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Sammanfattning 
 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av våld i vårdrelationer. 
Metod: Litteraturöversikt av 13 kvalitativa artiklar. En induktiv ansats tillämpades. 
Datan analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell. 
Resultat: Fyra huvudkategorier och 12 kategorier. Den första huvudkategorin var “en 
del av professionen”, med tre kategorier; “normalisering”, “acceptans” och 
“rationalisering”. Den andra huvudkategorin var “professionell påverkan”, med tre 
kategorier; “gynnsam erfarenhet”, “påverkan på omvårdnaden” och “besvikelse mot 
professionen”. Den tredje huvudkategorin var “personlig påverkan”, med fyra 
kategorier; “rädsla och ångest”, “ilska”, “påverkan på familjelivet” och “långvariga 
konsekvenser”. Den fjärde huvudkategorin var “upplevelser av stöd” med två 
kategorier; “varierande stöd från organisationen” och “varierande stöd från kollegor”. 
Slutsatser: Sjuksköterskor upplevde att våldet hade normaliserats till den grad att 
det sågs som en del av professionen. Sjuksköterskor accepterade och rationaliserade 
våldet. Att bli utsatt för våld i vårdrelationer påverkade sjuksköterskor både 
professionellt och personligt samt påverkade patienternas omvårdnad. Sjuksköterskor 
upplevde att stödet som erbjöds var bristande. 
  
Nyckelord: kvalitativ, sjuksköterska, stöd, upplevelser, våldsamma situationer 
 
  



 

Summary 
 
Title: Violence against nurses in care relationships – a literature review. 
Aim: To describe nurses’ experiences of violence in care relationships. 
Methods: Literature review of 13 qualitative articles. And inductive approach was 
used. Data was analyzed with Friberg’s five step model. 
Results: Four main categories and 12 categories. The first main category was “a part 
of the profession”, with three categories; “normalization”, “acceptance” and 
“rationalization”. The second main category was “professional influence”, with three 
categories; “favorable experience”, “influence on the care” and “disappointment 
towards the profession”. The third main category was “personal influence”, with four 
categories; “fear and anxiety”, “anger”, “influence on family life” and “long-lasting 
consequences”. The fourth main category was “experiences of support”, with two 
categories; “varying support from the organization” and “varying support from 
colleagues”. 
Conclusions: Nurses felt that the violence had been normalized to a point where it 
was viewed as a part of the profession. Nurses accepted and rationalized the violence. 
The violence affected nurses both professionally and personally and also affected the 
patients care. Nurses experienced the support that was offered as lacking. 
  
Keywords: experiences, nurse, qualitative, support, violent situations 
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Inledning 

World Health Organization [WHO] (u.å.) har beskrivit våld mot sjuksköterskor som 
ett globalt problem. Sjuksköterskor var den profession inom hälso- och sjukvården 
som löpte störst risk att bli utsatt för våld (WHO, u.å.). Sjuksköterskor kunde bli 
utsatta för både fysiskt och psykiskt våld (Samir, Mohamed, Moustafa & Abou Saif, 
2012; Speroni, Fitch, Dawson, Dugan & Atherton, 2014). De som utförde våldet mot 
sjuksköterskor var vanligtvis patienter (Spector, Zhou & Che, 2014) eller patienters 
anhöriga (Choi & Lee, 2017; Samir et al. 2012). Några riskfaktorer för att bli utsatt för 
våld var att jobba kväll eller natt (Jafree, 2017), missnöje hos patienter och anhöriga 
(Jiao et al., 2015), underbemanning i personalgruppen (Pich, Kable & Hazelton, 2017), 
samt vilken avdelning sjuksköterskorna arbetade på (Gerberich et al., 2005). Våld mot 
sjuksköterskor utmanade deras säkerhet på arbetsplatsen (Wei, Chiou, Chien & 
Huang, 2016) och kunde leda till ett minskat psykologiskt och fysiskt välbefinnande, 
minskad arbetsmotivation (WHO, u.å.) samt en ökad risk för utbrändhet och 
sjukskrivningar bland sjuksköterskor (Estryn-Behar et al., 2008). Våld mot 
sjuksköterskor kunde även påverka patienternas omvårdnad (WHO, u.å.).   
 

Bakgrund 

Olika typer av våld 
Våld på arbetsplatsen har definierats som incidenter av fysiska eller psykiska 
övergrepp, hot eller misshandel i förhållanden relaterat till arbetet, vilket utmanade 
personalens säkerhet, välbefinnande och hälsa (International Labour Office, 
International Council of Nurses, World Health Organization & Public Services 
International, 2002). Forskning har identifierat flera typer av fysiskt våld mot 
sjuksköterskor, bland annat hårdhänta grepp (Speroni et al., 2014), att bli knuffad, 
slagen (Samir el al., 2012), riven, sparkad, biten eller spottad på (Franz, Zeh, Schablon, 
Kuhnert & Nienhaus, 2010; Zuzelo, Curran & Zeserman, 2012). Våldet kunde även vara 
psykiskt, vilket innefattade verbala övergrepp, aggressivt beteende (Estryn-Behar et 
al., 2008), hot, tvång, rasistiska trakasserier (Dehghan-Chaloshtari & Ghodousi, 2017) 
samt sexuella trakasserier (Boafo, Hancock & Gringart, 2016). Spector et al. (2014) 
genomförde en studie i 62 länder, som visade att den vanligaste typen av våld mot 
sjuksköterskor var icke-fysiskt våld (Spector et al., 2014). Samir et al. (2012) samt 
Chen, Ku och Yang (2012) kom även fram till att psykiskt eller verbalt våld var den 
vanligaste typen av våld som sjuksköterskor blev utsatta för. Enligt WHO (u.å.) hade 
sjuksköterskor en hög risk att bli utsatta för våld över hela världen. Våldet utfördes 
vanligtvis av patienter (Spector et al., 2014; WHO, u.å.) eller patienters anhöriga (Al-
Omari, 2015; Samir et al. 2012). 

 
Förekomst av våld i vårdrelationer 
Enligt en studie av Choi och Lee (2017) hade ca 96 % av de ca 350 sjuksköterskorna 
som inkluderades i studien blivit utsatta för våld det senaste året. En studie av Speroni 
et al. (2014) visade att 76 % av de ca 750 sjuksköterskorna som inkluderades i studien 
hade blivit utsatta för våld det senaste året. Ca 43 % av sjuksköterskorna upplevde 
rädsla för att drabbas av våld och ännu fler övervägde att lämna arbetsplatsen på grund 
av risken att drabbas (Speroni et al., 2014). Ytterligare en studie med data samlad från 
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två sjukhus i Lahore, Pakistan visade att ca 73 % av de ca 300 sjuksköterskorna som 
inkluderades hade blivit utsatta för våld det senaste året (Jafree, 2017). I en 
undersökning genomförd i tio europeiska länder med ca 13 500 deltagande 
sjuksköterskor angav 22 % att de ofta blev utsatta för våld av patienter eller 
patienternas anhöriga (Estryn-Behar et al, 2008). Sjuksköterskors risk för att bli utsatt 
för våld i vårdrelationer kunde påverkas av olika faktorer (Gillespie et al., 2013; Jafree, 
2017; Jiao et al., 2015; Pich et al., 2017; Samir et al., 2012). 

 
Riskfaktorer   
Riskfaktorer som har identifierats var att jobba på kvällen och natten (Jafree, 2017), 
bristande kommunikation, hög arbetsbelastning (Jiao et al., 2015; Shafran-Tikva, 
Chinitz, Stern & Feder-Bubis, 2017), underbemanning i personalgruppen (Pich et al., 
2017) samt bristande samarbete mellan vårdpersonalen (Shafran-Tikva et al., 2017). 
Risken för att utsättas för våld har visat sig vara större på vissa arbetsplatser (Gerberich 
et al., 2005). På sjukhus var förekomsten av våld mest frekvent på avdelningar som 
geriatrik, psykiatri och akutvård (Estryn-Behar et al., 2008; Gerberich et al., 2005; 
Spector et al., 2014), men våld förekom även på exempelvis medicinska och kirurgiska 
avdelningar (Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2010). 

