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Introduktion: Hot, våld och trakasserier inom vård och omsorg är ett växande problem både 

nationellt och internationellt. Bakgrund: Risken att bli utsatt för hot och våld i arbetsmiljön på ett 

sjukhus är ett förekommande fenomen då sjuksköterskan möter många och olika människor som 

kan vara aggressiva eller våldsbenägna. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur 

sjuksköterskan påverkas av att vara utsatt för hot, våld och trakasserier från patienter samt anhöriga. 

Metod: Litteraturstudie med induktiv metod utformad efter Polit och Beck (2017) struktur på nio 

steg. Efter granskning av artiklar i tre stycken urval kvarstod sju kvantitativa och tre kvalitativa 

artiklar. Analys och bearbetning av artiklarna skedde med fokus att identifiera likheter och 

skillnader. Resultat: Resultatet är baserat på tio stycken artiklar. Resultatet presenterar 

förändringar i sjuksköterskans yrkesroll, påverkan på sjuksköterskans sinnestillstånd, fysiska 

skador samt påverkan på privatlivet, vilket framställs i fyra stycken teman. Slutsats: Sjuksköterskor 

upplevde till följd av utsattheten för våld, hot och trakasserier bland annat viljan att sluta på sin 

arbetsplats, byta yrke, rädsla, oro, ilska, stress, fysiska skador och ett ökat behov av att skydda sin 

familj.  
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1. Introduktion   
Vissa arbetsplatser är mer utsatta än andra när det gäller risker för hot, våld och trakasserier. 

Arbetsplatser där människor är beroende av varandra samt arbetsplatser där makt- och 

myndighetsutövning förekommer är särskilt utsatta. Hälften av alla som drabbas av hot, våld 

eller trakasserier på sitt arbete och som anmäler händelsen är anställda inom kommuner och 

landsting. Mörkertalet när det gäller prevalens antas vara stort då många inte anmäler 

händelsen. Hot, våld och trakasserier inom vård och omsorg är ett växande problem både 

nationellt och internationellt. I en arbetsplatsundersökning av personal inom vård och omsorg 

år 2010 uppgav 18% av kvinnorna och 10% av männen att de utsatts för våld eller hot om 

våld på sina arbetsplatser under det senaste året (Hallberg 2011).  
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2. Bakgrund  

2.1 Hot, våld och trakasserier  
Trakasserier, av icke sexuell natur, är en handling som kränker värdigheten hos en annan 

person samt har ett samband med minst en av de sju diskrimineringsgrunderna 

(Diskrimineringsombudsmannen 2018a). Utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kan 

trakasserier vara gester, utfrysning eller kränkande kommentarer som kan handla om en 

persons kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etniska tillhörighet, religion/trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder (Diskrimineringsombudsmannen 2018b). 

World Health Organization [WHO] beskriver våld som att använda fysisk kraft eller hot mot 

sig själv, en annan person eller grupp som högst troligt resulterar i skada, död, psykologisk 

skada, felutveckling eller förlust (WHO 2002). Fysiskt våld innebär användandet av alla 

former av fysisk makt, som genom smärta, skador, skrämsel och kränkningar, påverkar en 

annan människa att göra något mot sin vilja eller att avstå från något hen önskar göra.  

Psykiskt våld är att skada, skrämma eller kränka på olika vis som inte är direkt fysiska och 

genom det styra eller dominera andra människor med hjälp av en bakomliggande hotbild eller 

makt. Olika typer av våld kan vara ett verktyg för att uppnå förmåner och uttrycka sitt 

missnöje med omgivningen. En person som känner sig underlägsen kan försöka byta rollerna i 

en relation genom användning av våld och upplever sig i mötet gå från att vara underlägsen 

till att istället bli överlägsen med en större maktposition (Isdal 2017).  År 2016-17 hade 5% av 

Sveriges befolkning som är inrikes födda från 16 år och äldre varit utsatta för hot under de 

senaste 12 månaderna, prevalensen har nästan fördubblats sedan 1980–81 då siffran för 

personer som varit utsatta för hot var 3%. År 2016-2017 hade 3% av inrikes födda från 16 år 

och äldre varit utsatta för våld någon gång under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär 

detsamma som år 1980-1981 (Statistiska centralbyrån 2018). 

2.2 Lagar och författningar  

I den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter skall varje individ har rätt till ett eget 

liv, frihet och att känna personlig säkerhet (United Nations 1948). Enligt Arbetsmiljölagens 

andra paragraf ska arbete genomföras på ett sådant sätt att det kan utföras i en säker och sund 

miljö (SFS 1977:1166). Arbetsgivarens ansvar är att utreda och förebygga risker för hot och 

våld samt att tillgodose arbetstagarnas utbildning för att kunna utföra ett säkert arbete. 

Arbetsgivaren skall även bidra med handlingsplaner och utrustning som skall minimera risker 

för våld och tillgodose att berörda som utsatts får stöd och handledning. Vid arbete där det 

finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna få särskilt stöd samt ha 

möjlighet att kalla på hjälp snabbt vid en våldsam eller hotande situation (AFS 1993:2).  

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

Den legitimerade sjuksköterskans kompetens är omvårdnad. Omvårdnad innebär att ha 

vetenskaplig kunskap om området samt att arbeta med en patientnära och humanistisk 

människosyn. Sjuksköterskan ansvarar för att fatta kliniska beslut som ger personer möjlighet 

att bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa. Sjuksköterskan bidrar till att ge patienter 

möjlighet att hantera sina hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning, samt underlättar 

till att patienten uppnår bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. All 

omvårdnad sjuksköterskan bedriver baseras på respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till 

människors värderingar, vanor, tro, självbestämmande, integritet och värdighet. Som 

sjuksköterska är en förutsättning för god omvårdnad att etablera en trygg relation med 

patienten och dennes anhöriga. En legitimerad sjuksköterska innehar en viktig roll i att 

upprätthålla säkerhet i vårdkedjan samt att kommunicera med bland annat patienter på ett 

respektfullt och empatiskt sätt (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
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Sjuksköterskor har även ett speciellt ansvar för sjuka och utsatta personer som inte kan ta 

hand om sig själva (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003). Sjuksköterskan måste i alla 

situationer, som en del av hälso- och sjukvårdspersonalen, inneha ett professionellt arbetssätt 

samt bedriva sitt arbete med hjälp av vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). 

Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses. Det fastställs även att 

sjuksköterskan ska ta hänsyn till och inkludera patientens önskemål av hur vården ska 

genomföras (SFS 2014:821). 

2.4 Hot, våld och trakasserier mot sjuksköterskor 

Hot, våld och trakasserier är ett vanligt förekommande problem inom yrkesgruppen för vård- 

och omsorg. Anmälningar om hot, våld och trakasserier mot sjuksköterskor ökar frekvent vid 

nära kontakt med patienter och patientens anhöriga (Hahn m.fl 2012). Risken att bli utsatt för 

hot och våld i arbetsmiljön på ett sjukhus är ett vanligt förekommande fenomen då 

sjuksköterskan möter många och olika människor som kan vara aggressiva eller 

våldsbenägna. Personer som är mer kapabla till att utgöra ett hot är bland annat patienter eller 

anhöriga som är alkoholpåverkade, drogpåverkade, stressade, har någon form av kognitiv 

nedsättning eller som lider av en psykisk sjukdom (AFS 1993:2). Det är främst personal inom 

akutmedicin, psykiatri, social omsorg, socialtjänst och ambulansverksamhet som utsätts för 

hot, våld eller trakasserier men utsattheten förekommer även frekvent på icke specialiserade 

vårdavdelningar (Hallberg 2011). Mellan år 2013-2015 blev 46% av allmänsjuksköterskorna i 

Sverige utsatta för hot, våld eller trakasserier på sin arbetsplats (Arbetsmiljöverket 2016).  

Arbetsplatsrelaterat våld är ett av de mest farliga och komplexa yrkesmässiga risker som 

sjuksköterskor möter inom yrket. Enskilda sjuksköterskor och direkta vårdgivare har en 

mycket liten påverkan över nivån av våld på deras arbetsplats och tvingas acceptera att våld 

ibland sker på arbetsplatsen (McPhaul & Lipscomb 2004). Alla människor reagerar olika vid 

en våldssituation, för vissa individer kan reaktionen innebära en tung psykisk belastning (AFS 

1993:2) och en hälsorisk i arbetet genom att konstant ha vetskap om risken att utsättas för 

våld och hot (Arnetz & Arnetz 2001).  

