaders period. Intervjuerna startade 

med generella frågor som rörde 

arbetsrelaterat våld och gick sedan 

över till mer specifika frågor. 

16 

(0) 

Studien resulterade i lidande 

sjuksköterskor som ett huvudtema och 

fyra underliggande subteman togs fram. 

Dessa var mentala risker, fysiska risker, 

hot mot den professionella integriteten 

samt hot mot den sociala integriteten.  

Uppkomna känslor, fysiska 

konsekvenser och påverkan på 

professionen beskrivs.  

K 

I 

Bilaga B 

Matris över inkluderade artiklar 
 



 

IV 

 

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 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

 
Resultat Typ 

Kvalitet 

   Analys: Den insamlade data 

transkriberades samt analyserades med 

hjälp av MAXQDA 10 software. En 

innehållsanalys med sex steg 

användes. Kategorier och 

subkategorier identifierades för att 

sedan producera fram ett slutgiltigt 

resultat. 

   

Itzhaki, M., Peles-

Bortz, A., Kostisky, 

H., Barnoy, D., 

Filshtinsky, V., & 

Bluvstein, I. 

2015 

Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposure of mental 

health nurses to 

violence associated 

with job stress, life 

satisfaction, staff 

resilience and post-

traumatic growth 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av våld, 

jobbrelaterad stress, 

återanpassningen 

samt att växa genom 

lidande på 

livstillfredsställelsen 

hos sjuksköterskor 

vilka arbetar inom 

psykiatrin. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterskor vilka arbetade 

inom psykiatrin vid tre specifika 

sjukhus i Israel.  

Datainsamling: Självskattade 

frågeformulär bestående av sex delar 

delades ut.  

Analys: Pearsons korrelationstest 

användes för att granska förhållandena 

mellan variablerna. T-test utfördes och 

linjär regression. Vidare analyserades 

data med hjälp av SPSS 21.0-ststistiska 

programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

(-112) 

Sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrin får ofta handskas med våld. 

Arbetsrelaterat våld mot sjuksköterskor 

har ett samband med arbetsstress och 

livstillfredsställelse. Det finns dock 

vissa positiva mekanismer som kan 

hjälpa sjuksköterskan igenom dessa 

händelser vilket gynnar deras 

livstillfredsställelse samt arbete.  

P 

II 
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V 

 

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 
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Jeong, I.-Y., & Kim, 

J.-S.  

2018 

Sydkorea 

The relationship 

between intention 

to leave the 

hospital and coping 

methods of 

emergency nurses 

after workplace 

violence 

Var att identifiera 

samband mellan 

viljan att lämna sitt 

arbete samt 

copingstrategier 

efter 

arbetsplatsvåld. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterska med >1 år 

erfarenhet från akutmottagning samt 

hade någon slags erfarenhet av 

arbetsrelaterat våld. 

Datainsamling: Frågeformulär 

delades ut under februari-maj 2016 

vilket tog ca 10 min att besvara. 

Analys: Data analyserades med SPSS, 

och reliabiliteten analyserades med 

Cronbach’s. Intentionen att lämna 

arbetet jämfördes chi-square test eller 

Fischer’s exact test.  

246 

(-32) 

Verbalt våld var den mest frekventa 

vålds typ från patienter och anhöriga. 

Av de som utsatts för våld funderade 61 

% på att sluta på sin arbetsplats. 

Skillnaden i coping kunde ses mellan 

känslomässig eller problemfokuserad 

hantering och sjuksköterskans 

påverkan.    

P 

I 

Pekurinen, V., 

Willman, L., 

Virtanen, M., 

Kivimäki, M., 

Vahtera, J., & 

Välimäki, M.  

2017 

Finland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient Aggression 

and the Wellbeing 

of Nurses: A 

Cross-Sectional 

Survey Study in 

Psychiatric and 

Non-Psychiatric 

Settings 

Att undersöka och 

jämföra prevalensen 

av patientaggression 

och associationer 

mellan 

patientaggression 

och välbefinnande 

mellan psykiatri och 

icke psykiatriska 

sjuksköterskor. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterskor arbetande på 

deltagande sjukhus. 21 allmänna och 

ett regionalt sjukhus. 

Datainsamling: Genom e-mail har 

sjuksköterskorna mottagit 

frågeformulär var 4:e år sedan -00 från 

FPS vilket användes i studien.  

Analys: Beskrivningen av data 

utfördes genom frekvensfördelning 

samt variabel statistik. Fisher's exact 

test användes i jämförelsen av 

exponering mellan psykiatri verses 

icke psykiatrisjuksköterskor. Pearsons 

korrelation, Chi.squared test användes 

i jämförelsen välbefinnande och 

påverkande faktorer. 