Yngre och mindre erfarna sjuksköterskor löpte en större risk att utsättas för våld 
än äldre och mer erfarna sjuksköterskor (Darawad, Al-Hussami, Saleh, Mustafa & 
Odeh, 2015; Jiao et al., 2015). Darawad el al. (2015) menade att anledningen till detta 
berodde på en kultur där individer hade en större respekt för äldre sjuksköterskor. 
Sjuksköterskors attityder och beteenden (Shafran-Tikva et al., 2017) samt 
karaktärsdrag kunde även vara riskfaktorer (Zhang et al., 2017). Vissa arbetsuppgifter 
som sjuksköterskor utövade kunde öka risken för våld, bland annat att interagera med 
patienter i väntrummet på akutmottagning och att triagera (Pich et al., 2017). En högre 
risk förelåg dessutom vid vissa kliniska arbetsuppgifter, exempelvis såromläggning 
eller injektion. Även då sjuksköterskor uppmanade patienter att utföra något som 
patienterna var motvilliga till eller då sjuksköterskor ingrep i en konflikt kunde en 
våldsam situation uppstå (Magnavita & Heponiemi, 2011). 

De patienter som var mest angelägna att uppträda våldsamt var de som befann 
sig i en kris, var påverkade av någon substans eller led av smärta. Anhöriga kunde bli 
våldsamma om de hade fått ett dödsbesked eller var arga över patientens tillstånd 
(Gillespie, Gates & Berry, 2013). Ytterligare faktorer som kunde leda till våldsamt 
beteende hos patienter och anhöriga var missnöje, höga förväntningar (Jiao et al., 
2015) samt ilska mot hälso- och sjukvårdssystemet (Gillespie et al., 2013; Samir et al., 
2012). Patienters och anhörigas missnöje kunde grunda sig i brister i organisationen, 
exempelvis bristande vård, brist på vårdplatser (Samir et al., 2012) och långa 
väntetider (Gillespie et al., 2013; Samir et al., 2012). 
 

Organisation och arbetsklimat   
Enligt Kvas och Seljak (2015) krävdes det ett bra ledarskap och ett förebyggande arbete 
av sjukvårdsorganisationen för att kunna hantera våldet. Det ansågs vara 
organisationens ansvar att identifiera och förebygga risken för våldsamma situationer 
samt att stödja och se till att de som blev utsatta för våld fick adekvat hjälp (Darawad 
et al., 2015; Kvas & Seljak, 2015). För att kunna förebygga våld mot sjuksköterskor var 
det viktigt med ett förankrat säkerhetsklimat där personalen var angelägen att 
identifiera eventuella säkerhetsbrister som kunde leda till skador eller olyckor. Genom 
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ett förbättrat arbetsklimat kunde graden av exponering för våld minska (Yang, Spector, 
Chang, Gallant-Roman & Powell, 2012). Enligt Speroni et al. (2014) var det viktigt att 
sjuksköterskor blev utbildade i hur våld kunde hanteras och undvikas. Det har dock 
visat sig att sjuksköterskor var i större behov av stöd, utbildning och information vid 
omvårdnad av våldsamma patienter än vad de erhöll (Speroni et al., 2014).  

Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för våld rapporterade sällan detta till sina 
arbetsgivare (Ferns, 2006). Sjuksköterskor ansåg att det var osäkert att rapportera att 
de hade blivit utsatta för våld, då de var rädda för att förlora jobbet, hämnd från 
personen som utfört våldet eller för att anmälan inte skulle hanteras på rätt sätt 
(Fasanya & Dada, 2016). Även känslor som skam eller fruktan för vad andra skulle 
tycka kunde hindra sjuksköterskor från att rapportera våldsamma situationer (Jiao et 
al., 2015). Den låga rapporteringen kunde även bero på en tillåtande attityd bland 
sjuksköterskor angående våld (Ferns, 2006). Ferns (2006) menade att en förändrad 
attityd gentemot våld mot sjuksköterskor kunde möjliggöra för en norm där 
rapportering av våldsamma situationer var en självklarhet.  

Organisation och arbetsklimat har visat sig vara viktigt för att sjuksköterskor 
ska bibehålla en positiv känsla på arbetet efter att de hade blivit utsatta för våld 
(Lamothe & Guay, 2017). Att kunna känna en positiv känsla på arbetet var en av 
faktorerna för att uppleva meningsfullhet i arbetet som sjuksköterska (Lee, 2015). 

 
Meaning in work  
Meaning in work har beskrivits som en subjektiv upplevelse som grundade sig i att 
känna mening i sitt arbete och att uppleva arbetet som viktigt (Lee, 2015). Meaning in 
work kännetecknades av flera faktorer som har delats in i fyra kategorier; “att uppleva 
en positiv känsla på arbetet”, “meningen med själva arbetet”, “meningsfulla mål och 
syften med arbetet” samt “att arbeta ger en känsla av meningsfullhet” (Lee, 2015). “Att 
uppleva en positiv känsla på arbetet” innefattade subjektiva positiva upplevelser som 
kunde leda till en känsla av meningsfullhet på arbetet. Sjuksköterskor upplevde 
meningsfullhet främst då de applicerade signifikans till sitt arbete. Detta kunde 
möjliggöras genom att se sitt yrke som ett kall, vilket även medförde att 
arbetsupplevelsen blev mer meningsfull. Sjuksköterskor som upplevde meaning in 
work kände sig mer uppskattade och arbetet de utförde upplevdes vara högre värderat 
och mer givande. Meaning in work bidrog även till en känsla av självuppfyllelse och 
möjliggjorde för sjuksköterskor att förverkliga meningsfulla värderingar. Att uppleva 
meningsfullhet, självuppfyllelse och en positiv känsla på arbetet var viktiga aspekter 
för meaning in work (Lee, 2015). “Meningen med själva arbetet” innefattade olika 
faktorer som påverkade skapandet av meaning in work. Faktorer kunde vara den 
signifikans som sjuksköterskor applicerade till arbetet samt vilka uppfattningar och 
förväntningar sjuksköterskor hade på arbetet (Lee, 2015). “Meningsfulla mål och 
syften med arbetet” innebar att sjuksköterskors syfte med arbetet indikerade varför de 
engagerade sig i arbetet eller vilka mål som ville nås. Meningsfulla mål kunde bidra till 
meaning in work (Lee, 2015). “Att arbeta ger en känsla av meningsfullhet” innebar att 
sjuksköterskor upplevde värdet av arbetet i relation till andra delar av livet. Meaning 
in work skapades även utifrån sjuksköterskors privatliv. Meaning in work 
möjliggjorde för sjuksköterskor att förverkliga en meningsfull existens samt 
möjliggjorde för självutveckling och en högre förståelse för sig själva (Lee, 2015). Även 
då sjuksköterskor upplevde missnöje eller motgång på arbetet kunde de ändra sina 
tankar och acceptera problemen som en fördel eller möjlighet då de upplevde meaning 
in work (Lee, 2015).  
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Problemformulering 
Våld på arbetsplatsen utmanade sjuksköterskors säkerhet. Brist på säkerhet och 
trygghet på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskors arbetsprestation, produktivitet 
samt patienternas omvårdnad. Våld mot sjuksköterskor ökade förekomsten av 
utbrändhet och sjukskrivningar samt påverkade hur länge sjuksköterskor stannade på 
sina arbetsplatser. Sjuksköterskors upplevelse av meaning in work kunde påverkas då 
sjuksköterskor blev utsatta för våld. Att bli utsatt för våld kunde leda till konsekvenser 
som påverkade sjuksköterskors psykologiska och fysiska välbefinnande.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av våld i vårdrelationer. 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar har gjorts för att få en översikt över 
problemet (Friberg, 2012b). Syftet med en litteraturöversikt är ökad förståelse och 
kunskap om ett fenomen (Friberg, 2012a; Willman & Stoltz, 2017). I denna 
litteraturöversikt var fenomenet våld mot sjuksköterskor. I en litteraturöversikt 
bearbetas kunskapen genom sökning av artiklar, analys och sammanställning av dessa 
(Friberg, 2012b). Kvalitativa artiklars syfte är att skapa en fördjupad förståelse för 
upplevelser eller erfarenheter av ett fenomen (Segesten, 2012). En induktiv ansats har 
tillämpats då resultatet utgår från levda upplevelser (Henricson & Billhult, 2017). 
 