2.5 Problemformulering 

I Sverige mellan år 2013- 2015 utsattes 46% av allmänsjuksköterskorna för hot, våld eller 

trakasserier på sin arbetsplats. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden, inklusive att 

respektera patientens självbestämmande samt bemöta denne med respekt och empati samtidigt 

som ett säkert arbetssätt ska upprätthållas. Patienten eller patientens anhöriga kan i möte med 

sjuksköterskan försöka uppnå en högre maktposition eller uttrycka missnöje genom 

användning av hot, våld och trakasserier. Eftersom sjuksköterskan har en nära interaktion med 

patient och anhöriga, finns en risk att sjuksköterskan utsätts för hot, våld och trakasserier 

under omvårdnadsarbetet. En viktig del av denna litteraturstudie är att få vetskap om hur 

sjuksköterskorna själva påverkas av våldsamma och hotfulla händelser på arbetsplatsen. 

Avsikten med att studera detta problemområde är att beskriva sjuksköterskors påverkan av 

hot, våld och trakasserier för att kunna öka förståelsen hos både yrkesverksamma och 

studerande inom området omvårdnad. 

2.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan påverkas av att vara utsatt för 

hot, våld och trakasserier från patienter samt anhöriga.  
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3. Metod 

    Figur 1. Polit och Becks (2017) struktur på nio steg för litteraturstudie, fritt översatt. 

 

Metoden som har valts är en litteraturstudie. Polit och Beck (2017) beskriver att en 

litteraturstudie skall vara grundad i kunskap från redan fullbordade studier, grundligt 

genomförd, omfattande, replikerbar, tidsenlig, verifierbar och helst opartisk. 

Tillvägagångssättet som tillämpats är Polit och Becks (2017) nio steg- struktur för en kritiskt 

genomförd litteraturstudie med avsikten att sammanställa redan genomförd forskning inom ett 

valt syfte, se Figur 1.  

3.1 Litteratursökning  

I steg ett av Polit och Becks (2017) nio stegs-struktur börjar litteraturstudien med att 

formulera syfte och eventuella frågeställningar.  

Steg två involverar val av adekvata databaser och sökord för att få fram relevanta artiklar som 

svarar på syftet (Polit & Beck 2017). De databaser som valdes till studien var CINAHL och 

PubMed. CINAHL innehåller material som är huvudsakligen omvårdnad medan material i 

PubMed behandlar omvårdnad, medicin och odontologi (Polit & Beck 2017). I CINAHL söks 

termerna med Major Headings (MH) samt CINAHL Subject Headings, se Tabell 1.  

CINAHL Subject Headings är ett verktyg där artiklar kategoriseras utefter ämne för att 

underlätta att sökningen blir relevant. Sökord som valdes var begreppen “Workplace 

violence” och “Patient Assault” kombinerat med “Nurses”, “Patients” och “Family”. 

Vid samtliga sökningar i PubMed användes Medical Subject Headings [MeSH], se Tabell 2. 

Medical Subject Headings är ett verktyg där artiklar kategoriseras utefter ämne för att 

underlätta att sökningen blir relevant.  
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De sökorden som valdes och kombinerades i PubMed var “Workplace violence”, “Nurses”, 

“Family” , “Harassment, Non- Sexual”, “Physical abuse” samt “Patients”. Kombinationen 

Harassment, Non- Sexual”, “Physical abuse” och “Patients” motsvarar termen “Patient 

Assault” som användes i CINAHL. Vid kombinationssökningar i både PubMed och CINAHL 

användes AND vilket innebär att samtliga sökord som kombineras finns i artiklarna som 

sökningen genererar. Steg tre omfattar tillvägagångssättet av databasökningen samt vilka 

ställningstaganden som gjorts (Polit & Beck 2017). Kombinationer av utvalda sökord 

genomfördes i båda databaserna. Vid kombinationssökningen av “Workplace Violence” AND 

“Patient Assault” samt “Patient Assault” AND “Nurses” i CINAHL noterades ett signifikant 

bortfall av relevant material när åldersbegränsningen applicerades. Därmed genomfördes 

dessa sökningar med manuell kontroll av åldersgrupp, vilket indikeras med “*” i Tabell 1. 

PubMed har ingen funktion som motsvarar funktionen Peer Reviewed i CINAHL, detta 

identifierades därför manuellt genom att kontrollera om artiklarna var märkta med Indexed for 

MEDLINE.  

3.2 Inklusions- och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier vid sökning av material omfattar situationer med hot, våld och trakasserier 

i sjukhusmiljö, artiklar med engelskt språk, patienter och anhöriga över 19 år, legitimerade 

sjuksköterskor som blivit utsatta samt att artiklarna är peer review. Artiklar som inkluderas 

publicerades mellan datumen 20090101 och 20190131. Exklusionskriterier omfattade artiklar 

med patienter och anhöriga med någon form av demensdiagnos, legitimerade sjuksköterskor 

med specialistkompetens, sexuellt våld och sexuella trakasserier. Vid samtliga sökningar i 

databaserna har begränsningar för språk, publiceringsdatum och peer reviewed. Filter för 

ålder har applicerats på alla sökningar förutom de som som visas med “*” där en manuell 

kontroll av ålder gjorts.  

 

Tabell 1. Sökning i databas CINAHL 190131. 

 

 Databas 

CINAHL 
 
Sökning 

 
Sökord 

 
Träffar 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

 
Urval 3 

   S1 (MH ”Workplace Violence”)   337    

   S2 (MH ”Patient Assault”)   644    

   S3 (MH ”Nurses”)  2884    

   S4 (MH ”Patients”)  1824    

   S5 (MH ”Family”)  6715    

   S6 (S1) AND (S2)*   244   20      7       6 

   S7 (S1) AND (S3)    41   11 (1)      1       1 

   S8 (S1) AND (S4)     4    0 (1)   

   S9 (S2) AND (S3)*    50    0 (3)   

   S10 (S1) AND (S3) AND (S5)     2    0   

  Totalt      31 (5)      8       7 

(MH) = Major Headings. *= Manuell kontroll av åldersgrupp. ()= Intern dublett. 
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Tabell 2. Sökning i databas PubMed 190131.  

 [MeSH]= Medical subject headings. (( ))= Extern dublett. ( )= Intern dublett.  

 

3.3 Urval 

3.3.1 Urval 1 

Steg fyra omfattar att granska artiklarnas titel och abstrakt för att bedöma dess relevans för 

syftet (Polit & Beck 2017). Till urval 1 granskades totalt 444 artiklars titel och abstrakt i 

samtliga databaser. Antal interna och externa dubbletter redovisas i tabellerna. Artiklar som 

inte valdes vid urval 1 beskrev sjuksköterskor som utsattes för våld eller mobbning av sina 

kollegor på arbetsplatsen, var artiklar där den drabbade ej var sjuksköterska eller att händelsen 

inte skett i sjukhusmiljö. Efter granskningen av artiklarnas titel och abstract valdes totalt 41 

artiklar. 

3.3.2 Urval 2 

Det femte och sjätte steget enligt Polit och Beck (2017) involverar att läsa artiklar i fulltext 

för att genomföra en relevansbedömning. Artiklar från urval 1 granskades och lästes i sin 

helhet först individuellt och sedan i par av författarna för att undvika feltolkning. Fokus lades 

på metod och resultatdel för att säkerställa att de motsvarade studiens syfte. Artiklar som inte 

valdes vid urval 2 beskrev sjuksköterskor som utsattes för våld eller mobbning av sina 

kollegor på arbetsplatsen, artiklar där den drabbade ej var allmänsjuksköterska samt var av 

textformen review, letter eller periodical. Antal artiklar som ansågs relevanta för 

litteraturstudiens syfte efter det andra urvalet blev elva totalt, där åtta stycken var från 

CINAHL och tre stycken från PubMed.  