7523 

(-2295) 

Psykiatriska sjuksköterskor 

rapporterade oftare all typ av 

patientvåld jämfört med kirurgiska- och 

medicinska sjuksköterskor, dock 

rapporterade sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagning mer verbalt 

våld än psykiatrisjuksköterskor.  

Psykiatrisjuksköterskor rapporterade en 

dålig självskattad hälsa oftare jämfört 

med de två övriga grupperna, medan 

kirurgiska och medicinska 

sjuksköterskor oftare rapporterade 

sömnsvårigheter och psykologisk 

stress. 
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Stevenson, K. N., 

Jack, S. M., O’Mara, 

L., & LeGris, J.  

2015 

Canada 

 

Registered nurses’ 

experiences of 

patient violence on 

acute care 

psychiatric 

inpatient units: an 

interpretive 

descriptive study 

Beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelse av våld från 

patienter på avdelning, 

för att identifiera 

behovet av kunskap och 

kompetens. 

Design: Tolkande beskrivande. 

Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor, kan flytande 

engelska, arbetar på psykiatrisk 

avdelning eller inom 10 år, upplevt 

våld. 

Datainsamling: Skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Spelades in och 

transkriberades, överfördes sedan 

till NVivo 10, teman och subteman 

fastställdes och tolkades induktivt. 

12 

(0) 

Psykisk, fysisk och verbal aggression 

rapporterades från sjuksköterskorna. 

Känslor som rädsla och ilska beskrevs 

samt professionella och privata 

konsekvenser av våld redovisas. En 

självupplevd konflikt uppstod mellan 

att se till patientens bästa och 

sjuksköterskans egen hälsa. Olika 

strategier för att klara av våldsamma 

situationer identifierades.  

K 

II 

Tan, M. F., Lopez, V., 

& Cleary, M.  

2015 

Singapore  

Nursing 

management of 

aggression in a 

Singapore 

emergency 

department: A 

qualitative study: 

Nursing 

management of 

aggression 

Syftet var att att 

utforska sjuksköterskor 

uppfattning av att 

hantera aggressiva 

patienter på 

akutavdelning.   

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor som arbetat 

på akutavdelning enbart för vuxna i 

mindre än tre månader.  

Datainsamling: Datainsamlingen 

skedde via intervjuer. 

Analys: Datainsamlingen fortsatte 

medan analysen påbörjades. Alla 

intervjuer blev digitalt inspelade 

och materialet transkriberades och 

initiala koder växte fram för att 

sedan utveckla teman. 

 

10 

(0) 

Resultatet beskriver fyra övergripande 

teman vilka är påverkan på 

sjuksköterskor av våld från patienter, 

sjuksköterskans bedömning av 

våldsamt beteende, hantering och 

organisationens stöd på arbetsplatsen.  

K 

II 

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 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Ünsal Atan, S., 

Baysan Arabaci, L., 

Sirin, A., Isler, A., 

Donmez, S., Unsal 

Guler, M., Oflaz, U., 

Yalcinkaya Ozdemir, 

G., & Yazar Tabasi, 

F. 

2013 

Turkiet  

Violence 

experienced by 

nurses at six 

university hospitals 

in Turkey: 

Violence 

experienced by 

nurses 

Syftet var att 

analysera 

sjuksköterskors 

upplevelse av våld 

på sex 

universitetssjukhus.  

Design: Beskrivande tvärsnittsstudie. 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor 

som arbetar inom akut, intensiv eller 

psykiatriska avdelningar på de 6 

utvalda universitetssjukhusen.  

Datainsamling: Deltagarna fyllde i 

frågeformulär om bland annat typer av 

våld, känslor samt reaktioner till våld 

och deras egna uppfattningar om hur 

våldet påverkar deras hälsa. 

Analys: Insamlad data kodades med 

hjälp av SPSS samt granskades av 

forskarna. Resultaten redovisades 

sedan i procentuell fördelning.  

441 

(0) 

Över hälften av de medverkande hade 

upplevt verbal och fysiskt våld på 

arbetsplatsen. Nästan hälften av 

sjuksköterskorna menade att våldet 

inverkade på deras fysiska och/ eller 

psykiska hälsa negativt samt att 

prestationen på arbetet påverkades. 

Strategier för att hantera och gå vidare 

från uppkomna våldssituationer 

beskrivs vidare.  

P 

II 

Vandecasteele, T., 

Van Hecke, A., 

Duprez, V., 

Beeckman, D., 

Debyser, B., 

Grypdonck, M., & 

Verhaeghe, S.  

