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Background: Within inpatient care violence and threats are a growing problem, which nurses 
are particularly exposed to in their workplace, especially by patients. It makes an impact on the 
relationship between them and it also creates consequences in the care of the patient and the 
ability of the nurse to provide it.  

Aim: The aim of this study was to describe nurse experiences of threats and violence within 
inpatient care. 

Method: A literature study based on qualitative articles. Ten qualitative articles were used and 
analysed. 

Results: The results are grounded in three themes and ten sub-themes. Nurses experiences of 
violence and threats resulted in feelings of fear and concern when they were exposed to it. They 
felt difficulties to handle the problems and they asked for more strategies, both personally and 
in the working environment to deal with the issue.   

Conclusion: The results showed that nurse's feelings in this subject were fear and concern in 
their profession were they need more strategies to handle situations in violence and threat. In 
the articles nurse's asked for more support programs and reflections from their managers.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hot och våld mot sjuksköterskor förekommer inom sluten vården och det är ett växande 
problem. Detta ses både inom somatisk och psykiatrisk vård. Hot och våld är underrapporterat, 
vilket är problematiskt ur synpunkten att det minskar möjligheterna att motverka, förhindra och 
hantera fenomenet. 
Olika strategier kan användas för att hantera konsekvenserna hos den enskilda sjuksköterskan 
efter att denne utsatts för hot och våld. Att drabbas av detta leder inte sällan till psykisk ohälsa 
och/eller fysisk skada som kan resultera i sjukskrivning. Arbetsmiljön är betydelsefull inom 
vården och patient/sjuksköterskerelationen bygger på en ömsesidig respekt samt empati. Denna 
vårdrelation kan vara svår att upprätthålla då hot och våld förekommer. En litteraturbaserad 
studie valdes till examensarbetet för att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hot och våld 
inom sluten vården. Tio artiklar ur vetenskapliga tidskrifter granskades. Ett resultat 
sammanställdes utefter vad dessa studier kommit fram till. Utefter resultaten bildades tre teman 
och tio underteman som svarade till syftet i denna litteraturstudie.  

Temana som framkom var, att känna sig utsatt, att inte känna stöd och att behöva hitta en 
lösning för att hantera hot och våld. Sjuksköterskorna önskade mer stöd från verksamheten de 
arbetade i för att kunna hantera fenomenet. Stödet de önskade låg i omgivningen i form av 
säkerhetsaspekter i arbetsmiljön. Även känslomässigt stöd upplevde sig sjuksköterskorna vara 
i behov av efter att de konfronterats med hot och våld. Detta för att kunna hantera sina känslor 
samt utveckla strategier att hantera liknande situationer i framtiden. Arbetsplatsen kan förbättra 
sin arbetsmiljö genom att erbjuda sjuksköterskor stöd samt hjälp att skapa personliga strategier 
att hantera hot och våld. Arbetsplatsen kan lära sig om utlösande faktorer och skapa ett aktivt 
förebyggande arbete för att förhindra hot och våld mot sjuksköterskor i framtiden. 
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Inledning 
Inom vården är hot och våld ett förekommande fenomen och detta är något som en 
sjuksköterska kan möta i sin yrkesutövning. Att utsättas för våld och hot i sitt dagliga arbeta 
kan skapa en otrygghet och oro för både sjuksköterskan men också prägla arbetsplatsens 
atmosfär. Både fysiskt och psykiskt våld är två aspekter som är förekommande inom vårdyrket. 
Rädslan för att bli utsatt för våldsamma patienter kan bidra till en otrygg arbetsmiljö och 
påverka sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköterskan ska skapa en förtroendefull 
relation med patienten och dennes närstående för att skapa en god omvårdnad (Svenska 
sjuksköterskeföreningen, 2017).   

Hot och våld i arbetet är problematiskt då även hotfulla patienter kan vara i omedelbart behov 
av vård. Sjuksköterskan måste ha förmågan att vårda alla patienter oavsett om hen känner sig 
bekväm i situationen eller inte. Vår studie avser att undersöka hur sjuksköterskan påverkas och 
upplever hot och våld inom slutenvården. Genom att studera ämnet möjliggörs en ökad 
förståelse samt ökad handlingsberedskap.     

Bakgrund 
Hot och våld är ett problem som förekommer inom slutenvården. Hot och våld är ett växande 
problem inom vården både i Sverige och internationellt. Vanligt förekommande av att bli utsatt 
för detta sker i omvårdnaden av patienter med drogpåverkan, demens eller psykisk ohälsa. En 
annan bidragande faktor som väcker våldshandlingar är långa väntetider. I väntan på att få vård 
kan patienter/anhöriga känna sig kränkta och orättvist behandlade vilket kan leda till hot och 
våld gentemot personal (Arbetsmiljöverket, 2011).  

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.  Ett bra förebyggande arbete är att skapa 
trygghet för personalen i verksamheter där risken är stor för våld och hot (Arbetsmiljöverket, 
2015a). Personer som arbetar i en yrkesgrupp där man har direktkontakt med människor är en 
mer utsatt yrkeskategori. Våld kan komma både från anhöriga och patienter. Hot och våld kan 
även komma från personer som inte är helt adekvata i sina handlingar som till exempel vid 
psykisk sjukdom, drogpåverkan eller av en hjärnskada som gör att personen inte kan styra sina 
handlingar. Det finns ytterligare riskfaktorer som kan bidra till att hot och våld förekommer i 
arbetsmiljön. Riskfaktorerna är bland annat att arbeta kvälls/nattskift, arbeta ensam, samt en 
bristande kunskap i arbetet som kan leda till konflikter, tidsbrist, stress eller hög 
arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2015b). Det är fler kvinnor än män som utsätts för våld 
och hot i arbetet. Orsaker som kan ligga till grund för hot och våld i arbetsmiljön är minskade 
resurser tidsbrist och omorganisationer (Arbetsmiljöverket, 2015c).  

Våldssituationer som uppstår kan uppfattas olika från person till person. En del människor 
reagerar omedelbart genom att hamna i chocktillstånd eller en stressreaktion. Vissa personer 
reagerar inte med en gång när en våldssituation uppstår utan reaktionen kommer efter några 
timmar eller dagar efter. Den som blivit utsatt för våld kan uppleva en rädsla, skräck eller 
obehag efter att situationen har inträffat, andra reagerar annorlunda och blir inte lika berörda. 
Reaktionen kan uppfattas olika beroende på individ, samt om man är förberedd på att 
situationen kunde inträffa. Att vara medveten om att man kan utsättas för hot och våld i sitt 
arbete kan skapa en psykisk press i arbete (Arbetsmiljöverket författningssamling, AFS, 
1993:2). 

Sjuksköterskor ska inte behöva bli utsatta för våld och hot på arbetsplatsen. Det är viktigt att 
beskriva hot och våld som ett arbetsmiljöproblem, så den utsatta sjuksköterskan kan slippa en 
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känsla av isolering, skam och skuld. Våld och hot innebär både fysiska och psykiska 
konsekvenser som kan ha effekt på yrkesutövningen, samt leder inte sällan till sjukskrivning. 
Genom att uppmärksamma detta, ges personalen möjlighet att stötta varandra. Sjuksköterskor 
behöver uppmuntras att rapportera vad de utsatts för, både när det gäller verbalt hot och fysiskt 
våld, för att kunna synliggöra detta fenomen, samt identifiera riskfaktorer. Effektiva 
stödprogram bör arbetas fram för de som blivit utsatta. Sjuksköterskor som varit utsatta 
behöver bli tillfrågade hur dessa stödprogram bör se ut, då de kan bli stärkta av själva uppgiften. 
För att reducera våld och hot på en arbetsplats krävs att det börjar med arbetsledningen. Det är 
betydelsefullt att personalen vet att deras säkerhet spelar roll (Lanza, Schmidt, McMillan, 
Demaio & Forester, 2011).  

Hot och våld i vården 
Känslan av att riskera att bli utsatt för våld och hot i sitt arbete kan innebära en psykisk 
belastning för den utsatta individen. Detta påverkar även arbetsmiljön (AFS 1993:2). 
Socialstyrelsen definierar hot och våld som fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Fysiskt våld är 
både knuffar sparkar och slag, psykiskt våld innefattar indirekta och direkta hot, sexuellt våld 
är både våldtäkt, smekningar och utsatthet för sexuella handlingar (Socialstyrelsen, 2017a). 
Ytterligare en dimension på hot och våld är där individen upplever fysisk misshandel såsom 
att bli biten (Kvas & Seljak, 2016). Våld kan även innebära verbala och icke verbala handlingar. 
Icke verbala handlingar kan yttra sig genom miner, olika gester samt genom kroppsspråket och 
verbalt våld innefattar mer svärande och skrikande (Göransson, 2011).  

Psykiatriska sjukdomar kan vara en bidragande faktor som orsakar våld i sjukvården, som till 
exempel schizofreni, demens, akut stressreaktion, ångest, alkohol, droger och 
självmordstankar. Män orsakade mer fysiskt våld än vad kvinnor gjorde, vilket påvisar skillnad 
mellan könen (Gillespie, Gates, Miller & Howard, 2010).  Våld är ett samlingsnamn för flera 
incidenter som kan inträffa, och kan vara alltifrån mord till att bli utsatt av trakasserier. Våld 
kan vara både planerat och oplanerat i olika vårdsituationer. Hot kan förekomma både via brev, 
telefon eller i mötet med individen. Risken att bli utsatt för hot och våld i arbetsmiljön är ett 
förekommande fenomen då man möter på olika människor som kan vara aggressiva och 
våldsbenägna. Personer som är kapabla till att utgöra ett hot är bland annat de som är 
alkoholpåverkade, drogpåverkade eller psykiskt sjuka. Personal på akutmottagningar har 
därför en ökad risk att möta våldsbenägna personer (AFS 1993:2). 