 Databas  
PubMed 

 
Sökning 

 
Sökord 

 
Träffar 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

 
Urval 

3 

   S1  ”Workplace Violence”[MeSH]   284    
   S2 ”Harrasment, Non-Sexual” 

[MeSH] 
  791    

   S3 ”Nurses” [MeSH]  7151    

   S4 ”Patients” [MeSH]  14381    

   S5 ”Family” [MeSH]  54236    

   S6 ”Physical Abuse” [MeSH]   212       

   S7 (S1) AND (S3)    31     6(1)((3))     2       2 

   S8 (S1) AND (S4)    19     2     1       1 

   S9 (S2) AND (S3)    43     2(1)((1))     0  

   S10 (S2) AND (S4)     4     0   

   S11 (S4) AND (S6)     6     0   

   S12 (S1) AND (S3) AND (S5)     0    
   S13 (S1) AND (S2) AND (S4) AND 

(S6) 
    0    

  Totalt   10(2)((4))     3       3 
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3.3.3 Urval 3 

I steg sju skall artiklarna bedömas med hjälp av granskningsmallarna “Guide to an Overall 

Critique of a Quantitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2017). Artiklarna som kvarstod efter urval 2 

granskades enligt de kvalitativa respektive kvantitativa mallarna. Granskningarna skedde 

gemensamt för att undvika feltolkningar. Efter urval 3 återstod tio artiklar, tre var kvalitativa 

och sju var kvantitativa, se Bilaga 1. En artikel höll inte tillräckligt hög kvalitet och valdes 

bort då syftet inte var tydligt formulerat och artikeln hade svårigheter att följa 

forskningsprocessen.  

3.4 Databearbetning och analys 

I det åttonde steget sker analysering och bearbetning av data samt identifiering av teman och 

kategorier i artiklarnas resultat utifrån en induktiv metod (Polit & Beck 2017). Artiklarna efter 

urval 3 skrevs ut i pappersform och numrerades från ett till tio för att undvika förväxling. 

Artiklarna lästes i sin helhet med inriktning på att analysera resultatet först enskilt av 

författarna och sedan i par med fokus att identifiera likheter och skillnader. Stycken, citat och 

meningar som var relevanta för syftet markerades med överstrykningspenna för att vara lätta 

att hitta och jämfördes sedan med varandra. Texten i artiklarna diskuterades utifrån likheter 

och skillnader och delades sedan in i teman, efter analyseringen identifierades tre teman. Det 

nionde steget enligt Polit och Beck (2017) är att genomföra en sammanställning av resultatet. 

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden  

Vid forskning skall deltagarnas säkerhet kunna garanteras och forskningen ska bidra med ny 

kunskap inom ämnet som undersöks.  Det behövs en god kännedom om de etiska aspekter hos 

dem som utför forskning inom omvårdnad. De etiska aspekterna som bör övervägas är 

principerna om autonomi, göra gott, inte skada och rättvisa. Deltagarna i studien ska ha gett 

sitt informerade samtycke, fått sina rättigheter bevarade under studiens gång, inte ingå i 

studien under tvång, inte få identitet röjd vid offentliggörandet av forskningen, ha rätten att 

dra sig ur forskningsprojektet, kunna dra nytta av resultaten samt få information om möjliga 

skador under studien och hur de kan motverkas (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003). 

Artiklar som används bör ha ett godkännande av en etisk kommité eller ha genomfört någon 

form av etiska överväganden (Polit & Beck 2017). Att medvetet förfalska, plagiera, (Polit & 

Beck 2017; Vetenskapsrådet 2018) fabricera och att undanhålla forskningsresultat är exempel 

på oredlighet i forskning, forskningsfusk (Vetenskapsrådet 2018). Under litteraturstudien tas 

hänsyn till de ovan nämnda etiska aspekterna när valet av artiklar görs. Litteraturstudien 

består av redan befintlig forskning, vilket gör att denna studie inte använt sig av egna 

deltagare som kan komma till skada under arbetsprocessen. För att respektera icke skada 

principen har artiklar som inte redovisat om deltagarnas rättigheter har exkluderats från 

litteraturstudien. Artiklar som inte godkänts av en etisk kommitté har valts bort för att 

säkerställa att de etiska principerna följs. Genom att arbeta objektivt har författarna inkluderat 

alla artiklar som svarar mot syftet för att inte utelämna relevanta stycken, oberoende av egna 

åsikter eller tankar. Innehållet som använts i litteraturstudien har tolkats och bearbetats av 

författarna utan att ha förfalskats eller plagierats. Lexikon har använts vid behov för att 

undvika feltolkning av text.   
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4. Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan påverkas av att vara utsatt för 

hot, våld och trakasserier från patienter samt anhöriga. Resultatet är en sammanställning av 

analyser av tio stycken vetenskapliga artiklar, varav sju artiklar var utformade enligt en 

kvantitativ metod och tre var utformade enligt en kvalitativ metod. Artiklarna sammanställdes 

i artikelmatriser, se Bilaga 1. Forskningen hade genomförts i Australien (n=1), Finland (n=1), 

Iran (n=1), Italien (n=2), Jordanien (n=1), Kina (n=1), Palestina (n=1), Sverige (n=1) och 

USA (n=1).  Resultatet är presenterat utifrån fyra teman. “Förändringar i den professionella 

yrkesrollen”, “Förändringar i sinnestillståndet”, “Fysiska skador” och “Förändringar i 

privatlivet”.  

4.1 Förändringar i den professionella yrkesrollen 

Flertalet studier uppger att sjuksköterskor som blir utsatta för hot, våld eller trakasserier vill 

till följd av händelsen lämna sin nuvarande arbetsplats (Hamdan & Hamra 2015; Avander 

m.fl 2016; Zhao m.fl 2018; Magnavita & Heponiemi 2011), byta till en annan specialité där 

de tror risken för arbetsplatsrelaterat våld är mindre (Avander m.fl 2016) eller lämna yrket 

helt (Magnavita & Heponiemi 2011).  

“Since I faced violence, I don't feel safe in the ER. I don't like to go to work. I have to find 

another floor to work.” (Hassankhani m.fl 2017, s. 23) 

Arbetsplatsrelaterat våld bland sjuksköterskor kan leda till minskad tillfredsställelse på arbetet 

(Zhao m.fl 2018; Pich m.fl 2009) vilket ofta leder till minskad möjlighet att utvecklas i sitt 

arbete (Zhao m.fl 2018). Sjuksköterskors intresse för arbetet minskade, de genomförde sämre 

omvårdnadsinterventioner samt upplevde störningar i omvårdnaden på grund av att de blivit 

utsatta för våld (Hassankhani m.fl 2017). En del av sjuksköterskorna upplevde även att alla 

uppgifter och allt de gjorde på arbetet var en ansträngning efter att ha blivit utsatt för verbalt 

eller fysiskt våld (Al‐Omari 2015). Utsatthet för verbal aggression på arbetet har ett starkt 

samband till utbrändhet bland sjuksköterskor (Viotti m.fl 2015). Sjukskrivningar i kollegiet 

minskar antalet personal, leder till nedsatt kvalitet på vården och resulterar i betydande 

ekonomisk börda kan innebära en risk för hela sjukvårdssystemet (Hassankhani m.fl 2017).  

Konsekvenser för vården sjuksköterskorna bedriver till följd av arbetsplatsrelaterat våld 

inkluderar minskad kontakt med patienter samt anhöriga och att en liten del sjuksköterskor 

undviker att ta beslut där medicinska risker kan uppkomma (Hamdan & Hamra 2015). Vissa 

sjuksköterskor ändrade sitt arbetssätt och prioriterade sina arbetsuppgifter annorlunda för att 

undvika hotfulla situationer samt avstod från att hjälpa specifika patienter på grund av rädsla 

från våldsamma situationer (Avander m.fl 2016). Utsattheten för våld resulterade i att 21% av 

sjuksköterskorna i studien försökte undvika patienter och anhöriga samt minimera tiden de 

spenderade med patienten och dess anhöriga. Runt 8 % av sjuksköterskorna undvek även att 

ansvara för medicinska beslut som eventuellt skulle kunna involvera medicinska risker 

(Hamdan & Hamra 2015). 

