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liga artiklar. I databaserna Medline och Cinahl fann författarna 33 artiklar varav 12 artiklar 
ansågs svara mot studiens syfte. De vetenskapliga artiklarna granskades och bedömdes vad 
gällde vetenskaplig kvalitet. Vid genomgång av materialet framkom 3 kategorier i form av 
psykiska reaktioner, faktorer som är viktiga i hanteringen av reaktioner som uppstår vid 
våldsincident och avsaknad av stöd från arbetsledningen samt underrapportering av 
våldsincidenter. Ilska, rädsla, stress, maktlöshet och hjälplöshet var de mest omskrivna 
reaktionerna. De viktigaste faktorerna i hanteringen av reaktioner var support från kollegor 
samt coping strategier. Det framkommer också hur personalen upplever avsaknad av stöd från 
arbetsledningen vid hot och våld incidenter, samt vikten av rapportering av dessa incidenter. 
Det är av stor betydelse att sjuksköterskan känner till de olika reaktioner som kan uppstå vid 
hot och våldsituationer. Samt ha kunskap om hur dessa reaktioner kan hanteras på ett 
tillfredsställande och ett optimalt sätt för den enskilde individen. 
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Oron för att utsättas för hot eller våld är för många anställda inom vårdsektorn en daglig psykisk 
påfrestning. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband, med hot och våld i 
den somatiska vården samt hur det hanteras. Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga 
artiklar. I databaserna Medline och Cinahl fann författarna 33 artiklar varav 7 artiklar ansågs svara mot 
studiens syfte, genom manuell sökning valdes 5 artiklar ut. De vetenskapliga artiklarna granskades och 
bedömdes vad gällde vetenskaplig kvalitet. Vid analys av artiklarnas resultat framkom tre tema i form av 
1.Upplevelser vid hot och våld, 2. Hantering av upplevelser som uppstår vid hot och våld, 3. Upplevelser 
av brist av stöd från arbetsledningen samt underrapportering av våldsincidenter. Ilska, rädsla, stress, 
maktlöshet och hjälplöshet var de mest omskrivna upplevelserna. De viktigaste faktorerna i hanteringen 
av upplevelser var support från kollegor samt coping strategier. Det framkommer också hur personalen 
upplever avsaknad av stöd från arbetsledningen vid hot och våld incidenter, samt vikten av rapportering 
av dessa incidenter. När sjuksköterskan har kunskap om olika upplevelser som kan uppstå samt hantera 
dessa på ett optimalt sätt, medför det att sjuksköterskan blir tryggare i sin yrkesroll. Detta genererar i att 
de omvårdnadsåtgärder som patienten skall ha genomförs. 
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INTRODUKTION 

 
Våld har funnits så länge mänskligheten har existerat, för att få större makt har människor 
plundrat och slagit ihjäl varandra. I nutid kan vi dagligen läsa om våldshändelser som 
överfall, rån och våldtäckt. Hot och våld mot sjukvårds- och socialarbetare har under de 
senaste åren visats sig vara en daglig företeelse, alla som väljer sådana yrken löper stor risk att 
utsättas för våld och hotelser (Carlenius & Aakvaag, 1998). Enligt arbetsskadestatistiken är 
vissa yrkesgrupper mer utsatta än andra för hot och våld. För att nå vissa mål kan planerat 
våld tas till när miljön inbjuder t.ex. i olika vårdsituationer. Våldet blir allt grövre och varierar 
från trakasserier till mord. Ett stort antal fysiska symtom och olika psykosomatiska reaktioner 
på stress och rädsla kommer aldrig fram i någon statistik för att händelser med hot och våld i 
arbetslivet aldrig registreras (Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 1993:2).  
 
Oron för att utsättas för hot eller våld är för många anställda en daglig psykisk påfrestning, en 
del yrkesgrupper är mer utsatta än andra, kvinnodominerade yrken som sjuksköterskor ingår i 
denna grupp. Kunskap om hot och våld är begränsad, skälet till detta är att inte så många 
incidenter anmäls eller dokumenteras. Det finns svårigheter i vårdpersonalens vardag som kan 
betecknas som påfrestande möten och innefatta olika grader av fysiskt våld, hot om våld, 
kränkningar, trakasserier av sexuell eller personlig karaktär. Även konflikter med anhöriga 
kan ofta uppstå i samband med meningsskiljaktigheter (Menckel, 2000). 
 
Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren, det är därför viktigt att han/hon har 
tid att försäkra sig om att allt fungerar på arbetsplatsen och att personalen får information och 
utbildning för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Men omvårdnadspersonal uppger 
att tidsbrist från arbetsledningen är ett stort problem, de hinner inte ta gruppens problem på 
allvar och stötta dem i deras arbete. En person som utsätts för extremt obehag måste bli 
bekräftad i sin upplevelse att bli trodd och inte ifrågasatt, den drabbade måste få veta att 
krisreaktioner är normala och riktiga. Det finns inga ”rätta” känslor och reaktioner (Menckel, 
(2000). 
 
 
Hot och Våld 
Arnetz (2001) definierar våld som: ”Alla former av aggression, inklusive hot, verbalt eller 

fysiskt våld.  Hot kan vara enbart verbalt eller också antyda fysiska angrepp” (s.24). 
Definitionen har använts för att kunna öka kunskapen om våldsfenomen som förekommer i 
olika vårdarbetsmiljöer. När vi förstår våldets förekomst mot personal inom den somatiska 
vården, finns möjlighet att mäta och kartlägga risk och skyddsfaktorer. Detta ger möjliga 
förutsättningar för att förebygga våld mot vårdpersonal. Våld mot sjuksköterskor är det 
dominerade ämnet i många rapporter, denna yrkesgrupp utsätts ofta för våld från patienter. 
Menckel (2000) presenterar intervjuer av olika yrkesgrupper inom sjukvården däribland 
vårdpersonal på akutmottagningar, som resulterade i en bild av vad som är våld och hot om 
våld i patient vårdande yrken, där framkom det att de olika formerna av hot och våld utgör ett 
arbetsmiljöproblem.  
Menckel och Viitasara (2002) skriver att de mest frekventa formerna av hot och våld från 
patienter mot sjukvårds och omsorgspersonal i Sveriges kommuner är verbala hot, skrik och 
aggressivitet följt av riv och nyp. Till en viss del erbjuder arbetsledningen 
sjukvårdspersonalen stöd efter hot och våldsincidenter, men de utsatta samtalar hellre med 
sina arbetskollegor för att bearbeta sina upplevelser.  
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Crilly, Chaboyer och Creedy (2004) beskriver i sin studie hur sjuksköterskor utsätts för 
svordomar, sparkar och knuffar. Våld är ett signifikant problem inom akutsjukvård på många 
sjukhus i samband med patienter som är påverkade av alkohol. Carlenius och Aakkvaag 
(1998) beskriver hur berusning försvagar omdömet, förnuftet och tankeverksamheten 
avtrubbas samt primitiva reaktionssätt framkommer hos förövaren.  
 