2017 

Belgien 

The influence of 

team members on 

nurses´perception 

of transgressive 

behavior in care 

relationship: A 

qualitative study  

Syftet med studien 

var att utforska 

teamets inverkan i 

uppfattningen av 

patienters 

gränsöverskridande 

beteende. 

Design: Grounded theory. 

Urval: Sjuksköterskor från geriatrisk, 

medicinsk eller kirurgisk avdelning.  

Datainsamling: Individuella och 

fokusgruppsintervjuer.  

Analys: Resultaten transkriberades ett 

flertal gånger och kodades. NVIVO 

software paketet användes.  

 

 

 

 

 

24 

(0) 

När deltagarna exponeras för gräns 

överskridande beteende beskrevs hur 

sjuksköterskor exempelvis ventilerade 

med kollegor och detta påverkar hur 

sjuksköterskan upplever sig påverkad 

av gräns överskridande beteenden. 

Även sjuksköterskans sårbarhet 

kopplades till ett gränsöverskridande 

beteende.   

K 

I 

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 
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Viotti, S., Gilardi, S., 

Guglielmetti, C., & 

Converso, D. 

2015 

Italien 

Verbal Aggression 

from Care 

Recipients as a 

Risk Factor among 

Nursing Staff: A 

Study on Burnout 

in the JD-R Model 

Perspective 

Att undersöka och 

bekräfta sambandet 

mellan verbal 

aggression och 

utbrändhet. Samt 

om arbetsbörda, 

sociala eller 

organisatoriska 

resurser kan minska 

effekten av verbal 

aggression och 

utbrändhet. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterskor och 

undersköterskor arbetandes vid 4 

sjukhus vilket besvarade 

frågeformuläret. 

Datainsamling: Samlades in genom 

självskattningsformulär uppdelade i 

två. Första delen beaktade 

sociodemografiska aspekter, den andra 

berörde arbetskrav, arbetsrelaterade 

resurser och arbetsresultat.  

Analys: Data analyserades med SPSS 

21. Regressionsanalyser användes för 

att undersöka huvudeffekter av verbal 

aggression i relation till olika variabler. 

630 

(0) 

Resultatet visar på en positiv 

association sågs mellan utbrändhet och 

verbal aggression i båda yrkesgrupper. 

Gällande skyddande faktorer relaterat 

till utbrändhet sågs olika mönster i 

respektive yrkesgrupp.   

P 

I 

Ward, L.  

2013 

Australien  

Ready, Aim Fire! 

Mental Health 

Nurses Under 

Siege in Acute 

Inpatient Facilities 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

omvårdnadspraxis i 

akutsjukvården 

inom mentalvård 

samt att kontrollera 

relationen mellan 

sjuksköterskan och 

patient, aggression 

och våld.  

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Kvinnliga sjuksköterskor som 

arbetat minst 10 år inom psykiatrin.  

Datainsamling: Individuella och 

fokusgruppsintervjuer.  

Analys: Intervjuerna spelades in och 

data transkriberades för att sedan 

identifiera teman.  

 

 

 

 

13 

(0) 

Sjuksköterskor upplevde rädsla när de 

inte kunde förutsäga patientens reaktion 

eller beteenden. Våld upplevdes vara en 

del av jobbet kopplat till personer vilka 

lever med förvrängda tankar och 

beteenden. Ytterligare beskrevs 

deltagare att arbetsbelastning påverkar 

den terapeutiska vårdmiljön och kan 

bidra till distraktion i patientarbetet. 

K 

II 

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 
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Författare 

År  

Land  
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Deltagare 

 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Yang, L.-Q., Spector, 

P. E., Chang, C.-H., 

Gallant-Roman, M., 

& Powell, J.  

2012 

USA 

Psychosocial 

precursors and 

physical 

consequences of 

workplace violence 

towards nurses: A 

longitudinal 

examination with 

naturally occurring 

groups in hospital 

settings 

Påverkas 

sjuksköterskor 

psykosocialt och 

fysiskt av att 

exponeras för fysisk 

våld.   

Design: Longitudinell. 

Urval:  Arbetande sjuksköterskor vid 

två sjukhus i USA. 

Datainsamling: Rapporter om våld 

samlades in samt från sjukhusen samt 

svarade sjuksköterskor på 

frågeformulär via e-mail eller skriftligt. 

Analys: Data analyserades med SAS 

utifrån hypotes ett respektive två. 

176 

(-52) 

(-63) 

Resultat visade att sjuksköterskor vilka 

upplever våld upplever hade ökad risk 

att uppleva somatiska symtom som 

exempelvis smärta. En delvis bekräftad 

hypotes angående att våldsprevention 

vid tidpunkt ett negativt förutsäger 

sjuksköterskors fysiska våldexponering 

vid tidpunkt två sågs.  

P 

I 

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 
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