Sjuksköterskor kände sig förnedrade av de våldsamma händelserna och upplevde det svårt att 

uttrycka empati mot de patienter som uttrycker sig hotfullt mot dem (Pich m.fl 2009). Det 

beskrivs också att sjuksköterskorna har svårigheter att vara ett känslomässigt stöd genom att 

visa empati mot patienter och deras familj efter en våldsam händelse. Till följd av våld visade 

en viss del av sjuksköterskorna nedsatt förmåga att kunna kontrollera sina känslor vid 

utförande av arbetsuppgifter i samarbete med kollegor och vid patientsituationer (Gates m.fl 

2011).  
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En del av sjuksköterskorna upplevde en nedsatt förmåga att arbeta till följd av aggressioner 

från patienter och anhöriga (Pekurinen m.fl 2017; Gates m.fl 2011), en begränsning i deras 

professionella roll vid utsatthet för våld (Avander m.fl 2016) och att de riskerar sin 

professionella integritet efter utsatthet för våld (Hassankhani m.fl 2017). En sjuksköterska 

upplevde svårigheter i att koncentrera sig och att utföra yrket professionellt efter hot och 

trakasserier från en patient. Till följd av situationen blev en av sjuksköterskans andra patienter 

orolig och bad om att få bli omhändertagen av en annan sjuksköterska (Hassankhani m.fl 

2017). Sjuksköterskornas utsatthet leder till minskad kvalité på vård som bedrivs (Avander 

m.fl 2016; Gates m.fl 2011; Hassankhani m.fl 2017). Däremot uppgav några sjuksköterskor 

att de efter våldshändelser klarar av att hålla samma arbetstempo och ge en säker samt 

kompetent vård, även om de upplever svårigheter med att vara kognitivt fokuserad till följd av 

att varit utsatta för våld (Gates m.fl 2011).  

4.2 Förändringar i sinnestillståndet 

Rädsla, oro, osäkerhet (Avander m.fl 2016) och nervositet (Pich m.fl 2009) var vanligt 

förekommande bland sjuksköterskor som utsatts för hot, våld eller trakasserier. 

Sjuksköterskor som upplevt våld i samband med arbetet kände sig oroliga och rädda på sin 

arbetsplats, vilket uppgavs hade en negativ effekt på sjuksköterskornas mentala hälsa 

(Hamdan & Hamra 2015).  Ungefärligen 95% av sjuksköterskorna som rapporterade att de 

ofta var oroliga för våld under arbetet uppgav att de tidigare utsatts för någon typ av fysiskt 

våld från patienter eller anhöriga under det senaste året (Al‐Omari 2015). Både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor upplevde rädsla, osäkerhet och oro för sin säkerhet (Pich m.fl 2009). 

Rädsla uppkom ofta när patienter eller anhöriga skrek eller uppträdde hotfullt (Pich m.fl 2009; 

Hassankhani m.fl 2017), en sjuksköterska uppgav att hen upplevde rädsla under arbetet minst 

en gång i månaden (Pich m.fl 2009). Sjuksköterskor upplevde en markant högre nivå av 

rädsla på arbetet än övriga professioner inom sjukvården (Hamdan & Hamra 2015). 

“One time I argued with one of the patient's relatives. He suddenly shouted at me loudly. His 

voice was in my ear for several months. I was extremely scared[...].”(Hassankhani m.fl 2017, 

s. 22) 

Rädsla, osäkerhet och oro efter att ha blivit hotad under arbetet resulterade ett flertal gånger i 

att den utsatta sjuksköterskan fått eskort av säkerhetspersonal till bilen (Pich m.fl 2009). När 

en hotfull situation uppstod beskrev sjuksköterskorna hur de många gånger genast lämnat 

rummet, men med rädsla för att vända ryggen till patienten eller anhöriga backade de ofta ut 

ur rummet (Avander m.fl 2016). Sjuksköterskorna upplevde känslan av att de hela tiden var 

tvungna att vara på sin vakt mot patienter och anhöriga (Gates m.fl 2011). Förutom rädsla och 

oro för sin egen säkerhet kände sjuksköterskorna en oro för att andra patienter som befann sig 

i närheten av den aggressiva personen skulle skadas (Avander m.fl 2016).  

Ilska (Gates m.fl 2011; Hassankhani m.fl 2017) frustration, upprördhet (Pich m.fl 2009) eller 

viljan att söka revansch (Hamdan & Hamra 2015) var känslor många sjuksköterskor 

upplevde. Sjuksköterskorna beskriver att det ibland uppstod en känsla av frustration och 

upprördhet vilket resulterade i att det upplevdes som det var två sidor som kämpade mot 

varandra, sjuksköterskorna mot patienter och anhöriga (Pich m.fl 2009). 

Ungefär 65% av sjuksköterskorna uppgav att de aktivt försökt undvika att bli upprörda när de 

tänkte tillbaka på eller blev påminda om en tidigare våldsam händelse (Gates m.fl 2011). En 

sjuksköterska uppgav att hen efter en verbal konflikt med en patient var arg och frustrerad, 

ilskan och frustrationen över händelsen resulterade i att sjuksköterskan upplevde 

koncentrationssvårigheter (Hassankhani m.fl 2017). 
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Vissa sjuksköterskor upplevde känslor som besvikelse, hopplöshet (Hamdan & Hamra 2015; 

Magnavita & Heponiemi 2011) förnedring, sorg (Hassankhani m.fl 2017) och maktlöshet 

(Pich m.fl 2009). Sjuksköterskor beskriver händelser där de blivit utsatta för våld och efteråt 

känt sorg, förnedring och besvikelse. En sjuksköterska beskriver att hen känt sig förnedrad 

och besviken på sig själv efter att hen blivit slagen framför sina medarbetare (Hassankhani 

m.fl 2017).  

“I was very embarrassed and humiliated that night, when a kid´s father hit me on the back of 

the neck and I fell down.” (Hassankhani m.fl 2017, s. 22) 

En sjuksköterska sa att det var svårt att inte bli besviken och ledsen när man försöker hjälpa 

personer så gott man kan och det enda som ges tillbaka är glåpord. En annan sjuksköterska 

upplevde i vissa situationer maktlöshet och hopplöshet då patienter och anhöriga var 

otacksamma över vad sjuksköterskorna än gjorde för att hjälpa till (Pich m.fl 2009).  

I flertalet studier beskrivs ångest som en konsekvens av det upplevda våldet (Avander m.fl 

2016; Hamdan & Hamra 2015; Magnavita & Heponiemi 2011). Även att känna sig kränkt 

(Avander m.fl 2016), uppleva skuld (Hamdan & Hamra 2015) och skadad stolthet 

(Hassankhani m.fl 2017) beskrevs som känslor till följd av hot, våld eller trakasserier. Jämfört 

med andra professioner inom sjukvården uppgav sjuksköterskor sig ha högre nivåer av ångest 

och skuld (Hamdan & Hamra 2015). Sjuksköterskor som upplevt en våldsam händelse har 

mer psykologiska svårigheter än de som inte utsatts (Magnavita & Heponiemi 2011).  

En sjuksköterska uppgav att hen mår dåligt minst en gång varje dag på grund av negativa 

möten med patienter (Pich m.fl 2011). Verbal aggression förutsade markant depersonalisation 

i alla modeller som testats i studien, samt att det bland sjuksköterskor finns ett starkt samband 

mellan att bli utsatt för verbal aggression och att drabbas av känslomässig utmattning (Viotti 

m. fl 2015). 

Flera sjuksköterskor upplevde depression och känslomässiga problem till följd av att blivit 

utsatt för arbetsplatsrelaterat våld (Hassankhani m.fl 2017).  Några av sjuksköterskorna 

uppgav att de hade minskad kapacitet i att tolerera och uppleva känslor (Gates m.fl 2011). 

“I once had a conflict with a patient's family member. This affected me mentally for several 

months until I became depressed and had to get help from a doctor.”(Hassankhani m.fl 2017, 

s. 22) 

Till följd av den upplevda depressionen uttryckte deltagarna minskad motivation, känsla av 

avskildhet och hopplöshet (Hassankhani m.fl 2017). Några sjuksköterskor själv-skattade sin 

upplevda hälsa som dålig och upplevde psykologiska svårigheter efter att ha blivit utsatta för 

aggressioner från patienter (Pekurinen m.fl 2017).  