Arbetsmiljöproblem 

Arbetsmiljöforskningen har under 1990 talet påvisat att våld mot personal från patienter inom 
vården är ett växande problem, detta bidrar till stress och minskad arbetstillfredsställelse hos 
personalen (Arnetz, 2001). I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter ASF 1993:2 ställs det 
tydliga krav på bl.a. Arbetsgivaren utreder och förebygger risker för våld och hot, att 
arbetstagarna har tillräcklig utbildning för att utföra arbetet säkert samt handlingsplaner och 
utrustning ska finnas som minimerar risk för våld, att de berörda som utsatts får stöd och 
handledning. En förutsättning för bra arbetsmiljö är ett förebyggande arbete samt 
medvetenhet och kunskap hos all personal. Internkontroller av arbetsmiljön ska ske löpande 
angående frågor som rör våld och hot. Arnetz (2001) beskriver vikten av rapportering för 
specifika hot och våld incidenter är av stor betydelse i hantering av våldsproblematik. 
Underrapportering från vårdpersonal som utsatts för hot och våld, försvårar en rättvis mätning 
av våldets förekomst. Arbetsledare och medarbetare ska tillsammans sträva efter att kunna 
hantera våldsproblematiken bättre. Personal och patient relationen påverkas av personalens 
välbefinnande samt vårdens kvalitet. Breakwell (1999) påtalar olika anledning för att 
underrapportering sker, bland dessa finns brist på organisationspolicy eller riktlinjer för att 
rapportera, okunnighet om vägar för att rapportera. Det finns även faktorer som tillsammans 
utgör ett starkt hinder för noggrann rapportering t.ex. personligt misslyckande och fruktan att 
det kan leda till en rättstvist samt åsikten att våld är en del av arbetet. 
 

Upplevelser 

I AFS (1993:2) tydliggörs det att vid en våldssituation upplever och reagerar människor olika, 
en del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller 
dagar. Reaktioner kan visa sig som rädsla, svettningar, illamående och hjärtklappning samt 
obehag eller skräck efter det som hänt eller kunnat hända, andra förblir relativt oberörda. För 
många människor är det en stark psykisk press i arbetet att ha vetskap om att man riskerar att 
utsättas för våld och hot. Rinnan & Sylwan (2000) beskriver hur tidsuppfattningen blir helt 
förvrängd och att händelseförloppet känns oändligt fastän det bara varat en kort stund. 
Konsekvenserna av hot och våld från patienter gentemot personalen kan bli både kortvariga 
och långvariga psykiska såväl som biofysiologiska reaktioner. 
 
Enligt Sandström (1996) reagerar människor olika i traumatiska situationer, den biologiska 
organismens reaktion på stress delas in i tre stadier: Alarm reaktion, som innefattar kroppens 
omedelbara fysiologiska svar på den hotfulla situationen. Motståndsfas, vilket är den fas där 
kroppens försök att komma tillrätta med effekterna av den pågående stressen. Utmattningsfas, 
som inleds när krafterna börjar ta slut och försvaren sviktar. Arnetz (2001) beskriver 
reaktioner som rädsla, ilska, irritabilitet, sömnsvårigheter och kognitiva problem, t.ex. 
minnesförlust och koncentrationsproblem, huruvida dessa reaktioner har någon långvarig 
effekt på våldsoffer är ej redovisat.  
 
Menckel (2000) skriver att ångest känslor mobiliseras som ett överlevnadsskydd när en 
person utsätts för våld, hot eller trakasserier. Ångest är själens smärtsignal som kan variera i 
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styrka allt från krypande olust till fullt utvecklad panikångest. Ett återkommande reaktions 
mönster kan skönjas hos varje individ som har sitt eget sätt att reagera i otäcka situationer. 
Genom en enkät studie med syfte att kartlägga personalens reaktioner efter inblandning i en 
våldshändelse framkom det att större delen av personalen inte hade några konsekvenser efter 
incidenten, medan en del hade någon form av kortvarig eller långvarig reaktion, allt ifrån att 
dra sig tillbaka till tankar att sluta på arbetsplatsen eller byta avdelning (a.a) 
 

Strategier för hantering av upplevelser 

Makt och maktlöshet kan vara en del av sjuksköterskans vardag och verklighet. Om de egna 
strategierna inte fungerar för att hantera hot och våldsituationer, måste ett stöd sättas in för 
den utsatta sjuksköterskan annars kan detta resultera i ett psykiskt trauma. För att kunna ta sig 
igenom en händelse som starkt har inverkat på ens liv måste den accepteras och konfronteras, 
om smärtan undviks leder det till någon form av fysisk eller psykisk störning. Det varierar 
från individ till individ vad som resulterar i ett psykiskt trauma, lidandet kan vara minimalt 
för den enskilde, för en annan kan traumat vara så överväldigat att den psykiska jämvikten 
kan rubbas för en längre tid (Buijssen, 1998). 
 
En enhetlig psykologisk modell är problematisk att tillämpa på dem som drabbas av hot och 
våld. Där en sådan modell kan komma till användning är när en stor grupp av människor 
behandlas samtidigt, t ex systematisk debriefing som innebär ett strukturerat gruppmöte som 
innefattar dem som varit delaktiga i incidenten. När det egna försvarets resurser sviktar är 
förmågan att kunna bemöta våldsbenägna patienter praktiskt taget obefintligt 
(Sandström,1996).  
 
Med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande av den som 
råkat ut för våld och hot kan mycket lidande förhindras. De som erhåller ett bra 
omhändertagande och möjligheter att bearbeta händelser blir bättre förberedda på liknande 
händelser i framtiden (Arbetarskyddsstyrelsen, AFS 1993:2). Enligt Breakwell (1999) går det 
inte att förtränga stadierna av reaktionen vid överfall, det bästa sättet för rätt hantering av 
upplevelser är att få professionell hjälp, stöd från familj eller vänner. Många undviker dock att 
söka hjälp för att det kan kännas förödmjukande och en förlust av självkänslan. De negativa 
följderna av upplevelser kan minskas genom att avrapportering sker efter en incident, som 
försöker göra händelsen begriplig för den drabbade. Att beskriva vad som skett samt tänka 
igenom känslor som uppstått är en viktig del i att skingra förvirring och ångest. 
 