Urval och datainsamling 
Sökningen av artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO, 
då dessa är kopplade till omvårdnad och är relevanta för syftet (Forsberg & 
Wengström, 2016). Sökningen genomfördes genom att först läsa alla titlar som 
databasen genererade av sökorden. Abstract lästes i de artiklar med titlar som 
upplevdes svara på syftet. I databaserna CINAHL och PsycINFO användes 
begränsningarna peer-reviewed och publiceringsdatum mellan år 2008–2018. I 
databasen MEDLINE användes begränsningen publiceringsdatum mellan år 2008–
2018. Databasen CINAHL genererade totalt 461 träffar varav 78 abstract lästes. Av 
dessa gick 19 artiklar vidare till kvalitetsgranskning varav tio artiklar inkluderades. 
Databasen MEDLINE genererade totalt 325 träffar varav 61 abstract lästes. Av dessa 
gick fyra artiklar vidare till kvalitetsgranskning varav två artiklar inkluderades. 
Databasen PsycINFO genererade totalt 341 träffar varav 63 abstract lästes. Av dessa 
gick fem artiklar vidare till kvalitetsgranskning varav en artikel inkluderades. 

De sökord som användes var assault, experience, nurs*, occupational violence, 
violence against nurses och workplace violence. För att koppla ihop sökorden 
kombinerades de med den booleska operatorn “AND”. Trunkeringstecken (*) 
användes för att ge träffar på alla böjningsformer av ordet (Östlundh, 2012). Samtliga 
sökningar dokumenterades och redovisas i en sökningsmatris (Tabell 1). 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle svara på syftet, vara etiskt godkända, ha 
en kvalitativ metod och vara peer-reviewed. Alla kvalitativa artiklar inkluderades, 
oavsett val av kvalitativ design. Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för våld i 
vårdrelationer, vilket innefattade relationen med både patienter och anhöriga, 
inkluderades. Alla typer av våld samt våld från alla patientgrupper, oavsett diagnos, 
inkluderades. Exklusionskriterierna var artiklar skrivna på ett annat språk än engelska 
eller svenska, artiklar som innefattade våld mot andra yrkesgrupper än sjuksköterskor 
samt artiklar som innefattade våld utövat av annan vårdpersonal, kollegor eller chefer. 

De artiklar med abstract som upplevdes möta inklusionskriterierna gick vidare 
till kvalitetsgranskning. Totalt 28 artiklar kvalitetsgranskades. Ett protokoll för 
kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar framtaget av Avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping användes (se Bilaga 1). Protokollet bestod av två delar 
med totalt 12 frågor som skulle besvaras med “ja” eller “nej”. Varje svar med “ja” gav 1 
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poäng och varje svar med “nej” gav 0 poäng. Del 1 bestod av fyra frågor där samtliga 
frågor behövde besvaras med “ja” för att gå vidare till nästa del. Del 2 bestod av åtta 
frågor där det krävdes 7/8 poäng för att artikeln skulle inkluderas i 
litteraturöversikten. I del 1 exkluderades 15 artiklar, då de inte uppfyllde alla fyra krav 
eller mötte inklusionskriterierna. Åtta artiklar svarade inte på syftet, tre artiklar 
inkluderade andra yrkesgrupper, två artiklar var skrivna på ett annat språk än svenska 
eller engelska, en artikel saknade ett etiskt övervägande och en artikel hade inte en 
kvalitativ metod. Totalt 13 artiklar uppfyllde alla fyra krav i del 1 och gick vidare till 
nästa del. I del 2 fick elva artiklar 8/8 poäng och två artiklar fick 7/8 poäng. De artiklar 
som fick 7/8 poäng saknade diskussion av kvalitetssäkringsbegrepp, till exempel 
tillförlitlighet eller trovärdighet. Totalt 13 artiklar godkändes och inkluderades i 
litteraturöversikten. De inkluderade artiklarna redovisas i en artikelmatris (se Bilaga 
2). 
 
Tabell 1. Sökningsmatris över samtliga databaser, begränsningar, sökord samt antal träffar, 
lästa abstract, granskade artiklar och inkluderade artiklar. 
 

Databas 
Begränsningar 

Månad 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
Peer reviewed 

2008–2018 
Januari 2018 

Violence against 
nurses 

84 30 8 5 

Workplace 
violence AND 

nurs* AND 
experience 

185 33 7 4 

Occupational 
violence AND 

nurs* 

27 8 2 0 

Assault AND nurs* 
AND experience 

165 7 2 1 

MEDLINE 
2008–2018 

Januari 2018 

Violence against 
nurses 

102 26 2 2 

Workplace 
violence AND 

nurs* AND 
experience 

99 26 2 0 

Occupational 
violence AND 

nurs* 

47 4 0 0 

Assault AND nurs* 
AND experience 

75 5 0 0 

PsycINFO 
Peer reviewed 

2008–2018 
Januari 2018 

Violence against 
nurses AND 
experience 

58 14 1 1 

Workplace 
violence AND 

nurs* AND 
experience 

91 27 2 0 

Occupational 
violence AND 

nurs* AND 
experience 

67 17 2 0 

Assault AND nurs* 
AND experience 

125 5 0 0 
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Dataanalys 
Dataanalysen utgick från Fribergs (2012a) femstegsmodell. I steg 1 lästes artiklarna 
igenom ett flertal gånger med fokus på artiklarnas resultat. I steg 2 identifierades 
nyckelfynden i varje artikels resultat, genom att markera med överstrykningspenna. I 
steg 3 sammanställdes nyckelfynden i ett dokument. All data som var relevant för syftet 
dokumenterades. I steg 4 jämfördes nyckelfynden för att hitta likheter och skillnader 
för att kunna identifiera kategorier. Datan färgkodades sedan utifrån kategorierna. I 
steg 5 formulerades en beskrivning av de kategorier som uppkommit, vilket utgör 
resultatet av litteraturöversikten (Friberg, 2012a). Under dataanalysen framkom fyra 
huvudkategorier och 12 kategorier.  

 
Etiska överväganden 
Då datainsamlingen i denna litteraturöversikt utgick från tidigare publicerad litteratur 
behövdes inget etiskt godkännande. Däremot hade alla artiklar som inkluderats i 
litteraturöversikten blivit godkända av en etisk kommitté eller presenterat ett etiskt 
övervägande från författarna (Forsberg & Wengström, 2016). Detta säkerställdes 
genom protokollet för kvalitetsgranskning, där ett av kriterierna var att ett etiskt 
godkännande, alternativt etiskt övervägande, skulle beskrivas. I kvalitativa artiklar bör 
författarna ta ställning till sin förförståelse (Forsberg & Wengström, 2016). Den 
föreliggande förförståelsen hanterades i arbetets begynnande skede genom en 
diskussion kring fenomenet. Fortlöpande genom arbetet hölls diskussioner angående 
tidigare kunskaper och erfarenheter för att uppmärksamma föreliggande förförståelse. 
Den gemensamma angelägenheten var att genom objektivitet samla, analysera och 
sammanställa data. 
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Resultat 

Resultatet blev fyra huvudkategorier med 12 kategorier. Den första huvudkategorin var 
“en del av professionen”, med tre kategorier; “normalisering”, “acceptans” och 
“rationalisering”. Den andra huvudkategorin var “professionell påverkan”, med tre 
kategorier; “gynnsam erfarenhet”, “påverkan på omvårdnaden” och “besvikelse mot 
professionen”. Den tredje huvudkategorin var “personlig påverkan”, med fyra 
kategorier; “rädsla och ångest”, “ilska”, “påverkan på familjelivet” och “långvariga 
konsekvenser”. Den fjärde huvudkategorin var “upplevelser av stöd” med två 
kategorier; “varierande stöd från organisationen” och “varierande stöd från kollegor”. 
Samtliga huvudkategorier och kategorier illustreras i Figur 1. En matris över 
litteraturöversiktens resultat presenteras i Bilaga 3. 