Sjuksköterskor beskrev i en artikel problem med sömnsvårigheter. Exempelvis var 

mardrömmar, otillräcklig mängd sömn och att sova för mycket vanliga följder efter att ha 

utsatts för våld (Hassankhani m.fl 2018). En stor del av sjuksköterskor uppger att de har 

någon form av sömnsvårighet efter en våldsam händelse (Pekurinen m.fl 2017). 

Arbetsplatsrelaterat våld beskrevs ha en direkt koppling med att uppleva negativ stress, (Gates 

m.fl 2011 ; Avander m. fl 2016) sjuksköterskorna i studien angav att de upplevt minst ett 

symtom på stress efter att ha blivit utsatta (Gates m.fl 2011). Sjuksköterskor som erfarit 

verbalt våld hade en högre nivå av arbetsrelaterad stress jämfört med de som inte utsatts för 

samma händelse (Magnavita & Heponiemi 2011).  
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Till följd av stressen upplevde sjuksköterskorna kroniskt stressrelaterade tillstånd som 

gastrointestinala problem, respiratoriska svårigheter, migränhuvudvärk och minskad aptit 

(Hassankhani m.fl 2017).  

 En stor del av sjuksköterskorna upplevde att de hade starka minnesbilder och tänkte på hot-, 

trakasseri- eller våldshändelsen även när de inte tankemässigt var menat att göra det. Någon 

form av påminnelse av händelsen upplevdes kunna framkalla vågor av starka känslor bland 

sjuksköterskorna, till följd av stress (Gates m.fl 2011; Al- Omari 2015). 

Hos ungefär 17% av de deltagande sjuksköterskorna kunde diagnosen posttraumatiskt 

stressyndrom [PTSD] ställas efter att ha blivit utsatt för en våldsam händelse. Runt 15% av 

sjuksköterskorna hade resultat som visade på minskad funktion av immunsystemet. Symtom 

på PTSD har ett signifikant samband med att ha blivit utsatt för en våldsam händelse (Gates 

m.fl 2011). 

Mindre än 13% av sjuksköterskorna uppgav att bli utsatt för arbetsplatsrelaterat våld inte hade 

någon känslomässig påverkan (Hamdan & Hamra 2015).  

4.3 Fysiska skador 

Till följd av fysiska övergrepp hade 9% av sjuksköterskorna fått någon form av fysisk skada 

(Magnavita & Heponiemi 2011). Av männen fick 71,4% någon form av fysisk skada till följd 

av arbetsplatsrelaterat våld och av kvinnorna ungefär 11% (Hassankhani m.fl 2017).  

“When I asked him (patient’s brother) to stay out of the CPR room, he pushed me away and 

punched in my nose. My nose was broken[...].”(Hassankhani m.fl 2017, s. 22) 

Sjuksköterskor berättar om patienter som använt sig av vapen, både traditionella och 

improviserade vapen på deras arbetsplats. Utrustning av olika slag som nålar från behållare 

med stickande avfall användes för att hota personalen på avdelningen. Det skedde även en 

incident där en patient kastade en kniv mot personalen på grund av aggression (Pich m.fl 

2009). Knuffar och slag relaterade ofta i fysiska skador, en manlig sjuksköterska uppgav att 

han ramlat och brutit benet efter att en anhörig knuffat omkull honom (Hassankhani m.fl 

2017).  En stor del av det fysiska våldet inom en hälso- och sjukvårdsinrättning involverar 

användningen av ett vapen. Det är mycket riskfyllt och kan resultera i allvarlig skada eller till 

och med död för personal inom sjukvården (Al- Omari 2015).  

4.4 Förändringar i privatlivet  

Sjuksköterskor beskrev att de påverkades socialt efter våldsamma händelser, de upplevde 

känslan av att hela tiden vara på sin vakt mot personer de mötte (Al‐Omari 2015; Gates m.fl 

2011). Ungefär 48% av sjuksköterskorna upplevde sig vara mycket mer lättskrämda än vad de 

varit innan de utsatts för hot, våld eller trakasserier (Gates m.fl 2011). Vissa sjuksköterskor 

uppgav att de reagerade snabbare och blev mer alerta på hur människor rörde, pratade och 

uppförde sig. Sjuksköterskorna angav även att de visade mer försiktighet mot specifika typer 

av personer (Avander m.fl 2016).  

Sjuksköterskorna berättar om hur upplevelsen av arbetsplatsrelaterat våld har inneburit en 

större risk i deras sociala liv. Sjuksköterskorna beskrev att den stress de upplevt på 

arbetsplatsen efter våldsamma situationer fortsatte även hemma där aggressioner från arbetet 

tenderades att tas ut på familjemedlemmar (Hassankhani m.fl 2017).  
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“[...] Last time when I was verbally abused by patient´s family at work. I went home so upset. 

I didn't want to talk to anybody. I mistreated my daughter. She told me that I needed to 

change my attitude.” (Hassankhani m.fl 2017, s. 23) 

Till följd av arbetsplatsrelaterat våld upplevde en del av sjuksköterskorna känslor av isolering 

och att de distanserar sig från omgivningen (Gates m.fl 2011). Sjuksköterskorna kände sig 

rädda för att bli igenkända av patienter på fritiden eller att någon av patienterna skulle få reda 

på vart de bodde och beskrev att de blev mer överbeskyddande mot sina familjer i samband 

med att ha blivit utsatt för en våldsam situation på arbetet (Avander m.fl 2016). 

Sjuksköterskor beskrev även en rädsla av att bli kallade till domstol för vittnesmål efter 

våldsamma incidenter under arbetet och att de sedan skulle möta personen man vittnat mot 

privat ute i samhället (Avander m.fl 2016). 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Förekomsten och konsekvenser av hot, våld och trakasserier på arbetsplatser i inom vård och 

omsorg är svår att ange exakt då det inte finns tillräckligt stor omfattning av vetenskapliga 

studier inom området. Hot, våld och trakasserier inom vård- och omsorgsyrken har studerats i 

många länder men både begreppsdefinitioner och mätmetoder skiljer sig åt och det har gjorts 

väldigt få jämförbara studier (Hallberg 2011). Artiklarna som resultatet är baserat på utgörs av 

tio stycken artiklar vars geografiska utbredning var Australien (n=1), Finland (n=1), Iran 

(n=1), Italien (n=2), Jordanien (n=1), Kina (n=1), Palestina (n=1), Sverige (n=1) och USA 

(n=1). Därför kan det diskuteras huruvida resultatet kan appliceras i svensk sjukvårdsmiljö då 

majoriteten av artiklarna har undersökt fenomen i icke europeiska länder.  

Litteraturstudien presenterar att sjuksköterskor till följd av att bli utsatta för hot, våld eller 

trakasserier upplever minskad tillfredsställelse till sitt jobb samt att utbrändhet är ett resultat 

av att bli utsatt. Resultatet stärks av Galián-Muñoz (2016) studie som visar på att 

sjuksköterskor som utsätts för våld från patienter eller anhöriga och är missnöjda på sitt arbete 

har högre risk för att drabbas av utbrändhet jämfört med sjuksköterskor blivit utsatta och är 

nöjda på sitt arbete. Litteraturstudiens resultat visar ett starkt samband mellan verbal 

aggression mot sjuksköterskor och utbrändhet. Sambandet mellan verbal aggression och 

utbrändhet kan i en annan studie även noteras bland undersköterskor, risken för att uppnå 

utbrändhet reduceras däremot endast bland sjuksköterskor med hjälp av resurser på 

arbetsplatsen (Viotti m.fl 2015). Resultatet om att verbalt våld har ett starkt samband med 

förekomsten av psykologiska problem hos sjuksköterskor baserades på en artikel där man 

jämförde sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Faktum om att verbalt våld har ett starkt 

samband med förekomsten av psykologiska problem överensstämmer även med upplevelserna 

hos deltagande sjuksköterskestudenter. Dock utsätts sjuksköterskestudenter till högre grad av 

verbalt våld från kollegor, handledare och övrig personal jämfört med sjuksköterskor 

(Magnavita & Heponiemi 2011).  