Författarna vill göra en sammanställning av upplevelser som kan uppstå hos sjuksköterskor 
som blir utsatta för hot och våld i den somatiska vården. Genom denna litteraturstudie 
kommer kunskap om problemet sjuksköterskan tillgodo. Författarna vill förmedla en bra och 
bred bild av vikten i rätt hantering av upplevelser för de drabbade individerna. En 
förutsättning för att hantera sin situation på ett tillfredsställande sätt är att sjuksköterskor får 
en ökad kunskap inom området, med utgångspunkt från litteraturen.  
 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med hot 
och våld i den somatiska vården samt hur det hanteras. 
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METOD 

Författarna har genomfört en litteraturstudie, som innebär att systematiskt söka, kritiskt 
granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller ett problemområde. 
Litteraturstudien har fokuserats på aktuell forskning inom valt område samt på redovisad data 
som bygger på vetenskapliga tidsskrifter (Forsberg & Engström, 2003). Föreliggande studie är 
en litteraturstudie, som har följt stegen som Polit, Beck och Hungler (2001) rekommenderar 
(figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Litteraturstudiens genomgång, hämtad och fritt översatt ur Polit, Beck och Hungler 
(2001), s. 128). 
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Datainsamling och urval 
I det första steget identifierades sökorden: emergency medical services, violence, aggression, 
violent patient, nurses experiense, threats and viloence, threat (tabell 1). Inklusionskriterier 
var vetenskapliga artiklar relaterade till författarnas syfte med studien, artiklar skrivna på 
svenska, engelska eller norska och var publicerade under tidsperioden 1996 - 2005 för att få 
ett så brett material som möjligt, samt relaterade till somatisk vård. Exlusionskriterier var 
reviewartiklar, anekdotartiklar,"letter to the editor" samt artiklar som belyser hot och våld 
inom psykiatrin. Under andra och tredje steget gjordes elektronisk databassökning i två 
databaser; Cinahl och Medline, samt manuell sökning i vetenskapliga tidsskrifter. Vid den 
manuella sökningen identifierades 5 artiklar. För att identifiera artiklar som uppfyller studiens 
syfte har sökord och sökordskombinationer använts. Artiklar som är publicerade i 
vetenskapliga tidsskrifter inom psykiatrin har används eftersom innehållet i artiklarna riktas 
mot sjuksköterskor inom somatisk sjukvård och motsvarar författarnas syfte med studien.  
Tabell 1 visar att antal artiklar vid urval 1 blev 33, dessa valdes ut efter rubrik och abstrakt  
Under steg fyra studerades artiklar för att inkludera och exludera, de artiklar i 
primärgranskningen som inte motsvarade författarnas syfte exluderadess. I Urval 2 fanns 21 
artiklar som lästes igenom av båda författarna var för sig, för att få en uppfattning om 
resultatet i innehållet är relevant för studien. Artiklarna sekundärgranskades enligt 
granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar (Institutionen för hälsa 
och vård, 2005).  
 
 

Databearbetning 

Till resultatet återstår slutligen 12 artiklar, varav 4 är kvalitativa och 8 är kvantitativa. De 
artiklar som var vetenskapliga och efter granskningen överensstämmer med författarnas syfte 
gick vidare till urval 3 för databearbetning. 
I steg fem läste författarna helt igenom artiklarna och granskade samtliga artiklar parallellt 
och enskilt. Båda författarna valde var för sig ut de avsnitt som gav svar på syftet och 
markerade med överstrykningspennor i olika färger, samt att anteckningar gjordes i ett 
kollegieblock. Stödanteckningar och översättningar av stycken i artiklarna som valts ut 
jämfördes med varandra och utgick från syftet för att se om författarna hade likvärdig 
uppfattning.  
I steg sex organiserades materialet genom att planera vad som var relevant att använda i 
resultatet. Under steg sju analyserades datamaterialet, som resulterade i tre teman med 
underkategorier i två teman: upplevelser vid hot och våld, hantering av upplevelser som 
uppstår vid hot och våld, upplevelser av brist av stöd från arbetsledningen samt 
underrapportering av våldsincidenter.  
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 9 

Tabell 1. Sammanställning av databassökning i  Cinahl och Medline. 

 
 Sökord Cinahl  

antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Medline 
antal träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

1 Emergency medical 
services 

7906    8488    

2 Violence 8548    11932    
3 Aggression 1729    7234    
4 Violent patient 9800    24671    
5 Nurses experience 134189    53465    
6 Violent patient and 

nurses experience  
860    961    

7 Threats and violence 131    245    
8 Violent patient and 

nurses experience 
and Threats and 
violence  

29 13 12 5 22 15 5 2 

9 Emergency medical 
services and Threats 
and violence  

0    7    

10 Threat 2465    11861    
11 Emergency medical 

services and Threat  
33 1 1 0 63 2 1 0 

12 Threats and 
Violence and Threat  

2 1 1 0 10 1 1 0 

 Totalt  15 14 5  18 7 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiskt övervägande 

Författarna har etersträvat att allt material behandlats med stor noggrannhet, genom att återge 
litteraturens innehåll på ett så korrekt sätt som möjligt (Forsberg & Wengström, 2003). Vår 
syn på materialet har varit objektiv och inga egna åsikter eller värderingar har framkommit. 
Inga förvanskningar av data har skett, för att anpassa funnet resultat mot syftet. Noggranna 
referenshänvisningar har redovisats (Backman, 1998). Författarna har följt rekommendationen 
om att uppmärksamma att egna översättningar från engelska till svenska varit så korrekta som 
möjligt, samt att citat varit ordagranna (Polit et al. 2001).  
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RESULTAT 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med hot och våld i 
den somatiska vården samt hur upplevelserna hanteras. Litteraturstudien resulterade i tre 
teman, med underkategorier i två teman: Tema 1, Upplevelser vid hot och våld, med 
underkategorier: Ilska, rädsla, stress, maktlöshet och hjälplöshet. Tema 2, Hantering av 

upplevelser som uppstår vid hot och våld, med underkategorier: Support från kollegor och  
copingstrategier. Tema 3, Upplevelser av brist av stöd från arbetsledningen samt 

underrapportering av våldsincidenter. Citat används för att stärka och belysa 
underkategorierna. De tre teman med underkategorier som litteraturstudien resulterade i 
redovisas i figur 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 1.  En beskrivning av sjuksköterskans  upplevelser samt hantering vid hot och våld. 
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Tema 1. Upplevelser vid hot och våld 

Ilska 

I temat ilska beskriver Fazzone, Barloon, McConell och Chitty (2000) i studien hur 
sjuksköterskor upplever ilska och frustration gentemot arbetsledningen, anledningen till denna 
reaktion är att de inte känner support från ledningen efter en våldsincident. Det resulterar i att 
sådana incidenter inte rapporteras till arbetsledare. En sjuksköterska i studien beskriver sin 
ilska när hon inte fick administrativ support efter det att hon varit offer för ett försök till 
sexuell förolämpning . 
 
I studien av Hislop och Melby (2003) uttrycker de drabbade individerna sin ilska och 
frustration gentemot patienter, detta är ett starkt dominerat genomgående uttryck som beskrivs 
av sjuksköterskor som inte förstår varför de är i fokus för en våldsincident. Sjuksköterskorna 
ser sig själva i egenskap av den omvårdande professionen och kan inte förstå varför de är 
objekt för verbala anfall samt fysiska övergrepp. 
 
En deltagare rapporterar: 
 

” I really really don´t think that when you are there in a caring capacity and you 

are there to help people – I don´t think we need to take or should be accepted to 

take that abuse” (a.a 2003, s. 8). 
 

En annan deltagare uttrycker sig: 
 

”I feel very frustrated and angry, wanting to probably be able to retaliate to the 

point where you know saying, you can´t treat me like that” (a.a  2003, s. 8). 
 

Sammanfattning: Ilska gentemot arbetsledningen för att sjuksköterskor inte känner support, 
samt ilska för att sjuksköterskorna inte förstår varför de är i fokus för våldsincidenter.  