För sjuksköterskor inom slutenvården förekommer våld och hot ofta. En studie från Schweiz 
visar att 13,5% av sjuksköterskorna har varit utsatta den senaste veckan. Personal som arbetat 
mellan fem och tio år visade sig vara mindre utsatta än sina kollegor som hade kortare eller 
längre erfarenhet. Mer patientkontakt ökade risken för att utsättas för våld och hot. Studien 
visade ingen skillnad i kön för att bli utsatt av hot och våld. Sjuksköterskor som arbetade inom 
akutsjukvården, på uppvakningsavdelning, anestesi, internmedicin och intensivvård var mer 
utsatta för våld och hot än andra sjuksköterskor inom slutenvården (Hahn, Hantikainen, 
Needham, Kok, Dassen & Halfens. 2012). I en studie av 198 sjuksköterskor uppgav 28% att 
de utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna, av dessa rapporterade 11% att de 
blivit skadade av våldet. Verbal aggression hade 58% av sjuksköterskorna upplevt (Spector, 
Coulter, Stockwell & Matz. 2007). 

Sluten vård 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL: 1982:763) benämner att sluten vård är då när patienten blivit 
intagen för vård på sjukhus. Sluten vård ska främja patientens hälsa och vård på lika villkor för 
alla individer. Vården ska utföras med respekt och se till alla individers lika värde (1997:142). 
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Sluten vård är tillgängligt dygnet runt och ges till patienter som är i behov av sjukvård med fler 
resurser som inte kan tillgodoses inom andra vårdinrättningar. Vilka bedömningar för att 
patienten ska läggas in inom sluten vård är varierande över landet. Bedömningsgrund för 
inläggning på slutenvårdsavdelning varierar över landet men en inskrivning av patienten krävs 
(Socialstyrelsen, 2012b).  

Inom sluten vården hör även psykiatrin till. Patienter kan enligt lag behöva tvångsvårdas inom 
sluten vården och detta benämns då sluten psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) 

Sjuksköterskans profession  
Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterska en skyddad yrkestitel och för att namnge sig och arbeta 
som sjuksköterska ska personen ha en legitimation (socialstyrelsen, 2017c). Sjuksköterskan 
har fyra huvudsakliga ansvarsområden inom vården, vilket innefattar att främja och bevara 
patientens hälsa, samt att förebygga sjukdom och lindra lidande. I sin profession har hen ett 
ansvar att framställa och använda godtagbara riktlinjer i omvårdnad, utbildning, ledning och 
forskning. I sin yrkesroll vara aktiv och utveckla omvårdnadens värdegrund. Främja en hållbar 
miljö är en viktig aspekt för att främja hälsa. I sjuksköterskerollen ska hen ansvara för 
människors behov av vård och inom vårdarbetet främja de mänskliga rättigheterna, 
trosuppfattningar hos den enskilda individen och respektera detta i omvårdnaden. I vårdandet 
är det betydelsefullt att tillgodose sin egen hälsa som innefattar socialt, fysiskt och själsligt 
välbefinnande (ICN, 2014). Omvårdnad är legitimerade sjuksköterskors specifika 
kompetensområde. De har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning i att fortlöpande analysera 
styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen. Detta sker bland annat genom ett 
kritiskt reflekterande förhållningssätt. Sjuksköterskan ska ha förmågan att etablera en 
förtroendefull relation med patienten och dennes närstående (Svenska 
sjuksköterskeföreningen, 2017). Sjuksköterskan har ytterligare ansvar för att förmedla rätt och 
tillräcklig information till patienten på ett lämpligt och individanpassat sätt så att patienten 
förstår och kan samtycka till dennes vård och behandling. En sjuksköterska ska främja till allas 
lika värde och i sin profession värna om medkänsla, integritet, respektfullhet, trovärdighet och 
vara lyhörd. Sjuksköterskan i sin profession vara uppdaterad inom aktuell forskning och arbeta 
utifrån evidensbaserad omvårdnad. I sin yrkesutövning har sjuksköterskan som ansvar att 
främja och utveckla omvårdnadens värdegrund och upprätthålla sitt lärande i etiska 
frågeställningar, samt att främja den etiska värdegrunden i omvårdnaden. (ICN, 2014). För att 
kunna ge god vård till patienter är det betydelsefullt i rollen som sjuksköterska att främja 
patienters hälsa och förebygga mot ohälsa och respektera dessa i omvårdnaden (Svenska 
sjuksköterskeföreningen, 2013). 

Hanteringsstrategier vid hot och våld  
Enligt Lazarus (1999) är coping ett sätt att hantera olika livssituationer som är stressfyllda där 
stress och coping hör samman. Coping är att på olika sätt anstränga sig för att hantera 
svårigheter. Detta kräver förmåga att hantera en situation som överstiger den personliga 
förmågan och kräver särskilda åtgärder samt extra insatser. Copingstrategierna kan vara 
fokuserad på självet eller omgivningen. Den problemfokuserade funktionen av 
copingstrategierna är när en person får information om vad man ska göra, samt hur man rustar 
sig med åtgärder för att förändra verkligheten i den stressfyllda situationen som uppstår. De 
känslofokuserade copingstrategierna handlar om att hantera de svårigheter som känslorna givit 
upphov till genom att hantera känslorna som är knutna till en stressfylld situation.  Denna 
copingstrategi kan vara att låta bli att tänka på hotet utan att förändra verkligheten av den 
stressfyllda situationen. När hotet omvärderas mognar känslorna genom att konstruera ett nytt 
sätt att relatera till dem. Att ompröva känslor är ett effektivt sätt att hantera en stressfylld 
situation, kanske det mest effektiva. Det kan ibland vara svårt att skilja detta från ett 
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skyddsperspektiv såsom förnekelse. När personens upplevelse om vad som hänt passar in i den 
verkliga händelsen så är det ingen förnekelse längre, utan ett av de mest hållbara och starka 
sätten att kontrollera destruktiva känslor. Att ompröva en känslomässig erfarenhet är lättare 
sagt än gjort. En skadad självkänsla försvårar ytterligare, då människan är benägen att vara 
känslig för alla signaler om att ha blivit utsatt för nedsättande behandling. Detta väcker vrede 
samt ilska och man vill läka sina sår genom att hämnas. När omprövning sker ser man styrkan 
i känslomässig coping som kan påverka dem känslorna. Känslofokuserad coping är ett sätt att 
tänka, som förändrar relationsgrunden av social överförbarhet och inte den aktuella personen 
och dess miljö (ibid).  

Teoretiska utgångspunkter 
Travelbee (2001) beskriver att skapa en mellanmänsklig process är betydelsefullt ur 
sjuksköterskans perspektiv i mötet med patienten. Sjuksköterskans egna sårbarhet visas, då hen 
gång på gång exponeras för sjukdom, lidande och död. Sjuksköterskan konfronteras med 
patientens sårbarhet och genom detta överför sin egen sårbarhet som inte kan ignoreras. 
Sjuksköterskans hantering av detta kommer ligga till grund för hur hen uppfattar, tar emot och 
visar omsorg för en patient som är sjuk eller lider. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att 
hjälpa den som är sjuk och hålla fast vid hoppet. Genom att göra sig tillgänglig och vara villig 
att hjälpa patienten kan känslan av hopplöshet för denne förhindras. Sjuksköterskan skall vara 
observant för både fysiska som psykiska plågor. Det är tydligt att en människa som är sjuk 
behöver fysisk omsorg av högsta kvalitet. Betydelsen av psykologiska aspekter vid omsorgen 
betonas, och får inte på något sätt uppfattas som mindre viktig. Sjuksköterskan observerar och 
kommunicerar med den som är sjuk. Hen bör vara lyhörd för tecken som kan berätta något om 
hur den som är sjuk uppfattar sin sjukdom, samt hur hen uppfattat hur patienten skall göra för 
att bevara sin hälsa på bästa sätt eller bli frisk. Det går inte att undvika smärta och lidande som 
människa. Sjuksköterskans empati uppstår inte av en slump utan ligger i dennes erfarenhet och 
uppstår i det mellanmänskliga mötet med patienten. Förståelse och empati för en annan 
människas situation är beroende och begränsad av förmågan att knyta an till en annan människa 
genom personliga erfarenheter. Det är orealistiskt att en sjuksköterska skall känna empati för 
alla sorters människor. För att förstå en annan människas bitterhet, lidande, glädje eller sorg, 
så måste sjuksköterskan själv ha upplevt känslorna. Många reaktioner och känslor är 
välbekanta för dem flesta, andra är främmande då sjuksköterskan saknar anknytningspunkter 
till dessa. Situationer som dessa kan bli problematiska för sjuksköterskan, då det skapar 
svårigheter i att deltaga i patientens upplevelse och att dela den (Travelbee, 2001).   

Problemformulering 
Hot och våld förekommer inom slutenvården och det är ett växande problem. Det kan utvecklas 
till ett arbetsmiljöproblem då sjuksköterskor kan uppleva oro, rädsla och skräck när de utövar 
sitt arbete. När sjuksköterskan utsätts för hot och våld i sin yrkesroll kan vårdrelationen 
äventyras. Det i sin tur påverkar omvårdnadsrelationen negativt och sjuksköterskan kan bli 
hämmad i sin yrkesutövning då det skapar ett hinder i att utföra omvårdnadsarbetet. Vikten av 
att etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående är en förutsättning 
för god omvårdnad. Avsikten med att studera detta problemområde är att beskriva 
sjuksköterskors upplevelse av hot och våld inom sluten vård för att kunna öka förståelsen samt 
belysa strategier att hantera hot och våld. 
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och våld inom 
slutenvården. 

Metod 
En evidensbaserad kvalitativ litteraturstudie gjordes med grunden i kvalitativa artiklar. 
Kvalitativa studier har sin inriktning i att öka kunskapen kring människans upplevelser 
erfarenheter, behov och förväntningar (Friberg, 2006a). Metoden valdes för att uppnå en ökad 
förståelse kring sjuksköterskors upplevelser av hot och våld. 