Litteraturstudien visar på att rädsla och ilska är vanliga känslor hos sjuksköterskor efter att ha 

upplevt en våldsam händelse. Detta stödjs av en studie av Ünsal Atan m. fl (2013) som 

presenterar att en femtedel av sjukhuspersonalen upplevde rädsla samt att nästan hälften 

upplevde ilska. I jämförelse med andra professioner inom sjukvården uppgav sig 

sjuksköterskor ha högre nivåer av bland annat rädsla (Hamdan & Hamra 2015). Studien av 

Kansagra m.fl (2008) bekräftar känslan av rädsla där sjuksköterskorna i studien känner sig 

minst säkra av den tillfrågade personalen på grund av sitt nära arbete med patienter vilket 

exponerar dem mer ofta för våld. 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever känslor som hopplöshet och besvikelse vilket 

stämmer in på Läkare i en annan studie där även läkarna till stor del upplevde hopplöshet och 

besvikelse i samband med hot, våld eller trakasserier. Läkarna uppgav att de i samma 

utsträckning som sjuksköterskor efter en våldsam eller hotfull situation minskar sin tid när det 

kommer till att ta hand om patienter. Till skillnad från sjuksköterskor upplever läkare däremot 

mindre rädsla och ångest kopplat till den våldsamma händelsen Hamdan & Hamra (2015). 

Däremot visar studien av Kaya m.fl (2016) ingen skillnad på upplevelsen och konsekvenserna 

vid utsatthet för våld mellan sjuksköterskor och läkare. På grund av de motsägande resultaten 

i Hamdan & Hamra (2015) och Kaya m.fl (2016) väcks en tanke hos författarna om vilket 

resultat som är mest sanningsenligt. 
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I litteraturstudien presenteras ett samband mellan att uppleva våldsamma händelser och att 

utveckla PTSD, vilket stärks av en studie av Panos m. fl (2004) som visar på att en av de 

långvariga konsekvenserna av att bli utsatt är symtom på PTSD.  

En liten del av sjuksköterskorna uppgav att de inte upplevde någon påverkan av att bli utsatt 

för arbetsplatsrelaterat våld (Hamdan & Hamra 2015). Resultatet från Hamdan & Hamra 

(2015) motsägs av Morrison & Love (2003) som uppger att sjuksköterskor till resultat av 

patientrelaterat våld kan uppleva långvariga psykologiska följder som olika symtom på PTSD, 

ekonomiska kostnader och minskad tid på arbetet. Resultatet från Hamdan & Hamra (2015) 

motsägs även av Gates m. fl (2011) som menar att personer som utsatts kan vara väldigt 

duktiga på att utarbeta copingstrategier för att undvika att påverkas av sina känslor för 

stunden, däremot kommer personerna alltid påverkas negativt av händelsen någon gång längre 

fram i tiden. 

Litteraturstudien visade att 71,4% av de manliga sjuksköterskorna och 11,1% av de kvinnliga 

sjuksköterskorna fick någon form av fysisk skada som följd av arbetsplatsrelaterat våld. Det 

kan diskuteras huruvida just fysiskt våld är vanligare för männen att drabbas av än för 

kvinnorna då det visar en markant skillnad och männen har en överlägset högre procent av 

utsatthet för fysiskt våld. Diskussionen om att det är vanligare att män utsätts för fysiskt våld 

än kvinnor stärks av en rapport från Sverige som visar att 0,7% av kvinnorna och att 1,2% av 

männen i samhället uppgav att de någon gång i vuxen ålder hade blivit utsatta för våld med 

kniv eller skjutvapen. Ungefär 10% av kvinnorna och 15% av männen uppgav att de någon 

gång blivit slagen med knytnäve, ett hårt föremål eller blivit sparkad. Sammantaget hade 

ungefär var femte kvinna och var fjärde man erfarenheter och minnen av att ha blivit utsatta 

för någon form av fysiskt våld (Nationellt centrum för kvinnofrid 2014).  

Litteraturstudien visar på att sjuksköterskor kan både bli fysiskt skadade i samband med 

vårdandet. Sjuksköterskor berättar om patienter som använt sig av vapen och andra tillhyggen 

för att hota och visa aggression mot personalen på avdelningen. En studie som stärker att 

vapen används frekvent är Hamdan & Hamra (2015) som presenterar att nästan 30% av de 

fysiska övergreppen skedde med någon typ av möbel, sjukvårdsinstrument eller faktiskt 

vapen. Enligt artikeln av Kansagra m.fl (2008) rapporterades mer än 3461 fysiska attacker 

mot vårdpersonal under en 5-årsperiod på 65 olika akutavdelningar i USA. En femtedel av 

informanterna i studien rapporterade att pistoler eller knivar togs med till vårdavdelningen 

dagligen eller veckovis. Studien visade även att vapenfrekvensen inte var associerad med 

antalet attacker på vårdavdelningarna utan att många attacker även skedde utan tillhyggen.  

I motsats till att män är mer utsatta för fysiskt våld menar Al- Omari (2015) att kvinnor är 1,5 

gånger mer sannolika att rapportera utsatthet av verbalt våld jämfört med män. Det kan 

diskuteras om statistiken från Al- Omari (2015) beror på att männen inte tycker verbalt våld är 

skäl nog till att göra en anmälning eller om det faktiskt är så att kvinnor oftare blir utsatta för 

verbalt våld än män. Sjukvårdspersonal rapporterar generellt sett lite angående händelser som 

involverar våld på arbetsplatsen. Av de som upplevt våld någon gång de senaste sex 

månaderna rapporterade endast 3% av deltagarna samtliga incidenter de varit involverade i, 

25% rapporterade endast några av händelserna och majoriteten rapporterade inte någon 

händelse alls. Deltagare uppgav skäl till att inte rapportera där anledningarna bland annat var 

att ingen blev skadad, att våld upplevs som en del av jobbet, att det är besvärligt att rapportera 

och att det inte blir någon uppföljning av händelsen (Copeland & Henry 2017).  

På grund av ett stort mörkertal i raportering är vetskapen om den exakta siffran osäker. Det 

kan spekuleras i huruvida sanningsenligt det är med resultat om prevalens kopplat till kön.  
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Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskorna tog med sig upplevelsen av den 

våldsamma händelsen hem och det påverkade deras privata liv negativt då frustration togs ut 

på familjen. Detta resultat stärks av en studie som presenterar effekten hos sjuksköterskor av 

att bli utsatt för arbetsplatsrelaterat våld. Studien beskriver att effekten av den våldsamma 

händelsen påverkade även relationer med familj och vänner negativt (Baby m. fl 2014).  

En studie på 65 akutavdelningar i USA visar på att 94% av deltagarna rapporterade att deras 

arbetsplats hade säkerhetspersonal inom sjukhus tillgänglig 24 timmar om dygnet för att 

kunna hantera våldsamma händelser (Kansagra m.fl 2008). Trots hög tillgång till vakter visar 

resultatet av litteraturstudien allvarliga konsekvenser för sjuksköterskor både i sitt 

yrkesmässiga och personliga liv på grund av hot, våld och trakasserier. Hur kommer det sig då 

att hälso- och sjukvårdspersonal blir utsatta för fysiskt våld? Deltagare menar att olika 

faktorer som involverar patienter, besökare, personal och miljö bidrar till utsattheten (Gates 

m.fl (2006). Användandet av droger och alkohol bland patienter och besökare ansåg 

personalen ha en stor roll i relation till frekvensen av fysiskt våld inom vården (Gates m.fl 

2006; Lin & Liu 2005). Psykiska sjukdomstillstånd och demenssjukdomar var faktorer som 

över hälften av deltagarna ansåg ökade risken. Bidragande faktorer bland personalen var 

bland annat personalbrist och att arbeta kväll- och nattskift. Även långa väntetider för 

patienterna, otillräcklig mängd vakter samt inkompetens bland vakterna bedömde deltagarna 

öka risken för utsatthet. Brister i rutiner och larm ansågs också vara en bidragande faktor 

(Gates m.fl 2006). 