 

Rädsla 

Rädsla uppkommer när sjuksköterskan blir hotad av patienter i varierade 
omvårdnadssituationer och detta kan påverka patientrelationen. Sjuksköterskans fruktan och 
rädsla för fysisk skada som kan uppstå vid hot och våldsituation är traumatisk och kan leda till 
att de känner sig sårbara, vettskrämda och livrädda. Sådana upplevelser kan påverka 
patientvården i en negativ bemärkelse (Fazzone et al. 2000). Ambulanspersonal beskriver i 
studien (Suserud, Blomqvist & Johansson, 2002) hur hot och våld är ett generellt problem i 
ambulansverksamheten, för att kunna utföra tillfredsställande omvårdnadsåtgärder: 
 

”yes, it doesn´t feel good; after all, we are there to help them, but they threaten us 

... with threats and acts of violence in the air it feels as if one can´t go full out to 

perform one´s duties”  (a.a  2002, s. 129). 
 

 
Sjuksköterskor beskriver efter en våldsincident att de har blivit mer försiktiga, känner sig 
ängsliga och har mindre arbetsglädje i att arbeta med patienter (Arnetz & Arnetz, 2001). 
Personalen beskriver också hur de av rädsla för våld döljer sin identitet gentemot patienterna 
(Fernandes, Bouthillette, Raboud, Bullock, Moore, Christenson, Grafstein, Rae, Ouellet, 
Gillrie, & Way (1999). 
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Atawneh, Zahid, Al-Sahlawi, Shahid och Al-Farrah (2003) beskriver att varaktigheten av 
eftereffekterna vid våldsincident som flash-backs, sömlöshet, depression, rädsla och 
arbetsuppehåll kan bestå under en varierad tid framöver bland de sjuksköterskor som utsätts 
för våld på arbetsplatsen. 
 
Sammanfattning: Sjuksköterska och patientrelationen blir påverkad i en negativ bemärkelse, 
de är rädda för fysisk skada från patienterna. 
 

 

Stress 

McKenna, Poole, Smith, Coverdale och Gale (2003) belyser i sin studie att höga nivåer av 
stress är associerat med allvarliga incidenter av våld som inkluderar olika former t.ex. 
mordbrand, stryptag, hot att införa AIDS med en kanyl, hot om våldtäckt och förföljelse 
utanför sjukhuset. I analysen av beskrivningarna från sjuksköterskor framkommer det även att 
stressfyllda situationerna kan uppkomma när patientens anhöriga eller andra inblandade 
utöver patienten, utgör ett hot.  
 I en studie av McKenna et al. (2003) beskriver en sjuksköterska: 
 

” I was trying to assess and help the patient while relatives abused me verbaly, 

making threats. Yelling demands and screaming at me while I was assessing what 

had happened at the moment.”( a.a. 2003, s. 59). 
 

Hos vårdpersonal som utsätts för hot och våldsincident visar det sig ge eftereffekter i form av 
ett långvarigt psykiskt lidande. För en del yttrar det sig som sömnsvårigheter, dåligt humör 
och ”olust känsla i magen” (Arnetz & Arnetz, 2001 och McKenna et al. 2003). 
 
Sammanfattning: Sjuksköterskor som är utsatta för hot och våld upplever stress som kan få 
efter effekter i form av långvarigt  psykiskt lidande. 
 
 

Maktlöshet och hjälplöshet 

Det framkommer att sjuksköterskorna känner sig maktlösa gentemot arbetsledningen när de 
inte känner att de får support efter en hot och våld incident. Chambers (1998) och Fazzone et 
al. (2000) beskriver i studien hur deltagarna saknar support från arbetsledningen och känner 
sig hjälplösa, vårdpersonalen väljer därför att inte dela med sig av sina upplevelser. 
Sjuksköterskorna tvivlar på att de varit involverade i en våldsincident, de känner sig chockade 
och hjälplösa och uppfattar sig själva vara utan makt och auktoritet. Det är associerat med den 
ökade känslan av att vara under press och möta oövervinnliga odds som framkallar 
upplevelser av frustration och förbittring, gentemot de makthavare som fattar beslut. 
Sjuksköterskorna har en känsla av att det förväntas av dem att de ska stå ut med aggressiva 
och våldsamma incidenter och hantera situationen själv. 
 
I studien gjord av Fazzone et al. (2000) beskrivs en manlig sjuksköterska genom att extremt 
vokabulärt uttrycka sig hur han varit utsatt för sexuella trakasserier av en manlig patient. Han 
vidhöll att ingen arbetsledare tog honom på allvar. Det förväntades av honom att han skulle 
stå ut med det.  
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En sjuksköterska beskriver i studien av Chambers (1998) sin känsla av resignation hon 
uttrycker: 
 

” Even if there is an aggressive or violent incident, you are just expected to put up 

with it, handle it yourself, so I do. I don´t think that talking to them ( the 

managers) made any difference. We still have to look after the same sorts of 

patients with the same numbers of staff. We have to put up with it, don´t we?” (a.a 
1998, s.432). 

 
McKenna et al. (2003) påtalar i sin studie de psykiska konsekvenser efter en hot och 
våldsincident som är mest beskrivna, de inkluderar rädsla, ångest, nedstämdhet, depression, 
frustration, misstro och nervositet.  
 
Sammanfattning: Sjuksköterskorna har en känsla av att det förväntas av dem att de ska stå ut 
med aggressiva och våldsamma incidenter och hantera situationen själv. De känner en 
frustration o maktlöshet gentemot arbetsledningen. 
 
 

Tema 2. Hantering av upplevelser som uppstår vid hot och våld 

Support från kollegor 

Sjuksköterskor söker hellre hjälp från kollegor än arbetsledningen efter en hot och 
våldsincident. Crabbe, Alexander, Klein, Walker och Sinclair (2002), Fazzone et al. (2000) 
och Fernandes et al. (1999) beskriver att majoriteten av sjuksköterskorna förlitar sig på 
support från kollegor efter en våldsincident. Hislop och Melby (2002) beskriver i studien hur 
sjuksköterskorna uttryckte stor uppskattning från kollegial support efter en incident eftersom 
arbetsledningen inte har den förståelsen hur sjuksköterskorna känner sig. Genom att sitta och 
samtala i kafferummet eller på raster tillhandahålls det support från kollegorna som känns mer 
viktigt än det formella stöd som finns tillgängligt på arbetsplatsen. Känslan av tillhörighet 
definieras som att vara värdesatt och behövd samt upplevelsen att vara en i arbetsteamet, 
denna känsla kan bara tillhandahållas från kollegor.  
 
Några deltagare i studien beskriver en stor uppskattning gentemot kollegor genom sitt 
uttalande: 

 

” They are great at picking up on cues that are annyoing you and listen and help 

you through. Without that support from your colleagues you wouldn´t survive” 

(Hislop et al. 2002, s. 9). 
 
“ Outside the department no one seems to understand what it´s really like but 

your colleagues do” ( Hislop et al. 2002, s. 9). 
 