Litteratursökning 
Litteratursökningen gjordes i databaser Cinahl, ProQuest och Pubmed då dessa databaser 
erbjuder vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Endast Cinahl var användbar till resultatet får 
vårt syfte. Systematiska sökningar gjordes enbart. Sökorden som valdes var assualt, nurs*, 
patient, hospital, experience, violence och workplace. Ämnesorden i sökningarna resulterade i 
triage nurse, aggressive patient, violent patients, nurse feelings, nurses experience och 
workplace violence. Vi valde att koppla ihop de olika sökorden med AND i olika variationer 
för att närma oss vårt syfte i sökningarna. Östlundh (2006) menar att genom att använda 
operatorn AND i sin sökning så visar man databasen sitt intresse för de båda sökorden 
sammankopplade. Den systematiska sökningen hänvisas i bilaga I. 

Begränsningarna i sökningarna var Peer Review, English och artiklar som var publicerade 
mellan årtalen 2007-2017.  I en av sökningarna valdes även att begränsa artiklar som enbart 
var från Europa.  En artikel fanns som var lovande för att bygga resultat, men i övriga sökningar 
beslutades att inkludera alla länder, då det fanns många bra användbara artiklar till  syftet. 
Genom att begränsa urvalet ur databaser underlättar det att sortera bort sökningar som inte hör 
till huvudämnet (Östlundh, 2012).  

Urval 
I sökningen av artiklar gjordes en avgränsning för att bedöma texternas kvalitet, då vissa 
artiklar inkluderas och vissa exkluderas för att hålla sig till studiens syfte (Friberg, 2006b) 

Inklusionskriterierna i litteraturstudien var kvalitativa artiklar som beskrev sjuksköterskans 
upplevelse av hot och våld. Slutenvården inkluderades då studien var ämnad till detta område. 
Både upplevelser från kvinnliga och manliga sjuksköterskor inkluderades. Artiklarna i 
sökningen skulle vara på engelska och vara peer reviewed artiklar. En övergripande bild av 
detta ses i analyserad litteratur i bilaga II. Årtalen som inkluderades var mellan 2007–2017 då 
litteraturstudien skulle vända sig till nyare forskning. Alla i-länder inkluderades i studien. 

Artiklar som exkluderades var kvantitativa artiklar då dessa inte svarade lika bra på studiens 
syfte. Artiklar som belyste andra yrkesgrupper och inte enbart ur sjuksköterskans perspektiv 
exkluderades. Artiklar som inte hörde till slutenvården exkluderades bort då syftet var att hitta 
sjuksköterskans upplevelse inom sluten vården. 

Efter alla sökningar var gjorda lästes femtionio abstract samt tjugotre hela artiklar där tretton 
stycken valdes bort då de inte svarade mot syftet. Tio artiklar återstod, dessa 
kvalitetsgranskades enligt Högskolans Väst mall som redovisas i bilaga III. Sex artiklar 
bedömdes som grad I efter granskning, två artiklar bedömdes som grad II och två artiklar 
bedömdes som grad III. Alla artiklarna innehöll prövning och etiskt godkännande. 
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Analys 

Artiklarna är analyserade efter de fem stegen som beskrivs av Friberg (Friberg, 2006b). 

 I det första steget lästes alla artiklarna grundligt av båda författarna för att få sig en 
övergripande bild om vad artiklarna handlade om. Resultatet i artiklarna lästes flera gånger för 
att kunna se om de svarade mot studiens syfte.  

 I det andra steget gjordes en sammanfattning om varje artikels resultat som skrevs ner på ett 
separat papper. Fokus låg på de olika upplevelserna som kom fram ur varje artikel och även 
olika citat skrevs ner separat. Efter detta lästes sammanfattningen av båda författarna för att se 
om vi tolkat resultaten rätt. Detta för att få en bra överblick om varje resultat. 

I det tredje steget söktes nyckelfynd fram som kunde forma resultatet till olika underteman. 
Artiklarna riktade in sig på sjuksköterskors upplevelser av hot och våld, därav fokuserades det 
på att hitta nyckelfynd ur dessa upplevelser som framkom i artiklarna. Likheter och skillnader 
i de olika artiklarna identifierades och jämfördes mellan varandra, för att hitta gemensamma 
nämnare ur varje artikel. Båda författarna skrev ner olika nyckelfynden separat som framkom 
ur våra sammanfattningar. De jämfördes sedan för att se om vi hittat samma upplevelser ur 
artiklarna.  

I det fjärde steget jämfördes de olika nyckelfynden. Dessa skrevs ner för att kunna få en 
övergripande bild om vilka teman och underteman som resultatet skulle bygga på. Både teman 
och underteman är uppbyggda på sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom 
slutenvården. De nyckelfynd vi hittade från varje artikel byggde först upp alla underteman. 
Utefter de underteman som framkom skapades teman.   

I det femte steget formades resultatet från de teman och underteman som valdes ut. De 
resulterade i tre teman och tio underteman. Resultatet skrevs sedan ner under de olika teman 
och underteman som valdes fram. Detta för att få en tydlig struktur i arbetet som gör det enklare 
för läsaren att följa (Friberg, 2006b). 
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Resultat 
Teman Underteman 
Att känna sig utsatt Rädsla och oro i sin sjuksköterskeroll 

Känsla av maktlöshet och 

uppgivenhet 

Frustration 

 

Att inte känna stöd Känslan att vara rättslös 

Attityder och ignorans 

Personlig säkerhet 

Behov av stöd 

Att behöva hitta en lösning för att 

hantera hot och våld 

Kommunikation 

Reflektion 

Förhållningssätt 

Att känna sig utsatt 

Rädsla och oro i sin sjuksköterskeroll 
Att utsättas för rädsla och oro i sin yrkesroll är en del av arbetet. Att uppleva ett obehag i mötet 
med patienter skapade en inre rädsla (Angland, Dowling & Casey, 2014). Rädslan för att skada 
sig själv eller patienten var den vanligaste känslan som sjuksköterskor upplevde när de vårdade 
en våldsam patient. I vårdandet av en aggressiv patient skapade detta en rädsla av att kunna bli 
både fysiskt och psykiskt skadad. Att vårda under anspänning gav sjuksköterskorna en ovillig 
rädsla inombords, men känslan fick ändå inte fick ta över arbetet. En upplevelse bland 
sjuksköterskorna var rädslan för att möta den fysiskt starka manliga patienten. Detta skapade 
nervösa spänningar hos personalen. Stor kroppsbyggnad och manligt kön hos den våldsamma 
patienten eller anhörige var en bidragande faktor som ökade rädslan hos sjuksköterskor. Om 
patienten var en kvinna skapade det mindre oro och upplevt hot mot personalen (Camuccio, 
Chambers, Välimäki, Farro & Zanotti, 2012).  

Fysiskt våld på arbetsplatsen upplevdes mindre sällan än verbala hot. En långvarig känsla av 
osäkerhet präglade sjuksköterskorna som blivit utsatta på sin arbetsplats. Känslorna som var 
dominerande var rädsla, kränkningar, stress och osäkerhet i samband med hot. Förutom sin 
egna rädsla kände sjuksköterskorna en oro för att skada skulle ske mot andra patienter som 
befann sig i närheten av den aggressiva personen. Släktingar var de som upplevdes mest 
hotfulla av sjuksköterskorna. De var oftast dessa som agerade hotfullt i situationer när deras 
anhörige var sjuk. Ytterligare en rädsla som sjuksköterskorna hade var att bli kallade till 
domstol efter våldsamma incidenter. Detta på grund av att de kunde möta på kriminella gäng 
till förövaren (Avander, 2016). 

7 
 



 
 

Rädsla för att gå till jobbet, svårigheter att arbeta ensam, samt där ingen är närvarande och kan 
se vad som händer skapade rädsla. En sjuksköterska beskrev att även om hon kunde hanterade 
dessa situationer så blev hon skakig och fick hjärtklappning efteråt. En annan sjuksköterska 
beskrev hur en posttraumatisk reaktion triggades igång vid ett möte med en patient, detta ledde 
till att hon blev skakig, illamående och började gråta, sedan fick hon gå i terapi i några månader. 
Sjuksköterskan kände sig som ett offer för våldet hon utsatts för på jobbet (Wolf, Altair & 
Perhats, 2014). 

Verbala övergrepp och personliga hot bidrog till rädsla hos sjuksköterskorna. Hot som förekom 
mot sjuksköterskorna var att de skulle bli våldtagna, dödade och förföljda hem till familjen 
(Pich, Hazelton & Kable 2013). Sjuksköterskor uttryckte en oro och rädsla för att våldsamma 
patienter såg personalen som tillgängliga mål eftersom personalen inte kan slå tillbaka. Som 
sjuksköterska ingick det att vårda alla sjuka patienter oavsett om man känner ett obehag eller 
rädsla inför detta. Att vårda patienter med en rädsla och klump i magen skapade ångest. 
Deltagarna uppgav att deras rädsla inte kan visas för patienten för då hade denne vunnit. 
(Zuzelo, Rager, Staci & Zeserman, 2012). 

Oro, ilska och rädsla var känslor som sjuksköterskor bar med sig efter våldsamma händelser 
och följden av detta innebar både yrsel och hjärtklappning. Upplevelserna efter våld gjorde att 
sjuksköterskorna tar med sig deras upplevelse hem, som i sin tur påverkar deras privatliv och 
relationer (Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009). Psykologiska effekter efter att 
sjuksköterskorna utsatts för hot och våld resulterade i upprördhet och känslan av att inte vara 
uppskattad i sitt arbete (Tan, Lopez & Cleary, 2015). 

En sjuksköterska upplevde sig skyddslös i den plötsliga förändringen i patientens beteende. 
Vårdrelationen och förtroendet bedrogs av det våldsamma beteendet patienten hade. En 
sjuksköterska berättade om en händelse när hon skulle ta en patient till läkaren. Patienten 
pratade och var som vanligt till en början, för att sedan plötsligt ändra beteende. En stol 
krossades mot fönstret och patienten skrek att sjukvårdspersonalen slösade hans tid. Vissa 
patienter går inte att lita på, uttryckte sjuksköterskan, de kan ändra beteende när som helst. 
Deltagarna uttryckte trötthet och sömnbesvär som resultat av den känslomässiga stressen. En 
annan sjuksköterska berättade om en patient som var stark och våldsam. Efter arbetet med 
denne patient kände hon sig utmattad, och låg bara i sängen fram till nästa morgon. 
Sjuksköterskan var då fortfarande trött och upplevde att hon behövde gå till läkaren, men gick 
till arbetet istället och kände sig utmattad (Tema, Poggenpoel & Myburgh, 2011). 