5.2 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utgick från Polit och Becks (2017) niostegsmodell, för en 

litteraturstudie som innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller ett problemområde. Litteraturstudiens metod har 

beskrivits korrekt och noggrant för att uppnå så hög replikerbarhet som möjligt. 

Litteratursökningen omfattade endast två databaser, CINAHL och PubMed, vilket kan ha 

begränsat sökningens bredd. Genom att involvera fler databaser kan studiens resultat 

eventuellt utökas. 

Vid kombinationssökningen av “Workplace Violence” AND “Patient Assault” samt “Patient 

Assault” AND “Nurses” i CINAHL noterades ett signifikant bortfall av relevant material när 

åldersbegränsningen applicerades i sökningen. Därmed genomfördes dessa sökningar med 

manuell kontroll av åldersgrupp där författarna läste igenom artiklarna och exkluderade alla 

som inte berörde den angivna åldersgruppen på 19 år och uppåt. Detta kan innebära en 

negativ påverkan för replikerbarheten. Trunkering har inte använts vid sökningarna vilket kan 

ha bidragit till ett bortfall av relevanta artiklar i samtliga databaser. 

Litteraturstudiens resultat baserades endast på kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar vilket 

bidrar till hög trovärdighet för studien. Däremot är resultatet en tolkning och översättning från 

författarna där det därmed finns en risk för feltolkning. Feltolkning har undvikits i största 

möjliga mån, vid databearbetningen lästes samtliga artiklar först individuellt och sedan 

gemensamt. Vid tveksamheter diskuterades detta tillsammans av författarna och 

översättningar från engelska till svenska skedde med hjälp av ett lexikon.  

Resultatet grundades i både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. De valda 

artiklarna i litteraturstudien var i majoritet av kvantitativ design, med endast tre kvalitativa 

artiklar. Trots ett litet antal kvalitativa artiklar anses det vara en styrka att resultatet grundar 

sig på både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  
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Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan påverkas av att vara utsatt för 

hot, våld och trakasserier från patienter samt anhöriga. Då påverkan på sjuksköterskan 

undersöks kan författarna därför tänka sig att det hade varit mer fördelaktigt för resultatet om 

fler artiklar var av kvalitativ design. Detta på grund av att få en djupare beskrivning av 

påverkan hos de personer som blivit utsatta för hot, våld och trakasserier. 

Flertalet av artiklarna har designats i form av tvärsnittsstudier. Tvärsnittsstudier bidrar till en 

lägre validitet då de endast gör datainsamlingen vid en tidpunkt och därmed inte kan ses 

genom ett tidsperspektiv. Om fler av de valda artiklarna använt sig av en longitudinell design 

hade det bidragit till att höja litteraturstudiens validitet och därmed kunna ge ett mer 

trovärdigt resultat. 

I ett fåtal av artiklarna som valdes var inte förövaren till händelsen uppdelade, artiklarna hade 

förövare som var patient, anhöriga eller medarbetare och därför var det svårt att veta huruvida 

resultatet hade varit detsamma om medarbetare exkluderats. Artiklarna valdes ändå till 

studien då procenten medarbetare var mycket lägre än patienter eller anhöriga. Resultatets 

trovärdighet kan påverkas och ses som mindre sanningsenligt när andra förövare än patienter 

och anhöriga involveras.  

En av artiklarna som resultatet baseras på utsätts sjuksköterskor som för hot, våld, trakasserier 

och sexuella trakasserier. Ett av litteraturstudiens inklusionskriterier var att studera effekten 

av att utsättas för trakasserier av icke sexuellt slag. Litteraturstudiens resultat hade därför varit 

mer trovärdigt om artikeln inte inkluderat sexuella trakasserier.  

5.3 Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att belysa hur sjuksköterskan påverkas av att vara utsatt för hot, 

våld och trakasserier från patienter och anhöriga. Resultatet visade att sjuksköterskor påverkas 

på olika vis efter utsattheten för hot, våld eller trakasserier. Många sjuksköterskor uttryckte 

viljan att sluta på sin arbetsplats eller byta yrke helt. Sjuksköterskorna upplevde även 

psykiska svårigheter, rädsla, ilska, sociala problem och minskad tillfredsställelse på arbetet. 

Även mindre tid spenderad med patienter samt minskad empati för patienter och anhöriga 

förekom. 

5.2 Klinisk betydelse  

Genom att belysa sjuksköterskornas påverkan av utsatthet för hot, våld och trakasserier kan 

yrkesgruppen förbättra stödet för de utsatta samt vidta åtgärder för att motverka dessa typer av 

händelser. Litteraturstudien bidrar även till att sprida kunskap om fenomenet inom 

sjuksköterskeproffesionen samt öka uppmärksamheten för arbetsplatsproblemet. Utöver 

sjuksköterskor kan arbetsgivare inom hälso- och sjukvård gynnas av resultatet då  preventiva 

åtgärder kan arbetas fram för att undvika  händelser med hot våld och trakasserier. Författarna 

menar även att det i sjuksköterskeprogrammet är nödvändigt att erhålla kunskap om 

upplevelser och hantering av händelser som involverar hot, våld och trakasserier. Exempelvis 

kan studenterna möta de här situationerna under sin verksamhetsförlagda utbildning som ingår 

i sjuksköterskeprogrammet samt senare i sitt yrkesverksamma liv. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen är ett växande problem där fortsatt forskning inom 

området är av stor vikt för att uppmärksamma och förhindra fortsatt utveckling. Det är viktigt 

att hitta metoder som effektivt kan främja säkerheten för sjuksköterskor samt hindra att 

vårdkvaliteten blir lidande.  
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Genom att litteraturstudien har gett en överblick över fenomenets påverkan för sjuksköterskan 

kan fortsatt forskning involvera utvecklandet av förebyggande åtgärder samt att kunna ge 

utsatta sjuksköterskor den stöttningen de behöver efter en våldsam händelse. Då 

litteraturstudien presenterar resultat utifrån endast en svensk studie och resterande utländska 

studier kan ytterligare kartläggning av fenomenets utbredning i Sverige vara gynnsamt för 

förståelsen inom ämnet bland landets sjuksköterskor.  
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individens privatliv. 

Konsekvenser på lång sikt 

inkluderade viljan att byta 

arbetsplats och arbeta med 

en annan patientgrupp. 

 



 

 

 

Författare, Titel, 

År och Land.  

Syfte Metod Huvudresultat 

Författare:  Gates, 

D. M., Gillespie, G. 

L., & Succop, P. 

 

Titel:  Violence 

against nurses and 

its impact on stress 

and productivity.  

 

År: 2011 

 

Land: USA 

Syftet var att 

undersöka hur våld 

från patienter och 

besökare är relaterat 

till sjuksköterskors 

(som arbetar på 

akutmottagningen) 

produktivitet på 

arbetet samt symtom 

av posttraumatiskt 

stressyndrom 

(PTSD).   

Metod:  Kvalitativ, 

tvärsnittsstudie. 

 

Datainsamling:  Enkät/

Frågeformulär  

via mail.  

 

Urval:  Randomiserat 

urval. 6000  

deltagare. 

 

Bortfall: Externt 

bortfall var 5736 

deltagare. Internt 

bortfall var 34 

deltagare. 

37% av deltagarna hade nedsatt 

produktivitet efter att ha blivit utsatta 

för våld. 94% hade minst ett symtom 

på stress efter händelsen. Studien visar 

på att ett direkt samband mellan 

arbetsplatsrelaterat våld och negativ 

stress, minskad produktivitet på samt 

kvaliteten på omvårdnaden av 

patienter.  

Författare: 

Hamdan, M.& 

Hamra, A- A.  

 

Titel: Workplace 

violence towards 

workers in the 

emergency 

departments of 

Palestinian 

hospitals: a cross-

sectional study. 

 

År: 2015 

 

Land: Palestina 

 

Syftet med studien var 

att få en fördjupad vy 

över prevalensen, 

bakgrundsfaktorerna 

och konsekvenserna 

hos arbetare som blivit 

utsatta för 

arbetsplatsrelaterat 

våld på Palestinska 

akutmottagningar. 

 

Metod: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

 

Datainsamling: 

Formulär/Enkät som  

deltagarna själva fyllde 

i på en skala  

som hade 

flervalsalternativ och 

med  

plats för elaborering.  