 

                 
 

              
  
Figur 1. Illustration av samtliga huvudkategorier och kategorier. 

 
En del av professionen 
Återkommande upplevelser hos sjuksköterskor som hade blivit utsatta för våld i 
vårdrelationer var att våldet var en del av professionen (Baby, Glue & Carlyle, 2014; 
Han et al., 2017; Lantta, Anttila, Kontio, Adams & Välimäki, 2016; Ramacciati, 
Ceccagnoli & Addey, 2015; Stevenson, Jack, O’Mara & LeGris, 2015; Wolf, Delao & 
Perhats, 2014; Yang, Hsieh, Lee & Chen, 2016). Våldet upplevdes vara ofrånkomligt 
eller oundvikligt och därmed ansågs det ingå i arbetet (Han et al., 2017; Pich, Hazelton, 
Sundin & Kable, 2011; Ramacciati et al., 2015; Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014; 
Yang et al., 2016). 

 
Normalisering 
Sjuksköterskor upplevde att våldet var så vanligt förekommande att det hade blivit en 
norm (Baby et al., 2014; Han et al., 2017; Lantta et al., 2016; Pich et al., 2011; 
Ramacciati et al., 2015). Framförallt vad gäller verbalt våld samt våld inom akutvården 
och psykiatrin (Baby et al., 2014; Han et al., 2017; Howerton Child & Sussman, 2017; 
Lantta et al., 2016; Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi & Rahgozar, 2018; 
Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014). Det verbala våldet kunde 
förväntas dagligen (Baby et al., 2014; Pich et al., 2011; Stevenson et al., 2015). Våldet 
hade normaliserats till den grad där det inte uppmärksammades eller sågs som våld 
längre (Baby et al., 2014; Lantta et al., 2016; Ramacciati et al., 2015; Stevenson et al., 

En del av 
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2015). Normaliseringen av våldet medförde att sjuksköterskor inte rapporterade 
våldsamma situationer (Lantta et al., 2016; Pich et al., 2011; Stevenson et al., 2015). 
Sjuksköterskor upplevde dessutom att rättssystemet inte ville åtala personen som hade 
utfört våldet, eftersom våld kunde förväntas på en akutmottagning (Wolf et al., 2014). 
Samma uppfattningar delades av sjuksköterskor inom psykiatrin (Baby et al., 2014). 
 

Acceptans  
Det fanns en acceptans hos sjuksköterskor relaterat till att våld alltid var närvarande 
inom sjuksköterskeprofessionen (Baby et al., 2014; Han et al., 2017; Lantta et al., 2016; 
Pich et al., 2011; Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014). Att bli utsatt för våld beskrevs 
som något som sjuksköterskorna inte ville skulle hända, men att det alltid fanns en risk 
för att bli utsatt (Baby et al., 2014). Acceptansen av våld medförde att sjuksköterskor 
förnekade konsekvenserna som följde våldsamma situationer (Han et al., 2017; Wolf 
et al., 2014). Trots det uttryckte sjuksköterskor att de inte önskade den rådande 
acceptansen av våld (Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskornas acceptans varierade 
beroende på det mentala tillståndet hos de som utförde våldet och huruvida de ansågs 
kunna kontrollera sina handlingar (Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Stevenson 
et al., 2015). Sjuksköterskor hade ofta en större acceptans för våldet om det utfördes 
av en patient som var mentalt påverkad, till exempel berusad eller psykiskt sjuk 
(Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2016; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; 
Yang et al., 2016). Detta gällde dock inte alla, på en psykiatrisk avdelning blev 
sjuksköterskorna mer påverkade av våldet om det utfördes av någon med 
personlighetsstörning eller som var substanspåverkad, då dessa personer ansågs 
kunna kontrollera sina handlingar (Stevenson et al., 2015). 

 
Rationalisering 
Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för våld rationaliserade våldsamma beteenden. 
Sjuksköterskor hade förståelse för att patienterna var påverkade av deras psykiatriska 
symptom och uppfattade därför våldet som normalt och något som ingick i arbetet 
(Najafi et al., 2018; Ramacciati et al., 2015; Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). 
Sjuksköterskor hade förståelse för att patienter eller anhöriga uppträdde våldsamt, då 
de kunde befinna sig i chock eller gå igenom något svårt. Genom våldet fick patienterna 
och de anhöriga utlopp för sina känslor. Trots rationaliseringen önskade 
sjuksköterskorna att patienterna och deras anhöriga hade en högre respekt för deras 
profession och inte bemötte dem våldsamt (Avander et al., 2016).  
 

Professionell påverkan 
Våld i vårdrelationer påverkade sjuksköterskors förmåga att bibehålla sin 
professionella roll (Avander et al., 2016; Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014) samt 
hotade deras professionella integritet (Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani 
& Mohammadi, 2017) och värdighet (Najafi et al., 2018). Det påverkade även 
sjuksköterskors professionella självförtroende och attityder mot sin profession. 
Sjuksköterskor upplevde att yrket hade en låg status och var meningslöst (Najafi et al., 
2018).  
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Gynnsam erfarenhet 
Det fanns en upplevelse av att följderna efter en våldsam situation kunde ses som 
gynnsamma. Sjuksköterskorna kunde se den våldsamma situationen som en 
lärandeprocess som medförde ett förbättrat yrkesutövande och utökade möjligheterna 
för att utföra en god omvårdnad (Baby et al., 2014; Yang et al., 2016). Det gav 
sjuksköterskorna ett ökat förtroende för deras förmåga att ingripa i en våldsam 
situation samt ökade förmågan att förhindra att våldsamma situationer uppstår igen 
(Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). Några sjuksköterskor förklarade 
vaksamheten som uppkom efter den våldsamma situationen som en “hälsosam rädsla” 
(Lantta et al., 2016). 

 
Påverkan på omvårdnaden 
Efter våldsamma situationer blev sjuksköterskors koncentrationsförmåga försämrad, 
vilket i sin tur påverkade sjuksköterskornas färdigheter och effektivitet (Hassankhani 
et al., 2017; Stevenson et al., 2015). Då en patient uppträdde våldsamt kunde viljan att 
utföra omvårdnaden påverkas (Han et al., 2017; Najafi et al., 2018). Sjuksköterskors 
empati för patienterna minskade då de agerade våldsamt (Han et al., 2017; Pich et al., 
2011; Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskor kunde medvetet sänka standarden på 
omvårdnaden som en form av copingstrategi (Han et al., 2017). Omvårdnaden kunde 
bli mindre engagerad och personcentrerad (Stevenson et al., 2015). Däremot var målet 
alltid att ge en god och professionell omvårdnad oavsett patienternas situation, även 
om det ibland upplevdes vara svårt (Avander et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde en 
konflikt mellan plikten att utföra omvårdnad och behovet att skydda sig själva från 
våld. Ofta tog sjuksköterskor beslutet att skydda sig själva, men då patienten upplevdes 
vara okontrollerad till följd av sin sjukdom prioriterades deras omvårdnadsbehov över 
sjuksköterskornas säkerhet (Stevenson et al., 2015). Det upplevdes vara svårt för 
sjuksköterskorna att bibehålla och skapa goda vårdrelationer till sina patienter efter 
att de hade blivit utsatta för våld. De blev mer opersonliga, distanserade och försiktiga 
gentemot patienterna (Avander et al., 2016; Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 
2018; Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). Sjuksköterskor kunde undvika 
patienten som hade uppträtt våldsamt eller vilja överlåta patienten till en annan 
sjuksköterska (Stevenson et al., 2015). Patienter som hade uppträtt våldsamt skrevs 
ibland ut tidigare från avdelningen än vad som var lämpligt, eftersom sjuksköterskorna 
ville avsluta vårdrelationen så snabbt som möjligt (Han et al., 2017).  