En sjuksköterska beskrev att en stor man hade erbjudit kärlek till henne, och hade sagt att han 
tyckte om unga kvinnor. Han gav henne konstant blickar, och detta gjorde sjuksköterskan rädd. 
Det fanns en patient som sjuksköterskan litade på. När de pratade varnade han henne och sa att 
de aldrig skulle ha kvinnliga sjuksköterskor på nattskiftet. En sjuksköterska berättar hur en 
patient, under pågående samtal när hon gör en anteckning, ger henne en örfil och sade att hon 
skulle sluta skriva. Hon skrek på hjälp, och andra patienter kom till undsättning. Rädsla var 
den starkaste känslan som sjuksköterskorna upplevde i vården av de rättspsykiatriska 
patienterna (Tema et al., 2011). 

Känsla av maktlöshet och uppgivenhet 
I mötet med aggressiva patienter kände sjuksköterskan en känsla av maktlöshet. När patienten 
närmade sig och kommer in på hens egna revir eller comfort zon, upplevde sjuksköterskan en 
känsla av att vara instängd i ett hörn (Angland et al., 2014). Då det inte fanns några 
konsekvenser trots nolltoleranspolicy gällande hot och våld så jämfördes denna policyn med 
att det inte är tillåtet att röka inom sjukhusområdet. Trots att det inte var tillåtet att röka på 
sjukhusområdet så gjordes det ändå, detsamma gällde hot och våld. Det finns individer utan 
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följsamhet, detta kunde leda till en känsla av hopplöshet (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 
2011). 

Känslan av att vara maktlös när sjuksköterskorna vårdade en våldsam patient var 
förekommande. Det finns inget mer man kan göra än att försöka skydda sig samtidigt som man 
vårdar (Zuzelo et al., 2012). Efter våldsamma händelser, ifrågasatte sjuksköterskor sin 
kompetensnivå. I sin yrkesroll ifrågasatte sjuksköterskor sin kompetensnivå efter våldsamma 
händelser. De kände sig övergivna, överväldigade, hjälplösa och utom kontroll både fysiskt 
och emotionellt. Att känna sig maktlös i situationen när du måste vårda alla patienter ledde till 
sänkt trivsel (Chapman et al., 2009).  

Verbala hot visade sig påverka sjuksköterskornas känsla av egenvärde och värdighet. En 
sjuksköterska beskrev hur en patient kom till henne och svor samt sade att sjuksköterskan var 
ingenting och patienten kunde göra vad han ville med henne. I detta möte kände sjuksköterskan 
sig förminskad och liten. Studien visade att alla de kvinnliga deltagarna hade upplevt sexuella 
trakasserier, speciellt mot de unga sjuksköterskorna (Tema et al., 2011). 

Frustration 
Frustration beskrevs över att fokus på sjukhusets rykte snarare prioriterades än den enskilda 
sjuksköterskans upplevelse och rättigheter vid hot och våld (Wolf et al., 2014). En 
sjuksköterska uttryckte att hen försökte hjälpa patienterna med de begränsade resurser som 
fanns, men upplevde att människor var otacksamma vilket ledde till en känsla av att vara 
nedslagen av detta samt att det var en faktor som utlöste våld och hot. Det är svårt att vara 
empatisk inför otacksamma patienter. En sjuksköterska beskrev att det är svårt att vara 
empatisk när man får F-ordet kastat i ansiktet (Pich et al., 2011). Nästan alla deltagare påpekade 
att korridorerna kunde vara så överbelastade med patienter, att personalen kunde känna en 
stigande spänning på grund av värme, buller och högljudda patienter, detta kunde skapa en 
aggressivitet. Att vårda patienter med begränsat utrymme i korridorer där sekretessen 
äventyrades skapade en frustration hos både patienter och anhöriga som resulterade i att de 
blev våldsamma mot personalen (Angland et al., 2014). 

Att kunna erkänna sin ilska och frustration vid hot och våld var en viktig del i 
bearbetningsprocessen. Genom att ta itu med sin frustration innan mötet med nästa patient 
minskade risken att äventyra kommunikationen med denne. Sjuksköterskorna belyste 
frustration över våldsamma patienter och att det egna tålamodet, medkänsla och förståelse kan 
göra att man tar avstånd från dessa patienter. Personalen uttryckte att vårda de våldsamma 
patienterna är bortom ramarna om hur en god vård kan se ut. Detta menas med att man vårdar 
dessa patienter, men att man inte inkluderar något extra än det som anses vara nödvändigt i 
omvårdnaden (Zuelo et al., 2012). Att upprätthålla regler och riktlinjer var en viktig del för att 
kunna minska våld på arbetsplatsen. När man ser kollegor som kan befinna sig i en riskzon är 
det bra att vara vaksam för att kunna ingripa i tid och hjälpa sina medarbetare. Även om 
personalen hade ett bra lagarbete så var resurserna bristande i arbetsmiljön (Zuzelo et al., 2012). 

Sjuksköterskorna samlade på sig sårade känslor som en försvarsmekanism. Detta resulterade i 
att känslorna släpptes ut över familjen istället när arbetsdagen var slut. En sjuksköterska 
berättade att hen trycker undan sina sårade känslor och tar med dem hem till sin familj där 
känslorna påverkar familjen (Tema et al., 2011). Att sitta och vänta på att få träffa en läkare 
eller att få en säng på en avdelning var en utlösande faktor som triggade aggressivitet hos 
patienter eller anhöriga till patienter. Att vänta på sin tur gjorde patienter och anhöriga otåliga. 
Några deltagare antydde att aggressivitet hos patienter och anhöriga var relaterat till deras 
otålighet. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns en brist på förståelse av allmänheten (Angland 
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et al., 2014). Långa väntetider var även en stor bidragande faktor som ledde till frustration hos 
personalen då detta skapade hot och våld (Pich et al., 2013). 

Att inte känna stöd 

Känslan att vara rättslös 
Sjuksköterskor upplevde att det inte var någon idé att anmäla polisiärt, då ingen var intresserad 
av att ta upp fallet. Kommentarer som att det ingår i jobbet fälldes av nyckelpersoner i 
rättsväsendet. Sjuksköterskor som upplevde att de stod utan rättsligt stöd upplevde frustration, 
ångest samt en känsla av att deras arbetsplats var otrygg att vistas på. En sjuksköterska beskrev 
att en patient kommit till akuten för en psykiatrisk bedömning och som under vägen till sjukhus 
blivit verbalt våldsam och svor åt en sjuksköterska då han inte gavs ett rum. Därefter lämnades 
sjuksköterskan ensam med patienten. En sjuksköterska beskrev att hen blev attackerad av en 
patient som kom till sjukhuset med polis, men som var lugn initialt samt medgörlig, och som 
då inte delgavs någon assistans av säkerhetspersonal närvarande, och som senare attackerade 
sjuksköterskan (Wolf et al., 2014). 

Patienter kan svära åt oss, bita oss, spotta på oss och försöka skada oss men oftast blir det inga 
allvarliga åtgärder eller rapporter efter händelsen utan det är en del av arbetet som beskrevs 
ingå. (Pich et al., 2013). Behovet av att rapportera vidare incidenter av hot och våld var 
uppmärksammat, verkligheten såg dock annorlunda ut med underrapportering som norm. En 
sjuksköterska uppgav att hen skulle fylla i tillbudsformulär mer än hen skulle arbeta i triagen 
om allt som sjuksköterskan utsatts för skulle rapporterats. Anledningar som angavs till att inte 
rapportera hot och våld var tidsbrist och ett användarovänligt rapporteringssystem samt den 
höga frekvensen av våldsepisoder (Pich et al., 2011). 

Attityder och ignorans 
Focus låg på sjukhusets publicitet snarare än den våldsutsatta sjuksköterskan. En sjuksköterska 
upplevde att hen inte fick något stöd från verksamheten. Då sjukhuset inte ville bli uppfattat 
som ogästvänligt då frågan om säkerhetsdörrar eller vapendetektorer kom på tal. Arbetsplatsen 
ville inte öka säkerheten i arbetsmiljön. Sjuksköterskan upplevde att någon behövde dö innan 
några åtgärder vidtogs eftersom inga åtgärder för att öka säkerheten i arbetsmiljön (Wolf et al., 
2014).  

En annan sjuksköterska upplevde att hens ingripande vid hot och våld inte var effektivt. 
Patienten fortsatte att hota alla och hon kände att hon inte hade redskapen att hantera denna 
patient. Sjuksköterskan upplevde att cheferna fick gå på workshops för att få redskapen att 
hantera våld, men inget gjordes för sjuksköterskorna trots att det var de som utsattes för våld 
och hot (Tema et al., 2011). Det var inte alla sjuksköterskor som fick möjlighet att träna på att 
bemöta våld effektivt. Alla blev inte erbjudna att lära sig detta genom arbetsgivaren. De 
sjuksköterskor som hade erbjudits detta var få. (Pich et al., 2011). 

Policyn noll tolerans mot hot och våld fanns beskriven på flera studerade sjukhus. Policyn var 
väl känd hos deltagarna men dess effektivitet och relevans ifrågasattes dock då 
sjuksköterskorna inte tolererade hot och våld i sitt arbete men ändå blev utsatta. Känslor som 
uppstod var av sjuksköterskorna stod mot både patienter och arbetsgivare, som inte 
uppmärksammade problemet. Sjuksköterskor gjorde skillnad på avsiktligt och oavsiktligt våld, 
där oavsiktligt våld ansågs mildare och dessa patienter som utövade oavsiktligt våld inte gavs 
någon skuld. Attityden inför dessa händelser var mer att det sågs som en motsättning att ta 
emot vård. Några exempel på detta var patienter som var drogpåverkade eller hade kognitiv 
nedsättning (Pich et al., 2011). 
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En minskad koncentration på arbetet var en av delarna efter våld mot personal. Deltagarna i 
studien rapporterade att personalens moral sänktes till följd av våldsamma incidenter. En lägre 
arbetstillfredsställelse, ledde till minskat förtroende för organisationen (Chapman et al., 2009). 
Aggression på arbetsplatsen ledde till att många sjuksköterskor blev utbrända och trötta efter 
våldsamma incidenter vilket resulterade i sjukskrivning (Tan, Lopez & Cleary, 2015).  