 

Urval: Ej angivet. 596 

deltagare. 

 

Bortfall: 152 deltagare. 

76,1% av deltagarna hade de senaste 

12 månaderna blivit utsatta för någon 

form av arbetsplatsrelaterat våld. 74% 

av deltagarna rapporterade 

konsekvenser från utsattheten med 

bland annat negativ förändring i 

attityden mot patienter och deras 

anhöriga, minskad tid spenderad med 

patienterna. Dessutom upptäcktes 

negativ påverkan på arbetarnas 

mentala hälsa. Bakgrundsfaktorerna 

för det arbetsplatsrelaterade våldet till 

största del långa väntetider och brist 

på förebyggande åtgärder. 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, 

År och Land.  

Syfte Metod Huvudresultat 

Författare: 

Hassankhani, H, 

Parizad, N, Gacki-

Smith, J, Rahmani, 

A. & Mohammadi, 

E. 

 

Titel: The 

consequences of 

violence against 

nurses working in 

the emergency 

department: A 

qualitative study. 

 

År:  2017. 

 

Land: Iran. 

Syftet med studien var 

att undersöka följder 

och konsekvenser av 

arbetsplatsrelaterat 

våld från perspektivet 

av sjuksköterskor som 

arbetar på 

akutmottagningar 

genom att använda sig 

av en kvalitativ metod. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade djupa 

intervjuer, Ansikte- 

mot- ansikte. 

 

Urval: Subjektivt urval. 

16 deltagare. 

 

Bortfall: Ej angivet.  

Konsekvenserna av 

arbetsplatsrelaterat våld var att 

sjuksköterskorna led av 

upplevelsen. Det visas på att de har 

utvecklat risker för både psykisk 

och fysisk ohälsa samt hot mot 

deras professionella och sociala 

integritet. Exempelvis upplevde 

deltagarna depression, stress och 

oro, fysiska skador, sömnproblem, 

minskat intresse för sitt arbete, 

sämre interaktioner med sina 

kollegor/patienter, samt störningar i 

deras dagliga liv och familjeliv. 

Författare: 

Magnavita, N., & 

Heponiemi, T. 

 

Titel: Workplace 

violence against 

nursing students 

and nurses: an 

Italian experience. 

 

År:  2011. 

 

Land: Italien.  

Syftet var att jämföra 

utmärkande drag och 

effekter av våld hos 

sjuksköterskestudenter 

och sjuksköterskor för 

att bedöma fenomenet 

och kunna göra 

förebyggande åtgärder. 

Metod: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie,  

retroperspektiv. 

 

Datainsamling: 

Enkät/frågeformulär. 

 

Urval:  Ej angivet.  

292 deltagande 

sjuksköterskor och 349 

deltagande 

sjuksköterskestudenter.  

 

Bortfall: 17 deltagande 

sjuksköterskor och 3 

deltagande 

sjuksköterskestudenter. 

Det var skillnad mellan 

sjuksköterskestudenter och 

sjuksköterskor när det kommer till 

utsatthet och konsekvenserna av 

det. Alla deltagare upplevde bland 

annat rädsla, ilska och oro efter 

händelsen. Sjuksköterskestudenter 

kände sig oftare mer förnedrade och 

hade högre nivåer av psykologiska 

problem än sjuksköterskor. 

Åtgärder skall tas genom att ta hand 

om grundproblemen samt stärka de 

grundläggande åtgärder som tas 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, 

År och Land.  

Syfte Metod Huvudresultat 

Författare: 

Pekurinen, V., 

Willman, L., 

Virtanen, M., 

Kivimäki, M., 

Vahtera, J. & 

Välimäki, M.  

 

Titel: Patient 

aggression and the 

wellbeing of 

nurses: a cross-

sectional survey 

study in psychiatric 

and non-psychiatric 

settings.  

 

År: 2017  

 

Land: Finland.  

Syftet med studien var 

att undersöka och 

jämföra prevalensen av 

patienters aggressioner 

samt sambandet mellan 

patienters aggressioner 

mot sjuksköterskor och 

välbefinnandet hos 

sjuksköterskor som 

arbetar i psykiatriska, 

medicinska, akuta och 

kirurgiska miljöer. 

 

 Metod: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

 

Datainsamling: 

Frågeformulär via mail.  

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

7523 stycken deltagare.   

 

Bortfall: 2295 deltagare.  

Resultatet visar att 41% av 

deltagarna hade under de senaste 12 

månaderna upplevt någon typ av 

aggression från patienter. 

Sjuksköterskor inom psykiatrin 

hade lägre självskattad hälsa och 

minskad arbetsförmåga. 

Sjuksköterskor inom medicin och 

kirurgi hade däremot större 

problem med sömnstörningar och 

psykisk stress jämfört med 

psykiatriska sjuksköterskor. Inom 

akuta miljöer hade sjuksköterskor 

högre andel sömnstörningar än de 

inom psykiatrin.  

Författare: Pich, J., 

Hazelton, M., 

Sundin, D., & 

Kable, A. 

 

Titel: Patient-

related violence at 

triage: A qualitative 

descriptive study. 

 

År: 2009. 

 

Land: Australien. 

Syftet med studien var 

att beskriva erfarenheter 

av patientrelaterat våld 

på arbetsplatsen under 

den senaste månaden 

från en grupp av 

sjuksköterskor som 

arbetar med triage.  

Metod: Kvalitativ, 

deskriptiv. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: Subjektivt urval. 

 6 stycken deltagare.  

 

Bortfall: Inget bortfall.  

Deltagarna uppgav att händelserna 

hade en negativ inverkan på dem. 

Sjuksköterskorna kände sig 

frustrerade, uppgivna och hjälplösa. 

Som resultat av de känslorna hade 

deltagarna svårt att känna empati 

emot de patienter som utsatt dem. 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, 

År och Land.  

Syfte Metod Huvudresultat 

Författare:  Viotti, 

S., Gilardi, S., 

Guglielmetti, C., & 

Converso, D.  

 

Titel: Verbal 

aggression from 

care recipients as a 

risk factor among 

nursing staff: a 

study on burnout in 

the JD-R model 

perspective.  

 

År: 2015 

 

Land: Italien. 

Syftet med studien var 

att undersöka sambandet 

mellan verbal aggression 

och utbrändhet hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbitr

äden samt bedöma om 

sociala resurser, 

organisatoriska resurser 

och utförande av arbetet 

kan minska den negativa 

påverkan som verbal 

aggression har på 

utbrändhet hos de två 

professionella 

grupperna. 

Metod: Kvantitativ, 

multicenter design. 

 

Datainsamling: 

Enkät/Frågeformulär.  

 

Urval: Strategiskt urval.630 

deltagare. 

 

Bortfall: Inget bortfall.  

Verbal aggression hade ett 

stort samband vid utbrändhet 

hos de båda grupperna. I 

45% av fallen hade sociala 

resurser, organisatoriska 

resurser och utförande av 

arbetet en minskad påverkan 

på verbal aggression som 

leder till utbrändhet. 

Författare: Zhao, S. 

H., Shi, Y., Sun, Z. 

N., Xie, F. Z., 

Wang, J. H., Zhang, 

S. E., Gou, T. Y., 

Han, X. Y., Sun, T. 

& Fan, L. H. 

 

Titel: Impact of 

workplace violence 

against nurses’ 

thriving at work, job 

satisfaction and 

turnover intention: 

A cross‐sectional 

study. 

 

År: 2018. 

 

Land: Kina.  

Syftet med studien var 

att undersöka inbördes 

samband mellan 

arbetsplatsrelaterat våld, 

utveckling på jobbet och 

omsättning av kinesiska 

sjuksköterskor och 

utforska utlösande 

mekanismer mellan 

variabler.   

Metod: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

 

Datainsamling: 

Enkät/frågeformulär online. 

 

Urval: Strategiskt urval. 

1024 deltagare. 

 

Bortfall: Ej angivet.  

Arbetsplatsrelaterat våld har 

en negativ påverkan på 

sjuksköterskors trivsel och 

utveckling på jobbet samt en 

signifikant bidragande faktor 

till omsättningen av 

sjuksköterskor. 

 