 
Besvikelse mot professionen 
Förekomsten av våld i vårdrelationer ledde till att sjuksköterskor upplevde tveksamhet 
(Avander et al., 2016; Hassankhani et al., 2017) samt besvikelse riktat mot sin 
profession (Howerton Child & Sussman, 2017; Pich et al., 2011). De menade att de gick 
in i professionen med en förhoppning om att hjälpa människor, men blev istället 
fortlöpande utsatta för våld. Denna besvikelse påverkade deras arbetstillfredsställelse 
(Howerton Child & Sussman, 2017; Najafi et al., 2018). Sjuksköterskor blev nedstämda 
och bekymrade över hur de blev tilltalade och behandlade av patienter och anhöriga 
(Howerton Child & Sussman, 2017; Pich et al., 2011). Sjuksköterskor kände en ovilja 
att gå till arbetet på grund av risken att drabbas av våld (Hassankhani et al., 2017; Pich 
et al., 2011; Wolf et al., 2014). Det förekom att sjuksköterskor ville byta arbetsplats eller 
helt sluta arbeta som sjuksköterska (Avander et al., 2016; Hassankhani et al., 2017; 
Howerton Child & Sussman, 2017; Wolf et al., 2014). 
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Personlig påverkan 
Våld i vårdrelationer påverkade sjuksköterskor både långsiktigt och kortsiktigt (Baby 
et al., 2014; Najafi et al., 2018; Ramacciati et al., 2015). Det innebar förändringar även 
utanför arbetsplatsen (Avander et al., 2016; Baby et al., 2014; Han et al., 2017; 
Hassankhani et al., 2017; Lantta et al., 2016; Najafi et al., 2018; Pich et al., 2011; 
Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014; Yang et al., 2016). Efter våldsamma situationer 
upplevde sjuksköterskor många känslor som påverkade deras fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande (Baby et al., 2014; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; 
Lantta et al., 2016; Najafi et al., 2018; Pich et al., 2011; Rammacciati et al., 2015; 
Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014).  
 

Rädsla och ångest 
Rädsla och ångest var vanligt förekommande känslor hos de drabbade 
sjuksköterskorna (Avander et al., 2016; Baby et al., 2014; Han et al., 2017; 
Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2018: Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; 
Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014; Yang et al., 2016). Sjuksköterskor kände ångest 
över att fortsätta arbeta efter att de hade blivit utsatta för våld (Stevenson et al., 2015; 
Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor kände ångest över vad som hade hänt om den 
våldsamma situationen hade slutat annorlunda (Han et al., 2017; Stevenson et al., 
2015) samt rädsla och ångest över att bli utsatta för våld igen (Najafi et al., 2018; 
Ramacciati et al., 2015; Yang et al., 2016). Då sjuksköterskor utsattes för våld av 
anhöriga upplevdes ofta hotet vara större, då de vanligtvis inte var fysiskt begränsade 
(Avander et al., 2016). På grund av rädslan kände sig sjuksköterskorna tvungna att 
tillmötesgå patienternas eller de anhörigas orimliga krav. Det kunde leda till känslor 
av att bli kränkt eller förolämpad (Avander et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde 
rädsla för deras säkerhet på eller utanför arbetsplatsen (Avander et al., 2016; Christie, 
2015; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2018; Pich et al., 2011; 
Stevenson et al, 2015). Då sjuksköterskor hade mött våldsamma patienter utanför 
arbetet hade starka känslor av rädsla uppstått. De blev rädda för att bli igenkända och 
återigen bli utsatta för våld (Stevenson et al., 2015) eller för att bli uppsökta i sina hem 
av personen som utfört våldet (Avander et al., 2016; Han et al., 2017). Känslor av rädsla 
och ångest ledde till en ökad vaksamhet hos de drabbade (Avander et al., 2016; 
Hassankhani et al., 2017; Lantta et al., 2016; Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). 
De blev mer uppmärksamma och reagerade mer på hur människor rörde sig och 
betedde sig (Avander et al., 2016, Yang et al., 2016). Sjuksköterskorna blev extra 
vaksamma även utanför arbetsplatsen (Avander et al., 2016; Hassankhani et al., 2017; 
Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). Den ökade vaksamheten och 
uppmärksamheten blev en del av det dagliga livet (Stevenson et al., 2015). 
 

Ilska 
Sjuksköterskor upplevde ilska efter att de hade blivit utsatta för våld (Baby et al., 2014; 
Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2018; Pich et al., 2011; Stevenson et al., 2015). 
Framförallt om personen som utfört våldet ansågs kunna kontrollera sitt beteende 
samt då våldet upplevdes vara personligt riktat mot sjuksköterskan (Stevenson et al., 
2015). Ilskan kunde vara riktad mot ledning och organisation på grund av en känsla av 
att de inte brydde sig om sjuksköterskornas utsatta situation (Ramacciati et al., 2015). 
Ilskan kunde även riktas mot kollegor, i de fall de inte upplevdes delta i teamarbetet 
och därmed bidrog till förekomsten av våldsamma situationer (Stevenson et al., 2015). 
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Påverkan på familjelivet 
Att bli utsatt för våld i vårdrelationer påverkade sjuksköterskors sociala relationer och 
familjeliv (Baby et al., 2014; Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2018). En känsla av 
strikta regler om etik och profession medförde att sjuksköterskor valde att avreagera 
sig i hemmet istället för på arbetet. Det innebar att familjelivet fick konsekvenser av 
spänningen på arbetsplatsen (Najafi et al., 2018). Sjuksköterskor kunde gå hem arga 
från arbetet, vilket ledde till reaktioner och konflikter i hemmet (Hassankhani et al., 
2017; Najafi et al., 2018). Ökad utmattning till följd av våld gjorde det svårt för 
sjuksköterskor att hantera föräldrarollen (Baby et al., 2014). Sjuksköterskor upplevde 
även att de blev mer överbeskyddande gentemot deras familjemedlemmar (Avander et 
al., 2016).  

 
Långvariga konsekvenser 
Sjuksköterskor upplevde att de inte hade kraft och energi till att hantera de 
återkommande våldsamma situationerna på ett hälsosamt sätt (Han et al., 2017). Det 
tog ofta en lång tid att bearbeta den våldsamma situationen och många sökte svar på 
varför de hade blivit utsatta (Ramacciati et al., 2015). Att bli utsatt för våld beskrevs 
som att drabbas av både emotionella och fysiska ärr. De fysiska ärr som kvarstod blev 
en daglig påminnelse om det hot de varje dag fick utstå på sin arbetsplats. Det hade en 
konstant påverkan på deras liv och var något som de ofta tänkte på (Han et al., 2017). 
Sjuksköterskor kände sig ofta mer upprörda över det psykologiska traumat än det 
fysiska våldet (Yang et al., 2016). Över tid syntes flera långvariga konsekvenser, 
exempelvis stress (Avander et al., 2016; Hassankhani et al., 2017), sömnproblem 
(Hassankhani et al., 2017), depression (Najafi et al., 2018; Hassankhani et al., 2017) 
och posttraumatiskt stressyndrom. Sjuksköterskor upplevde symtom som flashbacks, 
skakningar, svettningar och utbristande i gråt vid en triggande situation (Han et al., 
2017; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor blev ibland tvungna att medicinera för sina 
mentala problem efter att de hade blivit utsatta för våld (Hassankhani et al., 2017).  
 

Upplevelser av stöd 
Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för våld i vårdrelationer kände sig missnöjda 
över det stöd som erbjöds (Avander et al., 2016; Baby et al., 2014; Christie, 2015; Najafi 
et al., 2018; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 
2014; Yang et al., 2016). 
 

Varierande stöd från organisationen 
Sjuksköterskor upplevde ett missnöje över att organisationen inte brydde sig om 
sjuksköterskornas säkerhet på arbetsplatsen (Christie, 2015; Ramacciati et al., 2015; 
Wolf et al., 2014). Det bristande stödet från organisationen ledde till känslor av ångest, 
frustration och en upplevelse av att arbeta på en osäker arbetsplats (Baby et al., 2014; 
Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor kände sig ensamma efter att de hade blivit utsatta 
för våld, då de upplevde att ledningen inte förstod problemet eller jobbade mot en 
förändring (Christie, 2015; Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014; Yang et al., 2016). 
Då sjuksköterskor presenterade förbättringsförslag uppmärksammades de ofta inte 
(Ramacciati et al., 2015).  