Bristen på stöd ifrån ledningen inverkade negativt på kvalitén i sjuksköterskornas arbetsliv. 
Deltagarna i studien uttryckte en önskan om att bli erbjudna känslomässigt stöd av 
arbetsgivaren, då de arbetade i en stressfylld miljö. En sjuksköterska blev trakasserad och 
patienten pekade finger mot hen samt uttalade att sjuksköterskan får betalt på grund av dennes 
sjukdom. När sjuksköterskan blivit rädd i mötet med patienten rapporterades detta till 
arbetsgivaren. Hen uppmanades då att använda sina kunskaper som psykiatri sjuksköterska 
(Tema et al., 2011). 

Personlig säkerhet 
Alla visste att risken av att drabbas av hot och våld fanns varje dag i arbetet. En sjuksköterska 
sade till en annan att kunde inte hen hantera våld och hot så skulle hen ut från akutmedicin. 
Kommentarer som var vanligt förekommande var att våld är en del av arbetet vilket en 
sjuksköterska beskrev som irriterande. Ett scenario var att man inte kände igen en 
högriskpatient och detta resulterade i att sjuksköterskan blev lämnade i ett utsatt läge utan 
säkerhet (Wolf et al., 2014). Noggranna rapporteringar om patienter som tidigare var kända för 
att vara våldsamma var av vikt för att förebygga hot och våld (Zuzelo et al., 2012). Förbättrade 
säkerhets åtgärder kan minska våld och hot. Säkerheten var en viktig del i arbetsmiljön och 
skulle skapa en trygghet om säkerheten var lätt och tillgänglig för personalen. Exempel på detta 
kunde vara personallarm eller en knapp där du kopplas direkt till polisen (Angland et al., 2014). 

Sjuksköterskor upplevde att vissa kollegor var mer utsatta för våld och hot än andra på arbetet. 
Fokus låg på den enskilda sjuksköterskans strategier snarare än säkerhet så som larm och 
arbetsplatsens utformning även om sådana faktorer minskade farliga situationer (Pich et al., 
2011). Patienter som är påverkade av alkohol och droger bidrar till ett arbetsmiljöproblem då 
dessa kan bli våldsamma på grund av drogen. Triage på akutmottagningen identifierades som 
ett moment med en stor risk för att hot och våld kan uppstå. Avbrott i triage resulterade i att 
det var svårt att bedöma patienter och bevara dess personliga säkerhet (Angland et al., 2014). 
Tillhyggen och föremål kan äventyra sjuksköterskans personliga säkerhet. Föremål som 
sjuksköterskorna har upplevt att patienten använt är stolar som kastas och att vifta med en kniv 
mot personalen. Fysiska skador som har drabbat sjuksköterskor i vårdarbetet är bruten näsa 
efter slag mot ansiktet, handledsskada, rivmärken och blåmärken (Pich et al., 2013). Ytterligare 
fysiska skador som drabbat sjuksköterskor är ryggskada, blåmärken, smärta och brutna revben 
efter slag mot bröstet (Chapman et al., 2009). Sjuksköterskor beskrev hur viktigt det är att 
skydda sig och andra för att upprätthålla den personliga säkerheten. Att erkänna vad som triggar 
igång våld och vad som kan minimera de negativa effekterna efteråt av det våldsamma mötet. 
Det är betydelsefullt att hålla avstånd från våldsamma patienter för att kunna skydda sin egna 
personliga sfär (Zuzelo et al., 2012). 

Behov av stöd 
Sjuksköterskor upplevde att de var dåligt tränade på att bemöta patienter med psykiatrisk 
diagnos och aggression, de önskade utbildning i detta. De upplevde att fokus låg på 
sjuksköterskans personliga strategier vid våldsamt beteende snarare än prevention av hot och 
våld (Pich et al., 2011). Efter en våldsam händelse kände sjuksköterskorna ett behov av stöd. 
Stöttande kollegor gav en god effekt och deltagarna ansåg att ett bra lagarbete är nödvändigt 
för att kunna stödja varandra. Att dela sin oro och rädsla med kollegor var viktigt för att inte ta 
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med arbetet hem. Det var betydelsefullt med stöd för att komma över händelsen och gå vidare, 
men att lära sig att hantera patientens beteende upplevdes svårare (Zuzelo et al., 2012). 

Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för våld och hot rapporterade dessa händelser men 
upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från arbetsgivaren. De flesta valde då att söka råd 
och stöd hos sina kollegor för att kunna bearbeta händelser, samt klara av de känslomässiga 
effekterna efter att ha blivit utsatta för hot och våld (Tan et al., 2015). Sjuksköterskorna 
upplevde att de saknade möjlighet att uttrycka sina smärtsamma känslor. De dolde sin 
sorgsenhet bakom ett glatt ansiktsuttryck och fortsatte arbeta på som om inget hade hänt (Tema 
et al., 2011). 

Att behöva hitta en lösning för att hantera hot och våld 

Kommunikation 
Kommunikationen är en viktig del i mötet med patienter. Att kommunicera på ett bra sätt och 
vara ärlig och tala sanning kan minska hot och våld. God kommunikation bland personalen var 
en strategi som kunde underlätta och minska risken för hot och våld (Angland et al., 2014). Att 
kommunicera med en lugn och mjuk ton upplevde sjuksköterskorna kunde hjälpa i mötet med 
den hotfulla patienten eller släktingen (Avander, 2016). 

Kommunikationen mellan personal i överrapportering är en viktig del för att få en bra 
genomgång av patienter som tenderar till att bli våldsamma. Noggrann rapport kunde göra 
sjuksköterskan mer förberedd på patienter som varit våldsamma. Utförlig dokumentation om 
patienter som varit våldsamma, var betydelsefullt. Detta för att kunna öka beredskapen och 
förberedelser i mötet med den aggressiva patienten. När patienten blev hotfull hade personalen 
en korrekt och tydlig information om hur de skulle handskas med patienten (Zuzelo et al., 
2012).  

Det var betydelsefullt att bygga en kommunikation i mötet med en aggressiv patient. Trevligt 
bemötande samt att vara tillmötesgående med aggressiva patienter var dock en ovillig extra 
ansträngning och tidskrävande, men sjuksköterskorna ansåg att det kunde förhindra att 
patienten blev mer våldsam (Tan et al., 2015). 

Reflektion 
Möjligheten till reflektion beskrevs som en betydelsefull del av arbetet. Genom att reflektera 
med sina kollegor om jobbiga händelser som man varit utsatt för kunde hjälpa till i 
bearbetningsprocessen. Genom att dela med sig av sina känslor och inte bevara dem inom sig 
var betydelsefullt. För att inte ta med sig arbetet hem var det en styrkande resurs att ha pratat 
av sig med sina kollegor. Reflektion mellan kollegor kunde leda till mindre ensamhet samt en 
bidragande resurs för att kunna bearbeta händelsen (Camuccio et al., 2009). 

Alla sjuksköterskor i studien rapporterade informell reflektion mellan kollegor som deras 
huvudsakliga copingmekanism. Reflektion emellan sjuksköterskorna genomfördes efter att 
patientrelaterat våld på arbetsplatsen hade uppstått. Då kunde de dela med sig av sina tankar 
och känslor kring det som hänt och lära av varandra. Formell reflektion var inte erbjuden någon 
av deltagarna i studien i relation till våldsamma situationer, men alla upplevde att de borde ha 
tillgång till detta (Pich et al., 2011). 

Genom att reflektera med sina kollegor efter en våldsam händelse kunde hjälpa till att utveckla 
strategier för att inte hamna i samma situation igen. Tillsammans under reflektion kunde 
sjuksköterskorna bygga upp en terapeutisk plan hur man hanterade aggressiva patienter. Det 
var betydelsefullt för att kunna behandla dessa patienter på ett värdigt och respektfullt sätt. Alla 
patienterna var inte helt adekvata för sina handlingar och därför ville man möta dessa med en 
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respekt och värdighet, fastän de varit våldsamma. Deltagarna uppgav även att det var svårt att 
bearbeta våldsamma händelser de varit utsatta för, men att reflektion var betydelsefullt för att 
kunna gå vidare (Zuzelo et al., 2012). 

Sjuksköterskorna beskrev strategier som byggde på reflektion men även kunskap kring 
patientens historia för att kunna förhindra att en våldsam situation uppstår. De använde sig även 
av observationskunskaper som var ytterligare en strategi för att kunna känna igen vissa 
kroppsspråk och verbala signaler från patienter (Tan et al., 2015). 

Förhållningssätt 
En strategi som sjuksköterskorna hade med hotfulla patienter som var i väntan på att få vård 
var att snabbt behandla dessa för att behålla säkerheten i väntrummet. De som tenderade  att 
bli aggressiva fick hjälp direkt istället för att vänta på sin tur. Detta blev en positiv förstärkning 
men också en ond cirkel. Våldsamma patienter belönades genom sitt dåliga beteende. 
Sjuksköterskorna uttryckte en oro om oförutsägbarhet från patienter som kan skapa våld. De 
kände en rädsla och gav därför dessa patienter snabbare vård. Även patienter som var 
påverkade av alkohol och narkotika fick en snabbare vård då man var osäker på vad deras 
beteende kunde leda till. Detta kunde även resultera i en dominoeffekt. När hotfulla patienter 
gick före alla andra i kön så skapades det en ilska bland övriga patienter (Pich et al., 2013).  

Personalen blickade ofta tillbaka på vad det var som triggade igång den våldsamma händelsen. 
Vad kan patienten ha tänkt eller varför agerade den som den gjorde. Detta för att kunna 
identifiera våld i framtiden och utveckla strategier innan olyckan är framme. Egna handlingar 
i mötet och hur man agerar i situationen, var betydelsefullt för att kunna förhindra våld. Genom 
att begränsa patientens frihet kunde våldet minska. Våld kom oftast spontant och då kunde det 
vara svårt att tänka klart och skydda sig innan det bröt ut. Deltagarna betonade vikten i att vara 
vaksam på patientens kroppsspråk för att kunna identifiera våld. (Zuzelo et al., 2012).  