McKenna et al. (2003) visar att det också kan finnas positiva slutsatser vid hot och våld 
incidenter. Detta genom att sjuksköterskor beskriver hur de gör det möjligt att stå upp för sig 
själva och en annan uttrycker att denne känner en styrka i sig själv.  
I en studie gjord av Suserud et al. (2002) beskrivs att de som har lång arbetslivserfarenhet har 
bättre resurser att hantera stress, men att begränsningar måste finnas för hur länge personalen 
kan utsättas för extrema våldsituationer utan att visa några stressymtom. 
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Sammanfattning: Sjuksköterskor söker hellre stöd och hjälp från kollegor i stället för 
arbetsledningen efter en hot och våldsincident. Känslan av tillhörighet kan endast 
tillhandahållas från kollegor. 
 
 

Copingstrategier 

Copingstrategier som används för att bearbeta olika upplevelser beskrivs av sjuksköterskor 
och synliggörs i resultatet. Fernandes et al. (1999) beskriver i studien att de mest frekventa 
copingstrategierna för sjukvårdspersonal som utsatts för hot och våld är fysisk träning, sömn 
och umgås med familj och vänner. 
Chambers (1997) beskriver att en strategi för möjligheten att orka fortsätta sitt yrkesutövande 
är att kunna anpassa sig till den aktuella hot och våldsituationen. Att konstant behöva anpassa 
sig har sina nackdelar, det ifrågasätts hur många gånger en sjuksköterska kan anpassa sig 
innan ytterligare stress tillkommer till redan stressfyllda hot och våldsituationer. 
 
En sjuksköterska beskriver möjligheten att anpassa sig och coping som ofta inkluderar 
negativa känslor i relation för att fortsatta sitt yrkesutövande: 

 
”You have to learn to adapt, you keep on adapting because you want to keep on 

nursing. There is no choice these days, things have got to be done and we have to 

learn to cope. Personally, I try not to take an incident like this to heart, I have 

learned to cope, to get on with my job” (Chambers, 1997, s. 433). 
  
Uppkomsten av strategier för coping indikerar att det är en del av vad som sker i en 
våldsincident. Några copingstrategier som är identifierade i denna studie är att prata med 
andra, använda sig av humor samt ta ledigt från arbetet. Humor används som en väg att 
förklara känslor som är sammankopplade med en våldsincident (Chambers, 1997). 
En sjuksköterska berättar: 
 

”We all joked about wearing protective padding, Mr Blobby suits! Still, I suppose 

it´s not funny really but nurses laugh at strange things don´t we?” (a.a 1997, s. 
433). 
 

Arnetz och Arnetz (2001) beskriver i studien en möjlig copingstrategi för stress är att 
tillbringa mindre tid hos patienten för att undvika kontakt och blir därmed mindre lyhörd för 
patientens behov, detta kan leda till negativa konsekvenser för vårdkvalitet i patientvården.  
När hot och våld är en del i vårdsituationen påverkas patientvården genom att vårdpersonalen 
håller distans till patienten och utför endast de omvårdnadsåtgärder som är absolut 
nödvändiga (Arnetz & Arnetz, 2001; Fazzone et al. 2000 ; Suserud et al. 2002). 
 
 
McKenna et al. (2003) påtalar i sin studie hur några sjuksköterskor tänker på att sluta arbeta 
som sjuksköterska, som en konsekvens av incidenten. Några andra strategier är att de flyttar 
till en annan avdelning, byter inriktning inom yrket, aktivt söker efter annat arbete och 
reducerat arbetstiden. Endast några få som beskrev en stressfylld incident mottog en formell 
rådgivning eller debriefing efter en våldsincident, det kan bero på en avsaknad för ett lämpligt 
förfaringssätt eller oförmåga från dem som mottog rapporteringen. O´Connell, Young, 
Brooks, Hutchings och Lofthaus (2000) beskriver hur några sjuksköterskor tar till droger eller 
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alkohol efter en aggressiv händelse, en del behöver medicinsk behandling. Majoriteten 
förklarade att de förblir i tjänst men över hälften av dem känner sig utbrända efter en incident. 
Ergyn och Karadakovan (2005) beskriver i studien hur sjuksköterskor som har kortare 
arbetslivs erfarenheter samt avsaknad av fortbildning och träning, kan ha svårare att hantera 
reaktioner på ett professionellt sätt när en incident av verbalt och fysisk angrepp uppstår. 
Många av dem anklagar sig själva och upplever en känsla av att inte utföra sitt arbete på ett 
optimalt sätt när de utsätts för anklagelser från patienter eller deras anhöriga. 
 
Sammanfattning: Copingstrategier är nödvändiga för att kunna bearbeta upplevelser efter en 
hot och våldsituation, därmed också förutsättningar för möjligheter att orka fortsätta sitt 
yrkesutövande. Vanliga copingstrategier är prata med andra, ta ledigt från jobbet, fysisk 
träning och att använda sig av humor. 
 
 

Upplevelser av brist av stöd från arbetsledningen samt underrapportering 
av våldsincidenter 

 
McKenna et al. (2003) synliggör hur de stressfyllda momenten efter hot och våldsincidenter 
är underrapporterade, detta kan bero på att det skett en missuppfattning från nyutbildade 
sjuksköterskor om att verbalt hot är undantaget från rapporteringsprocessen. Hegney, Plank 
och Parker (2003) beskriver att sjuksköterskor som har kortare arbetslivserfarenhet troligtvis 
rapporterar våld på arbetsplatsen i större utsträckning  än de sjuksköterskor som har längre  
arbetslivserfarenhet. 
Hislop och Melby (2002) beskriver att de flesta tror att arbetsledningen inte har intresse eller 
är kapabla till att hantera sjuksköterskors säkerhetsfrågor. De får stöd i liten utsträckning eller 
ingen feedback alls från ledningen när de rapporterar våldsincidenter. Att rapportera och fylla 
i formulär känns meningslöst, sjuksköterskorna får ingen feed-back från arbetsledningen. 
 
En informant understryker med sitt uttalande: 
 

”The disparaging thing about it is that you fill in all this forms and you don´t see 

the repercussions of it- you never actually get any feedback from it. You might fill 

them in more if you felt you were getting positive feedback from it” (a.a 2002, s. 
9). 
 

Fazzone et al. (2000) påtalar dock i studien att arbetsledningen inte får ta del av incidenter, 
sjuksköterskorna rapporterar inte när de känner sig osäkra. Det resulterar i att arbetsgivarna 
inte ger respons och stöd på ett optimalt och tillfredsställande sätt för de individer som är 
involverade. Det är mycket viktigt att sjuksköterskorna kommunicerar med arbetsledningen i 
alla incidenter av hot eller skada. O´Connell et al. 2000) påtalar i sin studie att en stor del av 
sjuksköterskorna inte vet vilka supportmekanismers som är tillgängliga på sjukhuset, för att få 
assistans  i hantering och återhämtning  efter en våldsincident. 
 