Sjuksköterskor upplevde att det lagliga stödet var bristande (Baby et al., 2014; 
Christie, 2015; Han et al., 2017; Ramacciati et al., 2015; Stevenson et al., 2015; Wolf et 
al., 2014). Organisationen kunde ibland hindra sjuksköterskorna från att anmäla 
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personen som hade utfört våldet (Stevenson et al., 2015; Wolf et al., 2014). 
Sjuksköterskor upplevde att ledningen brydde sig mer om dålig publicitet (Wolf et al., 
2014) eller patienternas tillfredställelse än sjuksköterskornas säkerhet (Christie, 
2015). Organisationen kunde anmäla patienter efter att de hade förstört institutionens 
tillhörigheter men inte då patienter hade skadat sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 
kände sig då obetydliga för organisationen (Ramacciati et al., 2015).  

Stöd kunde förekomma från sjuksköterskornas närmsta chefer men var ovanligt 
från den högre ledningen i organisationen (Christie, 2015; Pich et al., 2011; Wolf et al., 
2014). De drabbade sjuksköterskorna kände sig som mest stöttade då ledningen visade 
förståelse, uppmärksammade problemet, inte förminskade situationen (Stevenson et 
al., 2015) samt då ledningen tog sjuksköterskornas parti i konflikten (Ramacciati et al., 
2015). Det fanns en upplevelse av att utformande av tydligare riktlinjer för agerande i 
våldsamma situationer hade gjort ledningen mer angelägen att förmedla stöd (Christie, 
2015). 

 
Varierande stöd från kollegor   
Sjuksköterskor upplevde att det interprofessionella stödet varierande beroende på 
situationen (Avander et al., 2016; Yang et al., 2016). Vissa sjuksköterskor upplevde 
stödet från kollegor som hjälpande och andra upplevde att det kunde förvärra 
känslorna (Yang et al., 2016). Då våldet utfördes av en patient med en psykisk diagnos 
var stödet ofta bättre, då referering till psykiatrisk vård kunde genomföras. När 
patienter blev våldsamma på grund av en demenssjukdom eller drogpåverkan fick 
sjuksköterskorna ofta hantera situationen själva (Avander et al., 2016). Sjuksköterskor 
upplevde att det kollegiala stödet varierade beroende på kollegornas personligheter. 
Utifrån kollegornas personligheter kunde de agera antingen genom att lugna ner 
situationen, eskalera situationen eller skydda sina medarbetare (Howerton Child & 
Sussman, 2017). Sjuksköterskor upplevde att informellt stöd från kollegor var viktigt 
för att kunna hantera våldsamma situationer (Baby et al., 2014; Pich et al., 2011; 
Ramacciati et al., 2015). Det ansågs vara den vanligaste typen av stöd som söktes och 
erhölls (Baby et al., 2014; Christie, 2015; Stevenson et al., 2015).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I denna litteraturöversikt sammanställdes data från 13 kvalitativa artiklar, med syftet 
att få en överblick över problemet (Friberg, 2012b) samt öka förståelsen för fenomenet 
(Willman & Stoltz, 2017). Det hade varit av intresse att genomföra en empirisk studie 
för en djupare undersökning av fenomenet, men på grund av tidsbrist valdes det att 
göra en litteraturöversikt. Att genomföra en litteraturöversikt innan en ny studie 
påbörjas kan vara en styrka då det kan medföra en insikt i olika perspektiv av 
fenomenet (Polit & Beck, 2016). 

En kvalitativ metod valdes eftersom att syftet var att beskriva upplevelser av ett 
fenomen (Segesten, 2012). Att endast inkludera kvalitativa artiklar bidrog därmed till 
att syftet har besvarats, då kvalitativa artiklars syfte är att beskriva upplevelser av ett 
fenomen (Segesten, 2012). Artiklarna som inkluderades hade inte samma kvalitativa 
design då det ansågs generera ett för lågt antal träffar i sökningen. Det skulle därmed 
vara svårt att hitta tillräckligt med information för att besvara syftet. Om artiklarna 
hade haft samma kvalitativa design hade det medfört en högre trovärdighet till studien 
(Henricson, 2017a). Att artiklarna hade olika kvalitativa design kan därmed ses som en 
svaghet med detta arbete. 

Då syftet var att beskriva upplevelser av ett fenomen, ansågs en induktiv ansats 
vara lämplig att använda. Vid en induktiv ansats söks information förutsättningslöst 
utan att göra antaganden i förhand. Resultatet genererar sedan en teori, eller 
diskuteras mot en teori (Henricson & Billhult, 2017). Alternativet till induktiv ansats 
är deduktiv ansats. Då utgår arbetet från en bestämd teori, vilket kan medföra struktur 
till arbetsprocessen. Om det finns välutvecklade teorier som stämmer överens med 
forskningsämnet kan en deduktiv metod vara lämplig att använda (Henricson, 2017b). 

Databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO valdes på grund av att de var 
relevanta för syftet och för omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att 
inkludera fler databaser med omvårdnadsfokus ökade resultatets sensitivitet, vilket 
medförde en högre trovärdighet till studien (Henricson, 2017a). Om sökning utförts i 
andra databaser är det möjligt att andra träffar hade genererats, vilket hade kunnat 
påverka resultatet. Majoriteten av de inkluderade artiklarna hittades i CINAHL, vilket 
kan bero på att det var denna databas som genomsöktes först. Därav blev senare 
dubbletter av artiklar som hittades i databaserna MEDLINE och PsycINFO inte 
inkluderade. 

Sökorden som användes valdes utifrån relevans för syftet och utifrån de begrepp 
som hittades i litteraturen under en inledande sökning. Fler sökord som hade kunnat 
vara relevanta för syftet är exempelvis verbal, physical, aggression eller abuse, vilka 
kan kopplas till fenomenet våld mot sjuksköterskor. Om synonymlexikon eller 
ordböcker hade använts hade fler sökord kunnat identifieras (Karlsson, 2017). Att 
använda trunkering (*) på fler sökord hade kunnat ge ytterligare träffar (Polit & Beck, 
2016; Östlundh, 2012). Den booleska operatorn “AND” användes för att begränsa 
sökningen (Polit & Beck, 2016; Forsberg & Wengström, 2016). Att använda den 
booleska operatorn “OR” hade kunnat expandera sökningen samt ökat sökningens 
sensitivitet (Karlsson, 2017). Sensitivitet har påvisats då det under sökningsprocessen 
förekom att databaser genererade samma artiklar utifrån olika sökord och 
sökordskombinationer (Henricson, 2017a). Under sökningsprocessen tillämpades 
enbart fritextsökning, vilket kan ses som en svaghet med detta arbete. En kombination 
av fritextsökning och ämnessökning hade ökat litteraturöversiktens specificitet 
(Henricson, 2017a). Begränsningen publiceringsdatum mellan 2008–2018 användes i 
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sökningarna på grund av att den senaste forskningen ansågs vara mest relevant, då den 
var mer aktuell. Om äldre material inte är relevant bör en avgränsning i tid göras 
(Östlundh, 2012). Den äldsta artikeln som inkluderades var publicerad år 2011 och de 
resterande var publicerade mellan år 2014–2018, vilket kan ses som en styrka i detta 
arbete.  

Litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier utformades med målet 
att finna information som kunde svara på litteraturöversiktens syfte. Med tydliga och 
detaljerade inklusion- och exklusionskriterier fick litteraturöversikten en högre 
kvalitet (Polit & Beck, 2016). Ytterligare inklusionskriterier kunde utformats för att 
begränsa den genererade informationen och eventuellt höja litteraturöversiktens 
överförbarhet och trovärdighet (Henricson, 2017a). I denna litteraturöversikt 
inkluderades alla sjuksköterskor, oavsett vilken avdelning de arbetade på eller vilken 
patientgrupp de arbetade med. Anledningen till att alla sjuksköterskor och 
patientgrupper inkluderades var för att få en mer generell översikt av fenomenet och 
inte inrikta resultatet på ett specifikt omvårdnadsområde. Ett annat resultat hade 
troligtvis genererats om syftet riktats mot exempelvis enbart psykiatrisjuksköterskor. 
Alla former av våld inkluderades i denna litteraturöversikt eftersom det annars hade 
genererats för få träffar i sökningen, då det under litteratursökningen framkom att 
majoriteten av artiklarna inkluderade både verbalt och fysiskt våld. Hade resultatet 
riktats mot exempelvis enbart verbalt våld hade troligtvis ett annat resultat genererats. 
Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket också kan ses 
som en styrka. Artiklar som är peer-reviewed är bedömda som vetenskapliga och högre 
värderade än artiklar som inte är peer-reviewed (Polit & Beck, 2016). Detta 
inklusionskriterie stärker därmed litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 
2017a). För att säkerställa att detta inklusionskriterie uppfylldes användes 
begränsningen peer reviewed vid sökningar i databaserna CINAHL och PsycINFO. 
Begränsningen peer-reviewed fanns inte att tillgå i databasen MEDLINE. För att 
säkerställa att de artiklar som hittades i denna databas var peer-reviewed 
kontrollerades det att tidskriften som artikeln publicerats i innefattade artiklar som 
var peer-reviewed. 

Ett exklusionskriterie var artiklar skrivna på ett annat språk än engelska eller 
svenska, då engelska och svenska är språken som behärskas (Polit & Beck, 2016; 
Östlundh, 2012). Artiklar som innefattade andra professioners upplevelser 
exkluderades, eftersom syftet var riktat mot sjuksköterskor. Andra professioners 
upplevelser blev därmed irrelevanta. Syftet riktades mot våld i vårdrelationer, vilket 
innefattade både patienter och anhöriga. Därmed exkluderades artiklar där våldet 
utfördes av annan vårdpersonal, kollegor eller chefer. Om dessa exklusionskriterier 
inte funnits hade troligtvis ett annat resultat genererats. 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades individuellt följt av en gemensam 
jämförande granskning, vilket höjer litteraturöversiktens pålitlighet (Henricson, 
2017a). Det kvalitetsgranskningsprotokoll som används kan påverka 
litteraturöversiktens tillförlitlighet (Henricson, 2017a). Samtliga inkluderade artiklar 
fick höga poäng i kvalitetsgranskningen (se bilaga 2), vilket stärker resultatets 
pålitlighet (Henricson, 2017a). Majoriteten av de 28 artiklarna som 
kvalitetsgranskades exkluderades på grund av att de inte mötte inklusionskriterierna 
eller att de innehöll något exklusionskriterie. Tre av dessa exkluderades på grund av 
att de innehöll data angående andra yrkesgruppers upplevelser av våld. Genom att 
använda den booleska operatorn “NOT” i sökningen hade dessa artiklar kunnat 
undvikas (Östlundh, 2012). 

Datan analyserades både individuellt och gemensamt. För att förstå artiklarnas 
helhet lästes studierna ett flertal gånger. All data som var relevant för syftet 
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dokumenterades för att inte missa viktig information. Efter att kategorierna hade 
bildats färgkodades datan efter kategorierna för att skapa struktur, inte gå miste om 
viktig information samt göra informationen mer lättillgänglig (Friberg, 2012b). 
Analysmetoden av Friberg (2012a) genererade fyra huvudkategorier och 12 kategorier, 
som innehöll information angående sjuksköterskors upplevelser av våld i 
vårdrelationer. Därmed har vald dataanalysmetod bidragit till att syftet har besvarats.  

Litteraturöversiktens etiska förhållningssätt innefattade ett krav på att de 
artiklar som inkluderades skulle innefatta ett godkännande från en etisk kommitté 
alternativt ett etiskt övervägande från författarna. Under arbetsprocessen har 
förförståelse medvetandegjorts, vilket har medfört en ökad trovärdighet och pålitlighet 
till litteraturöversikten (Henricson, 2017a). 

Artiklarna som inkluderades gav tillräcklig information för att besvara syftet då 
alla artiklar innehöll information angående sjuksköterskors upplevelser av våld i 
vårdrelationer. Resultatets trovärdighet och pålitlighet har stärkts med hjälp av 
utomstående, i form av handledningsgrupp och handledare, som kontrollerade 
rimligheten i studiens resultat samt huruvida det svarade på syftet (Henricson, 2017a). 
Resultatet anses vara rimligt eftersom det förekom att flera artiklar beskrev liknande 
data, det vill säga att litteraturöversiktens fynd grundade sig i flera artiklar och inte 
bara en. Detta visas i resultatet genom att datan hade fler än en referens. Detta 
redovisas även i matrisen över litteraturöversiktens resultat (se Bilaga 3). 

Eftersom denna litteraturöversikt hade en kvalitativ design kan resultatet inte 
generaliseras. Däremot kan det vara överförbart till liknande kontexter (Danielson, 
2017). De inkluderade artiklarnas ursprung hade en bred global utsträckning. Tre 
artiklar genomfördes i Europa, fyra artiklar genomfördes i Nordamerika, fyra artiklar 
genomfördes i Asien och två artiklar genomfördes i Oceanien. Den globala 
utsträckningen av artiklarna kan vara en svaghet för överförbarheten, då det kan finnas 
skillnader i kultur och vårdsystem. Många av de inkluderade artiklarna genomfördes 
inom psykiatrisk vård och akutvård. Även detta kan påverka överförbarheten till andra 
kontexter. 
 

Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens resultat presenterades i fyra huvudkategorier och 12 kategorier. 
Huvudkategorierna var; “en del av professionen”, “professionell påverkan”, “personlig 
påverkan” och “upplevelser av stöd”. Nedan diskuteras tre av litteraturöversiktens 
huvudfynd. 
 
Normalisering 
Sjuksköterskor blev fortlöpande utsatta för våld i vårdrelationer och det verbala våldet 
var mest förekommande samt mest normaliserat. Sjuksköterskor uppmärksammade 
inte alltid det verbala våldet som våld. Normaliseringen av våld mot sjuksköterskor 
ledde till att det sågs som en del av professionen. Det medförde även att sjuksköterskor 
sällan rapporterade incidenter då de blivit utsatta för våld. 

Lee (2015) förklarade meaning in work utifrån fyra kategorier. En av dessa var 
“att uppleva en positiv känsla på arbetet”. Den rådande normaliseringen av våldet 
skulle möjligtvis kunna ses som en strategi för att kunna bibehålla upplevelsen av 
meaning in work och att kunna uppleva en positiv känsla på arbetet, trots risken att 
utsättas för våld. Lee (2015) beskrev att sjuksköterskor som upplevde meaning in work 
kunde ändra tankarna kring motgångar och istället se problemet som en fördel. 

Tidigare studier har visat att våld i vårdrelationer var av hög frekvens inom 
sjuksköterskeprofessionen (Choi & Lee, 2017; Estryn-Behar et al, 2008; Jafree, 2017; 
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Speroni et al., 2014). Den höga frekvensen kan vara en grund till normaliseringen. 
Normaliseringen av våld mot sjuksköterskor kan kopplas till Ferns (2006) fynd, där 
det beskrevs en tillåtande attityd angående våld mot sjuksköterskor. Den tillåtande 
attityden kunde leda till att sjuksköterskor inte rapporterade våldsamma incidenter till 
sina arbetsgivare (Ferns, 2006). Dock har även andra förklaringar till låg rapportering 
beskrivits, såsom rädsla (Fasanya & Dada, 2016) och skam (Jiao et al., 2015). Hogarth, 
Beattie och Morphet (2016) har beskrivit, likt denna litteraturöversikt, att våldet sågs 
som en del av arbetet, vilket resulterade i att sjuksköterskor inte var angelägna att 
rapportera våldsamma incidenter. De menade även att våldet inte identifierades som 
våld om det inte hade medfört en fysisk skada (Hogarth et al., 2016). 
 