Sjuksköterskorna uppgav att de var medvetna om varningssignaler för potentiellt våldsamma 
beteenden och de hade förmåga att läsa av tecken från potentiellt våldsamma patienter. 
Förmågan att känna igen dessa beteenden gav ett lägre antal våldsepisoder samt upplevelse av 
detta hos deltagarna. Några av sjuksköterskorna nämnde att inta alkohol var ett sätt för att 
kunna hantera upplevelsen efter hot och våld som de varit utsatta för. En sjuksköterska beskrev 
att i slutet av dagen gick hon hem och tog ett glas vin (Pich et al., 2011). En sjuksköterska 
beskrev att rökning och alkohol var en strategi för att kunna hantera stressen efter 
våldsincidenter (Tema et al., 2011). Sjuksköterskor som varit med om händelser där de  
drabbats både psykiskt och fysiskt våld kunde leda till sjukskrivning. Deltagarna uppgav att de 
var tvungna att sjukskriva sig för att kunna bearbeta händelsen och att det var en process som 
krävde rådgivning och stöd att kunna återgå till arbetet efteråt (Chapman et al., 2009). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  
En evidensbaserad kvalitativ litteraturstudie valdes fram då denna metod var lämplig för att nå 
fram till sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom slutenvården. Friberg menade på att 
en kvalitativ studie fokuserar på människans förståelse. Förståelsen är det yttersta målet i 
kvalitativa studier och utgångspunkt är upplevelser, erfarenheter och behov (Friberg, 2006a). 
Ett resultat med upplevelser kunde ge en bättre förståelse för sjuksköterskans erfarenheter och 
behov när hen blev utsatt för hot och våld. 
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Cinahl var den databas som gav flest träffar av sjuksköterskans upplevelser därför byggdes 
resultatet på studier från denna sökmotor. En databas baseras på ett avvägt litteratururval och 
ingen databas är heltäckande (Östlundh, 2006). Därav gjordes även sökningar i Pubmed och 
Proquest men utan att hitta lämpliga artiklar som svarade mot syftet. 

Inklusionskriterierna som valdes var kvalitativa artiklar med utgångspunkt i upplevelser hos 
sjuksköterskan, både manliga och kvinnliga inom slutenvården. Dessa kriterier valdes då detta 
svarade på vårt syfte.  Både män och kvinnor valdes för att inkludera alla sjuksköterskor vilket 
ökade giltigheten. Giltigheten och tillförlitligheten i en studie ökas genom att inkludera bägge 
könen och samla in ett brett utbud av datainsamling (Polit & Beck, 2016). Artiklar från i-länder 
runt om i världen valdes då kulturella aspekter på upplevelser är betydelsefulla då 
sjuksköterskor och patienter i Sverige är en mångkulturell grupp. I-länder valdes enbart då 
deras sjukvårdssystem är mest likt Sveriges sjukvårdssystem. Det gjordes ingen skillnad mellan 
somatisk eller psykiatrisk slutenvård i vår studie, då vårt syfte var att belysa sjuksköterskans 
upplevelse av hot och våld generellt inom slutenvården. 

Exklusionskriterier för studien var öppenvården samt kommunen då syftet var att undersöka 
hot och våld inom slutenvården. Alla utvecklingsländer valdes bort då det var för stora 
skillnader inom sjukvården i dessa länder och Sverige. Resultatet kan vara överförbart till andra 
yrkesgrupper än sjuksköterskor där hot och våld förekommer. Överförbarhet handlar om 
huruvida resultatet är överförbart till andra med samma upplevelser (Polit & Beck, 2016).   
Vetenskapliga studier är en färskvara och därav gjordes en begränsning i tid. Artiklar mellan 
2007–2017 valdes för att resultatet skulle bygga på en aktuell forskning vilket ökar studiens 
giltighet och överförbarhet. Genom att studera aktuell forskning och tydliggöra när material 
samlades in ökar resultatets giltighet (Polit & Beck, 2016).   

Artiklarna som valdes till denna studie skulle vara skrivna på engelska samt Peer Review. Detta 
gör det möjligt för att avgränsa de språk man inte behärskar. Peer Review användes för att hitta 
artiklar ur vetenskapliga tidskrifter (Polit & Beck, 2016). Artiklarna granskades enligt mallen 
Högskolan Väst av båda författarna för att se om vi tolkat artiklarnas kvalitet på samma sätt för 
att öka tillförlitligheten i vårt resultat. Om det är fler än en person som tolkar texterna så ökar 
tillförlitligheten i en studie (Granheim & Lundman, 2008). Vi hade aldrig varit med om hot 
och våld i vården men vi visste att det förekom. Därför var våra för kunskaper begränsade i 
ämnet. Vi hade en öppenhet för alla känslospektra som hot och våld kan väcka, då 
sjuksköterskor som alla människor reagerar olika i dessa situationer. I analysen av artiklarna 
fanns ingen direkt förförståelse kring ämnet mer än att de förekommer därav är inte analysen 
färgad. Vår delaktighet i arbetet är en öppenhet inför det resultat som framkom och detta sågs 
ur sitt hela perspektiv. Ett färgat resultat handlar om hur forskaren påverkar det som är föremål 
för studien med egna värderingar och kunskaper (Polit & Beck, 2016). Det är av betydelse att 
distansera sig från det som studeras, för att inte rikta datainsamlingen åt något håll (Granheim 
& Lundman, 2008). Detta ämne väckte nya känslor hos oss, då vi inte visste att det var ett 
sådant vanligt förekommande fenomen i vården.  

Individuella bedömningar gjordes av båda författarna på ett sådant objektivt sätt som möjligt 
då trovärdigheten ökar när man är subjektiv och öppen till studiens resultat utan att ha 
förbestämda kriterier (Polit & Beck, 2016). Därför gjordes tabellerna efter att resultatets 
samlats in. Slutligen diskuterades nyckelfynden ur varje artikel av båda författarna för att skapa 
teman och underteman som resultatet byggdes på. Genom att identifiera nyckelfynd ur 
resultaten ökar det förståelsen för det studerande fenomenet (Friberg, 2006b). Artiklarna 
granskades ur ett etiskt förhållningsätt samt kvalitetsbedömdes utefter detta. Alla artiklarna 
hade ett etiskt resonemang i studien och förhöll sig utefter detta. Artiklarna har godkänts ur 
etisk synpunkt. En etisk prövning av forskning som inkluderar människor ska vara etiskt 

14 
 



 
 

godkänd och utföras med respekt, samt att de mänskliga rättigheterna ska beaktas och 
respekteras (Codex, 2003:460). 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen fokuserar på ett tema och två underteman. Rädsla och oro i sin yrkesroll, 
attityder och ignorans samt hanteringsstrategier. Dessa tre valdes utifrån vårt resultat där det 
framkom vikten av att lära sig att hantera dessa situationer. Strategier är då ett betydelsefullt 
ämne att belysa i diskussionen. Attityder gentemot sjuksköterskor som utsatts för hot och våld 
intresserar oss samt hur en utsatt sjuksköterska verkligen känner och hur det påverkar hen. 

Rädsla och oro i sin sjuksköterskeroll 
Resultatet visar på att sjuksköterskor upplever rädsla av att bli både fysiskt och psykiskt skadad 
i samband med vårdandet. Känslor som rädsla, oro, ilska, stress och osäkerhet. Dessa känslor 
ger en klump i magen och kan leda till skakningar och hjärtklappning som följd efter hot och 
våld. Arbetsmiljöverket belyser att det kan skapa en psykisk press hos sjuksköterskan att veta 
att hen kan utsättas för hot och våld i sin profession. Det är även av största vikt att arbetsgivaren 
tar sitt ansvar i detta (AFS 1993:2). Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan ges 
möjlighet att utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en förtroendefull 
relation med patienten och dennes närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad 
(Svenska sjuksköterskeföreningen, 2017). Detta blir problematiskt att upprätthålla när 
sjuksköterskan blir utsatt för hot och våld. 

Resultatet visar att hot och våld behöver uppmärksammas då detta starkt påverkar 
sjuksköterskan personligen och kan leda till en psykisk ohälsa, samt sjukskrivning. Att bli utsatt 
för hot och våld, påverkar individen starkt och en ohållbar situation skapas när dessa känslor 
inte tas på allvar då problemet inte uppmärksammas. Sjuksköterskor riskerar sin egen hälsa 
och välmående på arbetsplatsen. Resultatet visar att sjuksköterskor känner oro, ilska och rädsla 
som resulterade i yrsel, hjärtklappning och även en känsla av att vara skyddslös. De upplever 
en utsatthet som påverkar deras känslor och välmående, även en känsla av att känna sig 
utmattad efter att ha blivit utsatt för hot och våld. Enligt Gates, Gillespie och Soccop (2011) 
kan hot och våld ge upphov till flertalet symtom hos sjuksköterskan. I studien som undersökt 
230 sjuksköterskor ses en prevalens på 82,5 % om hur lätt de blir påminda om vad som hänt 
efteråt och hur känslor väcks till liv kring vad de varit med om. Sjuksköterskorna beskrev att 
bilder om av vad som skett kommer upp och sköljer över med starka känslor, detta upplevde 
68% av deltagarna. Undvikande var också en strategi som hade hög prevalens där 65% av de 
deltagande sjuksköterskorna beskrev att de aktivt undvek att låta det som skett göra hen 
upprörd. För om hen tänker på det så blev denne påmind (ibid). Resultatet visar att svårigheter 
att påverka sin situation och långa väntetider för patienterna skapar problem. Enligt Driscoll, 
Worthington och Hurrell, (1995) kan riskfaktorer för depression hos sjuksköterskor ses 
sammankopplat med att ha blivit utsatt för hot och våld i kombination med liten möjlighet att 
påverka sin situation. Att vara kvinna var ännu en riskfaktor(ibid.). Resultatet visar att ångest 
och oro är känslor som sjuksköterskor upplever efter att ha blivit utsatta för hot och våld. Detta 
medför ohälsa för den drabbade sjuksköterskan. För att vi som sjuksköterskor skall kunna ge 
en god vård så behöver vi också se till att vi själva mår bra.   International council of nurses 
(ICN, 2014) belyser vikten av detta i den etiska koden Sjuksköterskan och yrkesutövningen: ” 
Sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” (International 
Council of Nurses, 2014. s.5).  