Sammanfattning: Hot och våld incidenter rapporteras i liten omfattning till arbetsledningen, 
och sjuksköterskor upplever en brist på stöd och rätt omhändertagande.  
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DISKUSSION 

De tre teman som framkom i analysen kommer att diskuteras. I resultatet framkom det att de 
mest frekventa upplevelserna som uppstår i samband vid hot och våldincidenter är ilska, 
rädsla, stress, maktlöshet och hjälplöshet. Samt de mest användbara faktorerna som visar sig 
ha en viktig betydelse i hanteringen av de upplevelser som uppstår, är support från kollegor 
och copingstrategier. En annan faktor som tydligt beskrivs i majoriteten av artiklarna är 
upplevelser av brist av stöd från arbetsledningen samt underrapportering av våldsincidenter. 
Dessa upplevelser och faktorer har sorterats i tre teman med underkategorier som stödjer 
temat. 
 

Resultatdiskussion 

Tema 1. Upplevelser vid hot och våld kan yttra sig på olika sätt, varaktigheten är olika 
beroende på incidentens karaktär. Sjuksköterskorna beskriver ilska gentemot arbetsledningen 
för att de inte känner support efter en våldsincident. Det framkommer även i resultatet den 
ilska som sjuksköterskor känner gentemot patienter, är ett starkt genomgående uttryck och 
sjuksköterskan kan inte förstå varför hon/han är objekt för verbala och fysiska angrepp.  
 
I en patientrelation där sjuksköterskan utsätts för hot och våld känner hon/han en rädsla som 
påverkar patientvården i en negativ bemärkelse, som resulterar i att patienten endast får de 
omvårdnadsåtgärder som är absolut nödvändiga (Suserud et al. 2002). Författarna anser att 
sjuksköterskan inte ska behöva känna rädsla oavsett var de arbetar, vi anser att en ökad 
kunskap om egna reaktioner medför trygghet för sjuksköterskan och bättre omvårdnad för 
patienten. Arnetz (2001) skriver att våld från patienter utgör en stresskälla, som bildar ett 
negativt vårdklimat i vårdgivarpatientrelationen, patientens behov och önskemål blir 
åsidosatta till följd av personalen är mer försiktig. Författarna tror att en stressfylld situation 
kan medföra att misstag görs eller felaktiga beslut tas, som kan få ödesdigra konsekvenser för 
både patienten och sjuksköterskan. 
Den maktlöshet och hjälplöshet som sjuksköterskor känner och upplever riktar sig mot 
arbetsledningen, upplevelserna är inte riktade mot patienterna. Personalen förväntas att stå ut 
med aggressiva och våldsamma incidenter samt att hantera dessa situationer själva.  
 
Tema 2. I Hantering av upplevelser som uppstår vid en våldsincident framkommer det två 
underkategorier, Support från kollegor och Copingstrategier. Det visar sig att sjuksköterskor 
hellre tar support från kollegor än från arbetsledningen efter hot och våldincident. 
Sjuksköterskorna beskriver vikten av att samtala med arbetskollegor för bearbetning av sina 
egna reaktioner, kollegorna kan sätta sig in i olika situationer eftersom de kanske har egna 
erfarenheter av hot och våldincidenter. Författarna förstår att känslan av tillhörighet endast 
kan tillhandahållas från kollegor, därmed kommer också känslan av att vara en i arbetslaget. 
Resultatet är i linje med vad som anges i AFS 1993: 2 § 11, om att ett gott omhändertagande 
från arbetskamrater och hjälp med praktiska avgöranden, kan avsevärt lindra följderna vid hot 
och våld incidenter. 
 
Copingstrategier används för att sjuksköterskor ska klara av att hantera sina egna reaktioner 
vid hot och våld. Negativa copingstrategier som kan ha förödande konsekvenser vilket 
beskrivs i resultatet, är när till exempel personalen använder sig av alkohol och droger i 
bearbetningssyfte efter en incident. Några positiva copingstrategier som är identifierade i 
resultatet är att sjuksköterskor pratar med kollegor eller vänner, använder sig av humor samt 
tar ledigt från arbetet (Chambers, 1998).  
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Arnetz (2001) styrker detta resultat och påpekar att vanor som utvecklats för copingstrategier 
är rökning, kaffedrickande och alkohol. Personal kan ta till dessa copingstrategier om de varit 
utsatta för hot och våld incidenter i arbetet. Ekman och Arnetz (2002) skriver att människor 
har olika motståndskrafter, det beror på olikheter i vår förmåga att hanterade påfrestningar 
som vi utsätts för. Chambers (1998) beskriver några positiva copingstrategier som är 
identifierade i resultatet om hur sjuksköterskor pratar med kollegor eller vänner, använder sig 
av humor samt tar ledigt från arbetet. 
Enligt Ekman och Arnetz (2002) innebär coping att man beslutar sig för att åtgärda ett 
problem, eller det kan också innebära en förnekelse, att man ”blundar” för problemet. Coping 
kan förändra en situation eller förändra upplevelsen av situationen, som i båda fall kan ge 
positiva eller negativa effekter för välbefinnandet och hälsan. 
Menckel och Viitasara (2002) skriver i sin studie att kollegialt stöd är det som sjuksköterskan 
uppskattar mest. Författarna tror att konsekvenserna efter en våldsincident kan minimeras om 
sjuksköterskan får rätt omhändertagande efter en hot och våldincident. 
Buijssen (1998) påtalar vikten av att bearbeta sina upplevelser efter en traumatisk händelse, 
görs inte detta kan psykiska konsekvenser uppstå. I vissa fall kan obearbetade känslor leda till 
långtidssjukskrivning, sjukpensionering och ett slut på deras yrkesverksamma liv 
 
Tema 3. Författarna har utifrån resultatet redovisat hur sjuksköterskor känner en brist av stöd 
från arbetsledningen efter hot och våldsincidenter. I studien av O´Connell et al. (2000) 
framkommer det att sjuksköterskor inte har kunskap om vilka supportmekanismer som finns 
tillgängliga på arbetsplatsen. Författarna anser att det brister i utbildning och kunskap om hur 
viktigt det är med rapportering, det framkommer i resultatet att arbetsledningen inte får 
vetskap om olika händelser och kan därmed inte utföra åtgärder som är nödvändiga för 
personalens bearbetning. Arnetz (2001) understryker att sjuksköterskor inte rapporterar 
incidenterna, de blir inte tagna på allvar och det leder inte till några konkreta åtgärder eller 
förändringar på arbetsplatsen. 
I AFS 1993: 2, påtalas vikten av  att de berörda som utsatts för våld får stöd och handledning. 
I Sandström (1996) beskrivs ett utformligt incidentschema med åtgärder som behövs för den 
enskilde inblandade individen i samband med hot och våld incident. Några exempel från 
incidentschemat är att den drabbade bör få kamratstöd, ej lämnas ensam, få uppmärksamhet 
från kollegor, arbetsledningen ska ta kontakt med den drabbade och närstående kollegor.  
 