Professionella konsekvenser  
Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor upplevde många professionella 
konsekvenser efter att de hade blivit utsatta för våld i vårdrelationer. Det påverkade 
sjuksköterskors professionella självförtroende, roll, integritet och värdighet. Det kunde 
i sin tur leda till en besvikelse mot professionen, minskad arbetstillfredsställelse samt 
byte av arbetsplats. Sjuksköterskeyrket upplevdes ha en låg status och vara 
meningslöst. Sjuksköterskors vilja och förmåga att utföra en god omvårdnad kunde 
påverkas, vilket resulterade i en mindre engagerad och personcentrerad omvårdnad. 
Det framkom även att sjuksköterskor upplevde att de hade för svårt att skapa 
vårdrelationer till patienterna. 

Meaning in work har beskrivits som en subjektiv upplevelse som delvis 
grundade sig i att känna en positiv känsla på arbetet. Det innefattade bland annat att 
applicera signifikans till arbetet (Lee, 2015). Lamothe och Guay (2017) har visat att 
upplevelsen av meaning in work kunde påverkas då sjuksköterskor blev utsatta för 
våld. De menade att passionen och engagemanget i arbetet kunde minska, vilket kunde 
leda till att sjuksköterskor bytte arbetsplats eller slutade arbeta som sjuksköterska 
(Lamothe & Guay, 2017). Goda relationer till patienterna kunde öka sjuksköterskors 
upplevelse av meaning in work. Det har dock beskrivits att sjuksköterskor som hade 
blivit utsatta för våld kunde få svårt för att skapa goda relationer med patienter eller 
att relationerna blev förändrade efter att de hade blivit utsatta för våld. Sjuksköterskor 
kunde bli mer distanserade, försiktiga och undvikande i vårdrelationer (Lamothe och 
Guay, 2017). 

Estryn-Behar et al. (2008) förklarade att förekomsten av våld påverkade 
hur länge sjuksköterskor stannade på sina arbetsplatser. Tidigare forskning visade 
även, likt denna litteraturöversikt, att våldet påverkade sjuksköterskors 
arbetsmotivation (Lamothe & Guay, 2017) samt möjligheter att utöva en god 
omvårdnad (Abou-Elwafa, El-Gilany, Abd-El-Raouf, Abd-Elmouty, El Sayed Hassan 
El Sayed, 2015). Även ny forskning visade att förekomsten av våld i vårdrelationer 
påverkade sjuksköterskor professionellt, bland annat i form av stress på arbetet 
(Itzhaki et al., 2018), minskad arbetstillfredsställelse och vilja att säga upp sig (Zhao et 
al., 2018). 
 
Varierande stöd 
Denna litteraturöversikt visade att både organisatoriskt och kollegialt stöd ansågs vara 
viktigt för att bearbeta våldsamma situationer. Sjuksköterskor kände sig som mest 
stöttade då ledningen visade förståelse för och uppmärksammade problemet samt inte 
förminskade situationen. Många sjuksköterskor upplevde dock att stödet från 
organisation och ledning var bristande efter att de hade blivit utsatta för våld. Det 
kunde leda till att sjuksköterskor kände sig ensamma och obetydliga. Sjuksköterskor 
uttryckte ett missnöje mot ledningen och upplevde att de inte förstod problemet eller 
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visade adekvat stöd. Sjuksköterskor upplevde även att det kollegiala stödet kunde 
förvärra känslorna efter en våldsam situation.  

Meaning in work innebar att uppleva sitt yrke som meningsfullt och 
viktigt (Lee, 2015). Lamothe och Guay (2017) har beskrivit att stöttande kollegor i 
utsatta situationer möjliggjorde för främjande av meaning in work. Sjuksköterskor 
litade på att kollegorna hjälpte och stöttade dem i utsatta situationer. Om kollegorna 
däremot inte hade ingripit för att hjälpa sjuksköterskan i en våldsam situation kunde 
relationerna till kollegorna förändras och tilliten försvagas. Även sjuksköterskors tillit 
till ledningen kunde minska då ledningen inte visade engagemang för att förändra 
problemet (Lamothe & Guay, 2017). Detta kunde påverka sjuksköterskors upplevelse 
av meaning in work och upplevelsen av en positiv känsla på arbetet (Lee, 2015).  
  Choi & Lee (2017) samt Gates et al. (2011) menade att sjuksköterskor som 
hade blivit utsatta för våld sällan fick ett tillfälle att prata om det efteråt. Likt fynden i 
denna litteraturöversikt har Speroni et al. (2014) beskrivit att sjuksköterskor var i 
större behov av stöd efter att de hade blivit utsatta för våld än vad de fick tillgång till. 
Lanza, Shattell och MacCulloch (2011) menade att det bristande stödet från 
organisation och ledning efter våldsamma situationer ledde till en ökad frekvens av 
utbrändhet och uppsägningar. De menade även att sjuksköterskor ibland fick ta 
skulden för när en våldsam situation uppstod i en vårdrelation. Skuldbeläggningen 
kom ofta från högre uppsatt personal i organisationen och kunde vara mer eller mindre 
tydlig (Lanza et al., 2011). Enligt nyare forskning av Noorana Zahra och Feng (2018) 
var information och utbildning angående våld i vårdrelationer bristfällig. 
Sjuksköterskorna som deltog i studien menade att stöd från ledningen, uppmuntran 
till att rapportera våldsamma incidenter samt tillgång till utbildningar hade kunnat 
minska problemet (Noorana Zahra & Feng, 2018). 

 
Slutsatser 

Våld mot sjuksköterskor utgör ett problem över hela världen. Våldet utmanade 
sjuksköterskors säkerhet på arbetsplatsen och ledde till ett minskat psykologiskt och 
fysiskt välbefinnande hos sjuksköterskor. Denna litteraturöversikt visade att 
sjuksköterskor upplevde att våldet hade normaliserats till den grad att det sågs som en 
del av sjuksköterskors profession. Sjuksköterskor accepterade och rationaliserade 
våldet. Att bli utsatt för våld i vårdrelationer påverkade sjuksköterskor både 
professionellt och personligt och påverkade även patienternas omvårdnad. 
Sjuksköterskor upplevde att stödet från organisation, ledning och kollegor var 
bristande. Sjuksköterskor hade ett större behov av stöd än vad de fick tillgång till. 
 

Kliniska implikationer 

För att kunna minska problemet och stötta de sjuksköterskor som har blivit utsatta för 
våld krävs det ett systematiskt arbete av ledning och organisation. I resultatet av denna 
litteraturöversikt framgår det att sjuksköterskor önskar tydligare riktlinjer för 
agerande i våldsamma situationer samt ett större stöd från ledning och organisation. 
Denna litteraturöversikt kan ligga till grund för framtida forskning för att nå en bredare 
förståelse för fenomenet. Framtida forskning bör fokusera på att utveckla gynnsamma 
strategier för att förhindra våld mot sjuksköterskor. Ytterligare forskning skulle även 
kunna bidra till att mer information når ut till patienter och anhöriga på både individ- 
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och samhällsnivå, i syfte att minska frekvensen av våld mot sjuksköterskor. 
Information bör även nå ut till sjuksköterskor på individ-, organisation-, och 
samhällsnivå, främst angående att minska normaliseringen och acceptansen av våldet 
samt att öka rapporteringen av våldsamma incidenter. Detta skulle kunna möjliggöra 
för en förändring av problemet. 
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sjuksköterskors 
upplevelser av att bli 
utsatta för angrepp, 
påverkan på 
omvårdnaden och 
deras perspektiv av 
effektiviteten av 
tjänsteutbildningar 
för att förhindra våld 

Deskriptiv 
kvalitativ metod 
Strategiskt urval 
n = 10 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

6 teman 
-Våld är oförutsägbart 
-Våld är normalt 
-Långvarigt psykologiskt 
trauma 
-Begränsat stöd från 
kollegor och ledning 
-Våldsprevention kräver 
teamsamverkan 
-Tvivel på effektiviteten av 
tjänsteutbildningar för att 
förhindra våld 

12/12 
poäng 
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