Attityder och Ignorans 
I studien upplevde sjuksköterskorna att det finns en ignorans från arbetsledningen när de utsatts 
för hot och våld. Inga specifika riktlinjer finns då sjuksköterskorna utsatts för hot och våld, de 
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fann heller inget stöd hos arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket belyser att när man utsätts för hot 
och våld i sitt arbete leder detta till sämre förutsättningar i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 
2015c). Etablerade riktlinjer och stödprogram bör arbetas fram för att skapa en tryggare 
atmosfär för personalen. Ingen ska behöva vara orolig och rädd i sin yrkesroll. Sjuksköterskor 
bör uppmuntras till att rapportera våldsamma händelser de varit med om så att problemet lyfts 
fram istället för att ignorera det. Lanza et al. (2011) påvisar att arbetsgivaren behöver 
uppmuntra och stötta sin utsatta personal till att rapportera våldsamma händelser och ta dem 
på största allvar och inte förneka dem. Stödprogram om hur sjuksköterskor går vidare efter 
händelser som påverkat dem bör ligga till grund för arbetet (ibid). För att minska hot och våld 
på arbetsplatsen bör arbetsledningen ta detta på allvar för personalens säkerhet. Den utsatta 
sjuksköterskan kan få fysiska och psykiska följder av det som hänt samt på sikt kan detta leda 
till sjukskrivning. Sjuksköterskor behöver mer stöd från arbetsgivaren när de vårdar 
våldsamma patienter (Spereoni, Fitch, Dawson, Dugan & Atherton, 2014). Detta framkommer 
även i detta resultat. 

Hanteringsstrategier  
Att möta hot och våld i vårdrelationen påverkar sjuksköterskan och hens empati för patienten 
vilket kan skapa svårigheter att utföra sitt arbete professionellt. Resultatet visar att vid hot och 
våld det kan det bli omöjligt att skapa ett mellanmänskligt möte vilket är förutsättningen för en 
relation. Vårdrelationen och förtroendet bedras av det våldsamma beteendet patienten har. 
Enligt Travelbee (2001) behöver det skapas en mellanmänsklig process mellan sjuksköterskan 
och patienten i deras möte då detta är betydelsefullt för god omvårdnad. Förståelsen och 
empatin är begränsad och beroende av förmågan att knyta an till en människa genom sin 
erfarenhet. Det är orealistiskt att sjuksköterskan känner empati för alla patienter (ibid). Det kan 
vara svårt att skapa en god vårdrelation när empatin inte är närvarande hos sjuksköterskan.  

Enligt Lazarus (1999) handlar känslohantering (coping) om att hantera känslor som är knutna 
till en stressfylld situation eller händelse. När hotet omvärderas mognar känslorna genom att 
konstruera ett nytt sätt att hantera dem. Att ompröva känslorna är ett effektivt sätt att hantera 
en stressfylld situation. När omprövning sker ser man styrkan i känslomässig coping (ibid).  Ett 
sätt för känslomässig coping är att sjuksköterskor får möjlighet till reflektion på arbetstid efter 
händelse av hot och våld. I resultatet ser vi en önskan om detta. Att kunna reflektera med sina 
kollegor om svåra händelser som sjuksköterskan har varit med om kunde hjälpa till i 
bearbetningsprocessen. Att dela med sig av sina känslor och inte bevara dem inom sig, 
underlättar för sjuksköterskan att bearbeta det hen har varit med om. Sjuksköterskorna i studien 
rapporterade informell reflektion med sina kollegor som deras huvudsakliga copingmekanism. 
Formell reflektion fanns inte att tillgå på arbetsplatsen, trots att sjuksköterskorna hade en 
önskan om detta. Svenska sjuksköterskeföreningen (2017) menar att i sjuksköterskans 
professionella kompetens ingår det att ha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. 
Sjuksköterskan ska kunna analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 
kompetensen (ibid). Detta påvisar ytterligare vikten av reflektion för att sjuksköterskan ska få 
möjlighet att reflektera över sina egna styrkor och svagheter samt hålla ett professionellt 
förhållningssätt i sitt arbete. Sjuksköterskor beskrev att vid reflektion mellan sina kollegor efter 
våldsam händelse kunde de utveckla strategier tillsammans för att inte hamna i samma situation 
igen. Sjuksköterskors förmåga att använda sig av strategier bygger på att via reflektion ha 
medvetengjort olika erfarenheter och använda rätt strategi för att kunna förhindra att en 
våldsam situation uppstår igen. En upplevelse blir en erfarenhet efter tid. Om sjuksköterskan 
får möjlighet att reflektera och hantera upplevelser de varit med om så kan detta leda till en 
resurs i att bemöta hot och våld. Genom att dela andras upplevelser och hanteringsstrategier så 
kan sjuksköterskan utvecklas och berika sitt egna förhållningssätt vid hot och våld. Dessa 
strategier kan ses som en tillgång på arbetsplatsen. Lanza et al. (2011) menar på att 
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sjuksköterskor som utsatts för hot och våld bör bli tillfrågade hur ett stödprogram bör se ut, då 
själva uppgiften i sig kan stärka.  

Patienter är de som i största grad utsätter sjuksköterskan för hot och våld i vården (Spereoni et 
al. 2014; Zhou, Spector & Yang, 2015). Därför är det av största vikt för god omvårdnad att 
sjuksköterskan får stöd och handledning för att kunna utveckla strategier och möjliggöra att 
hantera hot och våld i arbetet. Det ökar kvaliteten i omvårdnaden samt förbättra 
sjuksköterskans arbetsmiljö. 

Slutsats 
Resultatet visade att det förekommer hot och våld inom sluten vården och detta kan upplevas 
på olika sätt hos sjuksköterskor som blir utsatta. Känslor som sjuksköterskor upplevde var 
rädsla, främst för att bli fysiskt utsatt men även psykiskt våld i form av hot påverkade. Vid 
utsatthet för hot och våld kunde sjuksköterskor få besvär som oro, ilska, ångest samt rädsla 
som ledde till osäkerhet. Dessa känslor genomsyrade sjuksköterskans vardag i stort och 
upplevdes både i arbetet men även privat och svårigheter att hantera känslorna beskrevs. 
Konsekvenserna gick ut över både sjuksköterskan själv samt hens välmående och kunde leda 
till sjukskrivning.  Känslor av maktlöshet och uppgivenhet upplevdes av sjuksköterskan när 
bland annat konsekvenser för den som utsatt sjuksköterskan uteblev. Nolltoleranspolicy emot 
hot och våld upplevdes som tomma ord. Resurser i form av beredskap samt säkerhetsåtgärder 
vid hot och våld upplevdes bristande. Sjuksköterskorna uttryckte frustration över sin 
arbetssituation samt arbetsgivarens ignorans inför deras säkerhet i arbetsmiljön. Den personliga 
säkerheten för sjuksköterskan på arbetsplatsen upplevdes hotad och mer stöd från arbetsgivaren 
direkt efter våldsamma situationer efterfrågades. Resultatet visar på att sjuksköterskor som 
utsatts för hot och våld behöver få tid och möjlighet att hantera de känslor som uppkommit. 
Känslomässig coping i form av reflektion är en metod som kan stödja, stärka och skapa 
strategier för sjuksköterskor som upplevt hot och våld. Genom att få tillgång till detta så 
möjliggörs det för sjuksköterskan att hantera sina känslor men också att via nyfunna strategier 
motverka hot och våld. Detta skulle leda till bättre förutsättningar att skapa det 
mellanmänskliga mötet, som är en förutsättning för en god vårdrelation, men även till en god 
arbetsmiljö. Genomgående beskriver vårt resultat att sjuksköterskor som upplever hot och våld 
bland annat behöver få möjlighet att använda sig av känslomässig coping.   

Praktiska implikationer 
Examensarbetets resultat visar att sjuksköterskor upplever svårigheter med att hantera hot och 
våld och efterfrågar hanteringsstrategier som tillexempel stödprogram, reflektion samt 
riktlinjer. Arbetsgivaren bör erbjuda detta då det kan förhindra psykisk ohälsa hos 
sjuksköterskor med eventuell sjukskrivning som följd. Arbetsgivaren bör ta personalen på 
största allvar och uppmuntra samt stötta personalen när de har utsatts för hot och våld i sitt 
arbete. Verktyg som larmknappar och överfallslarm bör tillhandahållas av arbetsgivaren för att 
skapa trygghet och säkerhet hos personalen. 
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Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Mer forskningsstudier relaterat till strategier som är effektiva för sjuksköterskan vid hantering 
vid hot och våld bör etableras. Detta bör användas av arbetsgivaren, i syftet att skapa en så god 
arbetsmiljö som möjligt samt behålla en god kvalitet i omvårdnaden. Vi ser att hot och våld är 
ett vanligt förekommande inom vården, och detta bör uppmärksammas i större grad. 
Arbetsmiljön för sjuksköterskor behöver tas på större allvar än vad den gör. Sjuksköterskor är 
en viktig yrkeskategori och den omvårdnad sjuksköterskor bedriver är ur ett samhällsperspektiv 
avgörande för god hälsa och minskat lidande för befolkningen. Vi ser ett behov av ytterligare 
forskning huruvida arbetsgivaren ser på hot och våld i sjuksköterskors arbetsmiljö, samt varför 
arbetsgivaren inte agerar trots att arbetsmiljölagen kräver detta. Det ligger i arbetsgivarens 
intresse att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Vårt eget kunskapsbehov 
är att lära oss fler kommunikationsstrategier för att förhindra att en våldsam situation skall 
uppstå. Genom att utveckla olika strategier om hur vi som sjuksköterskor ska bemöta en 
våldsam patient så ökar möjligheterna att skapa en vårdrelation där vi kan bidra till 
professionell omvårdnad.    
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titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1. 
S.1 

Nursing 509108     

2. 
S.2 

Aggression 6195     

3. 
S.3 

Qualitativ 
study 

77301     

4. 
 