I § 11 (AFS 1 993:2) beskrivs åtgärder för att undvika eller lindra skador av en hot och 
våldsincident. För att förebygga framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd 
organisation för detta på alla arbetsplatser. På större arbetsplatser bör någon form av 
räddningsledning eller krisgrupp finnas, denna grupp träder i funktion vid svåra akuta 
händelser. Sandström (1996) påtalar att det är varje arbetsplats skyldighet att utreda vilka 
risker som föreligger vid hot och våld, samt uppföljning och utredning där våldincidenter 
förekommit. För att detta skall fungera krävs ett fungerande rapportering och 
uppföljningssystem, som innebär att utsatt personal alltid ska rapportera tillbud och 
arbetsskador. I § 10 (AFS 1 993:2) påtalas vikten av att det finns rutiner för att 
uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av våld och 
hot. Författarna anser att alla våldsincidenter ska rapporteras oavsett karaktär, för att 
arbetsledningen ska ha en uppfattning om våldets frekvens. Utifrån detta ska arbetsledningen 
agera på ett optimalt sätt för den drabbade sjuksköterskan.  
Säkerhetsstrategiska enheten i Västra Götalandsregion (2005) har gett ut en 
informationsfolder där olika risker att utsättas för hot och våld presenteras, några exempel är: 
När personalen kommer i kontakt med vissa patientgrupper som på grund av sjukdomsbilden 
gör dem mer aggressiva och våldsbenägna. När personer är påverkade av läkemedel, alkohol 
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och narkotika samt i vårdsituationer när patienten känner sig maktlös, och upplever när han 
eller hon inte har kontroll över sina egna beslut och sin situation. 
 
Det framkommer även i studien att de arbetsgivare som ger stöd känner till det potentiella 
våldet i realiteten och agerar därefter. De litar på personalens omdöme och tillåter autonomi i 
beslutstagande, lyssnar uppmärksammat, styrker deras angelägenheter, uppmuntrar insatser 
och deltagande i arbetsmiljön. Arbetsgivaren försåg sjuksköterskor med information om 
patienter och deras våldshistorik. Sjuksköterskorna fick även rådgivning och medkänsla efter 
en hot och våldsincident. Arbetsledning och sjuksköterskor var eniga om att arbetsledningen 
behövde mer utbildning och träning i att hantera personal som varit utsatta för hot och våld. 
(Fazzone et al. 2000). 
 

Metoddiskussion 

Metoden följde de åtta stegen för en litteraturstudie som innebär att systematiskt söka, kritiskt 
granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller ett problemområde. Studien 
bygger på aktuell forskning inom ett valt område. Författarna har följt de åtta stegen för en 
litteraturstudie som beskrivs i (Polit, Beck och Hungler 2001). Utifrån olika databaser för 
vetenskapliga artiklar, användes lämpliga sökord för att söka relevanta artiklar.  
Sökorden som har används relaterar till hot och våld, båda författarna har vetskap om att hot 
och våld förekommer inom akutsjukvård, därför ansågs sökordet emergency medical services 
vara ett lämpligt sökord. Det visade sig finnas svårigheter att finna artiklar med sökorden 
manage och reaktion, därför valde författarna att använda sökordet nurses experience istället.  
I studien ingår både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att få ett så brett material som 
möjligt, samt relevans till vårt syfte. Manuell sökning i vetenskapliga tidsskrifter har gjorts.  
Sökningar i databaserna Cinahl och Medline innehöll en stor del artiklar som berörde studier 
inom psykiatrisk vård, dessa exkluderades, även artiklar som bedömdes vara ha låg kvalitet 
exluderades. Det visades sig att en och samma studie var beskriven i två olika tidsskrifter, den 
ena artikeln exluderades.  
Samarbetet mellan författarna har varit en styrka, det var möjligt att kunna diskutera, 
analysera artiklarnas innehåll samt bearbeta datamaterial efter det att vi enskilt granskat 
materialet efter granskningsmallen för vetenskapliga artiklar (Institutionen för hälsa och vård, 
2005).  Jämförelsen av materialet som gjordes med varandra stärkte validiteten 
En svaghet i studien var att det kunde vara svårt att få exakt översättning och rätt  innebörd av 
det engelska ordet insatt i en svensk mening. 
 
 

Studiens betydelse 

Som sjuksköterska möter man i sitt arbete patienter i olika situationer, där hot och våld kan 
vara en del i vårdsituationen. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan känner till 
upplevelser som kan uppstå vid hot och våld, samt ha kunskap om hur dessa hanteras på ett 
tillfredsställande och ett optimalt sätt. Det genererar i att sjuksköterskan blir tryggare i sin 
yrkesroll och patienten får optimal omvårdnad och tillfredställande omvårdnadsåtgärder utförs 
för patienten under hela vårdtiden. Vårdtiden blir kortare, patienten tillfrisknar snabbare och 
när patientvården blir effektivare ger det en samhällsekonomisk vinst.  
Utifrån resultatet från artiklarna måste det tillföras mer utbildning för sjuksköterskor inom 
detta område, så att onödigt lidande i patient relationen kan förebyggas. 
Författarna menar att det även i sjuksköterskeprogrammet är nödvändigt att erhålla kunskap 
om upplevelser och hantering av dessa vid hot och våld. Studenterna kan möta de här 
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situationerna under sin verksamhetsförlagda utbildning som ingår i sjuksköterskeprogrammet, 
därför är det viktigt att på ett tidigt stadium få kunskap om hot och våld. Genom mer kunskap 
kan sjuksköterskorna få bättre förutsättningar att minimera sina egna psykiska åkommor som 
kan uppstå och därmed ges förutsättningar för att fortsätta sitt yrkesutövande.  
 
 

Framtida forskning 

Bör fokusera på vad som ska ingå i definitionen av hot och våld för att få en korrekt 
beskrivning om vad all vårdpersonal ska inrapportera. Utifrån ett likvärdigt rapportsystem för 
all vårdpersonal få ett stöd direkt efter en hot och våldsincident och minimera eventuella 
psykiska men för de drabbade. Ett annat förslag är att samla material om vad hot och våld 
innefattar för olika avdelningar om definitionen av hot och våld är likvärdig. Författarna ser 
gärna studier som berör yrkesmässig handledning från arbetsledningen och om den 
handledning som erbjuds är tillräcklig för dem som drabbats, med tanke på det ökade våldet i 
vården.  
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BILAGA 1. Matris 

Författare/år Syfte Metod Resultat 
 

Arnetz, J.E., 
Arnetz,B.B.(2001)  

Att undersöka om ett 
samband existerar 
mellan sjuksköterskors 
upplevelser av våld 
och kvalitén av 
patientvården utifrån 
patientens perspektiv. 

Kvantitativ  
frågeformulär. 

Det finns ett samband som 
visar att vårdkvalitet blir 
sämre när sjuksköterskan 
upplever hot, sett utifrån 
patientens perspektiv. 

Atawneh, F.A., Zahid, 
M.A., Al-Sahlawi, K.S., 
Shahid, A.A., & Al-Farrah, 
M.H. (2003)  

Avgöra graden och 
effekter av våld bland 
sjuksköterskor på 
akuten på ett sjukhus i 
Kuwait. 

Kvantitativ 
frågeformulär. 

Flertalet sjuksköterskor 
rapporterade att de har 
erfarenhet i någon form av 
våldsincident, de flesta av 
dem led av en eller flera 
eftereffekter som 
flashbacks, sömnlöshet, 
depression och rädsla. 