1+2+3 126     

Begränsningar: English 
Peer 
Review 
2007-2017 

74 74 3 1 2 
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Översikt av analyserad litteratur 

Författa
re 
Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakl
igt resultat 

Kvalitets
- 
granskni
ng 

Angland, 
S., 
Dowling, 
M., & 
Casey, D. 
2014 
Irland 

Det har skett en 
ökning av hot och 
våld på 
akutvårdsavdelni
ngar och 
sjuksköterskor 
utsätts för 
aggressiva 
patienter. 
 
Utforska 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
det faktorer som 
orsakar våld och 
aggression på en 
irländsk 
akutvårdsavdelni
ng  

Kvalitativ 
beskrivande   
tillvägagångs
ätt med 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Tre manliga och nio 
kvinnliga. 
Sjuksköterskor med 
minst sex månaders 
erfarenhet 

Det 
förekommer 
konstant 
aggression 
mot 
personal. 
Deltagarna 
kände en 
ständig 
rädsla och 
sårbarhet i 
sin yrkesroll. 

84% 
Grad I 

Camuccio
, C-A., 
Chambers
, M., 
VÄLimÄ
ki, M., 
Farro, D., 
& 
Zanottri, 
R. 
2012 
Italien 

En ökning av 
aggressiva 
patienter inom 
psykiatrin och 
rädslan som 
sjuksköterskor 
bär med sig i 
vårdandet. 
 
Undersöka tankar 
och känslor som 
upplevs av 
italienska 
sjuksköterskor 
när dom vårdar 
våldsamma 
patienter med en 
psykiskt störning. 

Kvalitativ 
metod med 
fokusgrupper 

Trettiotre 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
akutpsykiatriskavdel
ning  

Rädslan var 
den 
vanligaste 
känslan som 
sjukskötersk
or upplevde. 
Rädsla för 
att skadas av 
patienter och 
rädslan för 
att skada 
patienten. 

69% 
Grad III 
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Författ
are 
Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegru
pp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitet
s-
granskni
ng 

Pich, J., 
Hazelton
, M., & 
Kable, 
A.  
2013 
Australie
n 

Våld inom vården 
ökar prevalansen 
globalt. 
Sjuksköterskor har 
identifierats som 
den professionella 
gruppen som mest 
riskerar att utsättas 
för hot och våld 
från patienter. 
 
Beskriva 
sjuksköterskorserfar
enhet av 
patientrelaterat våld 
från unga vuxna 
och våld och hot 
från medföljande 
föräldrar till barn. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. 
Halvstrukture
rade 
intervjuer. 

Sju kvinnor 
och fyra 
män. Elva 
registrerade 
sjuksköters
kor 

Sjuksköterskor 
kände sig osäkra på 
arbetet. De var 
bekymrade över 
deras säkerhet och 
kände en rädsla och 
oro för detta. 

76% 
Grad II 

Zuelo, P-
R., 
Curran, 
S., & 
Zeserma
n, M-A. 
2012 
USA 

Våld och hot utsätts 
mot sjuksköterskor. 
Definiera våld både 
fysiskt och psykiskt 
och sjuksköterskors 
erfarenheter av 
detta.  

Kvalitativ 
metod. 
Fokusgrupper 

Nio 
manliga och 
tio 
kvinnliga. 
Sjuksköters
kor. 

Det är betydelsefullt 
att dela med sig om 
vad som har hänt 
genom reflektion 
mellan sina 
kollegor. Att hitta 
kommunikationsstra
tegier var viktigt 
hos sjuksköterskan 
efter hot och våld. 

84% 
Grad I 
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Författar
e 
Årtal 
Land 

Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrup
p 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Chapman, 
R., Perry, 
L., Styles, 
I., & 
Combs, S. 
2009 
Australien 

Våld mot 
sjukskötersko
r kan leda till 
fysisk och 
psykisk skada 
och negativa 
effekter på 
ens personliga 
liv. 
 
Identifiera 
sjukskötersko
rs 
uppfattningar 
om 
arbetsrelaterat 
våld och 
konsekvenser
na för sig 
själva.  

En beskrivande / 
undersökande 
tillvägagång-sätt. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Nittiotvå 
kvinnor och 
åtta män. 
Sjukskötersk
or från olika 
avdelningar. 

Sjuksköterskor 
upplevde 
negativa effekter 
och känslor av 
arbetsrelaterat 
våld och önskar 
rekommendation
er för förbättrad 
säkerhet och 
strategier för att 
hantera detta. 

84% 
Grad I 

Avander, 
K. 
2016 
Sverige 

Våldet i 
vården ökar 
globalt och 
Sverige är 
inget 
undantag för 
detta fenomen 
att 
sjukskötersko
r utsätts för 
hot och våld. 
 
Denna studie 
undersökte 
sjukskötersko
rs 
erfarenheter 
av hot och 
våld.  

Induktiv kvalitativ 
metod. 
Fokusgruppintervj
uer med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Framkom ej. 
Registrerade 
sjukskötersk
or som 
arbetat minst 
ett år som 
färdig 
sjukskötersk
a och en 
avslutad 
trauma 
vårdkurs och 
arbetat i 
minst ett år 
inom trauma.  

Sjuksköterskorn
a upplevde en 
rädsla och oro i 
sin yrkesroll. De 
upplevde att det 
var tufft och de 
kände en negativ 
stress att arbeta 
under dom 
omständighetern
a. 

69% 
Grad III 
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Författare 
Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Tan, M-F., 
Lopez, V., 
& Cleary, 
M.  
2015 
Singapore 

Sjuksköterskor 
är bekymrade 
över att hantera 
aggressiva 
situationer på 
akutintaget. 
 
Undersöka 
sjuksköterskors 
perspektiv av 
att hantera 
aggressiva 
patienter  

Kvalitativ 
metod med 
intervjustudier. 

Åtta kvinnor 
och två män. 
Sjuksköterskor 
som hade haft 
direkt kontakt 
med 
aggressiva 
patienter de 
senaste tre 
månaderna. 

Sjuksköterskor 
upplever att ge 
omvårdnad till 
aggressiva 
patienter 
påverkade dom 
både fysiskt 
och psykiskt. 

76% 
Grad II 

Pich, J., 
Hazelton, 
M., Sundin, 
D., & Kable, 
A. 
2009 
Australien 

Patientrelaterat 
våld är ett 
problem som 
har eskalerat i 
intensitet och 
frekvens.   
 
Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter 
och upplevelse 
av 
sjuksköterskor 
som arbetat i 
triagen. 
Patientrelaterat 
våld och våld 
på 
arbetsplatsen 
under den 
senaste 
månaden.   

Kvalitativ 
deskriptiv 
design med 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Två manliga 
och fyra 
kvinnliga. 
Sjuksköterskor 
som arbetar i 
triagen och 
arbetat minst 
tre månader. 

Alla deltagarna 
rapporterade 
erfarenheter av 
patientrelaterat 
våld som de 
utsatts för, 
samt att det har 
eskalerat i 
itensitet och 
frekvens. De 
identifierade 
faktorerna var 
långa 
väntetider, 
alkohol och 
narkotika. 
Organisatorsika 
problem som 
brist pån 
utbildning och 
hanterings-
strategier. 

92% 
Grad I 
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Författar
e 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrup
p 

Huvudsakli
gt resultat 

Kvalitets-
granskni
ng 

Wolf, L., 
Alfair, D., 
& Perhats, 
C. 
2014 
USA 

Våld på arbetsplatsen 
har identifierats som ett 
våldsbrott, som kräver 
ansvar från anställda 
och samhället. Våld på 
arbetsplatsen kan leda 
till sjukskrivning. 
 
Att bättre förstå 
upplevelse hos 
sjuksköterskor som har 
blivit utsatta för hot och 
våld när de utförde 
omvårdnad på 
akutmottagning 

Kvalitativ 
deskriptiv 
undersökand
e design 
med en 
narrativ 
metod. 

Trettiosju 
kvinnor och 
åtta män. 
Sjukskötersk
or på en 
akutmottagni
ng 

Sjukskötersk
or upplevde 
att våld var 
knutet till 
arbetsplatsen 
och att detta 
ansågs som 
en högrisk 
miljö samt en 
kultur som 
hade en 
acceptans för 
detta 
problem. 

100% 
Grad I 

Tema, T-
R., 
Poggenpo
el, M., & 
Myburgh, 
CP-H. 
2011 
Sydafrika 

På en rätts-psykiatrisk 
avdelning är 
sjuksköterskor utsatta 
för fientligt beteende av 
patienter. 
 
Att undersöka och 
beskriva psykiatri 
sjuksköterskorserfarenh
eter och upplevelser av 
fientligt beteende av 
patienter inom rätts-
psykiatrin.  

Kvalitativ 
metod med 
djupintervju
er. 

Sju kvinnliga 
och två 
manliga. 
Psykiatri 
sjukskötersko
r inom 
rättspsykiatri
n 

Psykiatri 
sjukskötersko
r inom rätts-
psykiatrin 
arbetar i en 
stressfylld 
miljö. 
Fientligt 
beteende 
upplevs av 
sjukskötersko
r och hindrar 
den 
terapeutiska 
relationen 
mellan 
sjukskötersko
r och 
patienter. 
Sjukskötersk
or känner sig 
maktlösa i sin 
yrkesroll. 

92% 
Grad I 
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Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

  

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen 
för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, 
P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk 
verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Informant karaktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Framkom ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Framkom ej 
 
Urval 
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  
  
-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Ej relevant 
- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Ej relevant 

Kommunicerbarhet  
-Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
-Redovisas resultatet i förhållande till  
-Teoretisk referensram?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
-Genereras teori? Ja  Nej  Ej relevant  
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)  grad II (70-79%)  grad III (60-69%)  
 
 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  
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