Chambers, N. (1998)  Att upptäcka vad 
sjuksköterskor vet om 
strukturen av en 
våldssituation och 
dennes erfarenheter av 
det. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
enligt Colaizzi, 
genom intervjuer 
med fem 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna känner 
sig hjälplösa men finner 
sig i att arbeta under dessa 
förhållande, intar en 
passiv roll och tar på sig 
skulden. Känner också 
ilska gentemot 
arbetsledningen. 

Crabbe, J., Alexander, A.D., 
Klein, S., Walker, S., & 
Sinclair, J (2002) 

Fastställa attityder och 
erfarenheter från 
sjuksköterskor i 
relation till 
våldsbenägna och 
aggressiva patienter. 

Kvantitativ 
frågeformulär. 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna tror att 
hot och våldsincidenter är 
underrapporterade, de 
skulle ”kanske”, eller 
”aldrig” rapportera vissa 
incidenter De tror att 
rapportering av incidenter 
har en liten effekt. 

Ergyn , F., & Karadakovan. 
A. (2005)  

Undersöka incidenten 
av våld upplevda av 
sjuksköterskor på en 
akutavdelning, om 
några av incidenterna 
var rapporterade, vilka 
legala åtgärder var 
tagna. Att identifiera 
sjuksköterskors 
attityder emot dessa 
incidenter i relevans av 
deras professionella 
bakgrund. 

Kvantitativ 
deskreptiv studie. 

98,5 % av sjuksköterskor 
hade upplevt verbala hot 
samt 19,7 % hade upplevt 
fysiskt våld. Attityden från 
sjuksköterskorna är att 
majoriteten av händelser 
inte rapporterades och de 
flesta sjuksköterskor 
tycker det är nödvändigt 
med fortlöpande 
utbildning rörande 
prevention och hantering 
av våldsincidenter.  



 

 

Fazzone, A.P., Barloon, 
F.L., McConnell, .S., & 
Chitty, A.J. (2000)  

1. Påvisa information 
om förståelse för 
personliga 
säkerhetsrisker som 
hemsjukvårdspersonal 
utsätts för. 2. 
Tillhandahålla 
förståelse om hur 
upplevda hot mot 
personalens säkerhet 
kanske påverkar 
patientvården och 
patientresultat. 3. 
Identifiera strategier 
för att öka säkerheten 
för vårdpersonalen. 4. 
Identifiera organiserad 
utbildning och 
förfaringssätt som 
hindrar eller ökar 
personalens säkerhet. 

Triangulerad 
Kvalitativ design 
med individuella 
intervjuer och 
fokusgrupper samt 
egna berättelser 
om kritiska 
händelser. 

Sju huvudteman framkom 
som illustrerar de hot 
personalen känner och  
som kan påverka 
patientvården och 
patientresultatet.  
1. Osäkra förhållanden 
som sjukvårdpersonalen 
möter. 2. Organisatoriska 
och administrativa 
faktorer som hindrar eller 
gynnar personalens 
säkerhet. 3. Etiska 
dilemma som personalen 
ställs inför dagligen. 4. 
Skyddande faktorer 
associerade till att 
upprätthålla säkerheten. 5. 
Genus, ras, ålder och 
erfarenhet. 6. Utbildning 
och träning. 7. Den 
potentiella påverkan på 
personalens rädsla av 
interpersonellt våld och 
våld i samhället. 

Fernandes, C.M.B., 
Bouthillette, F., Raboud, 
J.M., Bullock, L., Moore, 
C.F., Christenson, J.M., 
Grafstein, E., Rae, S., 
Ouellet, L., Gillrie, C., & 
Way, M. (1999)  

Undersöka nivåer av 
våld i akutsjukvård att 
inhämta 
sjukvårdspersonalens 
definition av våld, 
avgöra effekterna av 
våld på 
sjukvårdspersonal, 
fastställa 
copingmekanismer och 
potentiella preventive 
strategier. 

Kvantitativ 
frågeformulär. 

De mest frekventa 
copingstrategierna är 
fysisk träning, sömn och 
att vara tillsammans med 
familj och vänner. Verbalt 
och fysiskt hot är frekvent 
och underrapporterat samt 
har en negativ påverkan på 
personalens 
arbetsförhållande. 
Effekten av våld är 
betydande i bekostnad av 
patientvården. 



 

 

Hegney, D., Plank, A., & 
Parker, V. (2003)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlägga hur 
sjuksköterskan 
uppfattar sitt arbete 
och arbetsförhållanden. 

Kvantitativ. 
En deskreptiv 
självrapport med 
ett stratifierat 
slumpmässigt 
urval av 
sjuksköterskor. 

Starka bevis finns på att 
manliga sjuksköterskor 
anställda i offentliga 
sektorn tror att de är 
utsatta för våld på 
arbetsplatsen mer ofta än 
kvinnliga sjuksköterskor. 
Det framkommer att den 
privata sektorn har lägre 
nivåer av våld på 
arbetsplatsen jämfört med 
åldringsvård och i den 
offentliga sektorn. 

Hislop, E., & Melby, V. 
(2003)  

Att undersöka 
upplevda erfarenheter 
av våld från 
sjuksköterskor på en 
akutavdelning. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
enligt Giorgi. 
Intervjuer. 

Deltagarna uttryckte 
känslor av frustration, 
ilska och rädsla. Kollegial 
support var mycket högt 
värderat. Brist på feedback 
från ledningen var 
åberopat som gemensamt. 

McKenna, B.G., Poole, S.J., 
Smith, N.A., Coverdale, 
J.H., & Gale, C.K. (2003)  

Avgöra en allmän 
förekomst av 
aggressivt beteende 
från patienter gentemot 
sjuksköterskor under 
deras första arbetsår 
samt avgöra den 
psykologiska effekten 
av detta beteende. 

Kvantitativ 
deskreptiv studie. 
Frågeformulär. 

Ogynnsamma 
konsekvenser i den 
kliniska praktiken ger 
sämre vårdkvalitet. 
Sjuksköterskor upplever 
olustkänslor som oro och 
rädsla, överförsiktighet, 
misstro och förargelse, 
dålig sömn och 
depression. 

O´Connell, B., Young, J., 
Brooks, J., Hutchings, J., & 
Lofthaus, J. (2000) 
 

Att erhålla en större 
förståelse av förekomst 
och frekvens av 
aggressivitet, upplevda 
av sjuksköterskor. 

Kvantitativ. 
Deskreptiv design. 
Randomiserat 
urval, med 
frågeformulär. 

Sjuksköterskor reagerar 
känslomässigt på ett 
varierat sätt. Det mest 
frekventa var frustration 
och ilska. 



 

 

Suserud, B.O., Blomquist, 
M., & Johansson, I. (2002)  

Beskriva hur 
ambulanspersonal 
upplever hur de är 
utsatta och påverkade 
av hot och våld i deras 
vardagliga arbete. 

Kvalitativ 
empirisk studie. 
Strukturerade 
frågor. 

Majoriteten av 
sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården 
rapporterade att de hade 
upplevt hot eller våld från 
patienter eller deras 
anhöriga någon gång. 
Detta påverkar 
patientvården på ett 
negativt sätt genom att 
sjuksköterskor gör bara 
det absolut nödvändigaste. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


