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SAMMANFATTNING 

 

En akutmottagning är en arbetsplats med hög risk att råka ut för arbetsrelaterat hot och våld. 

Dynamiken som uppstår i oväntade situationer, där patienter drabbats av akut sjukdom eller 

livshotande trauma, kan påverka deras och nära anhörigas förmåga att uppträda behärskat. Det 

är inte ovanligt att sjuksköterskor, som möter och hanterar dessa patienter i behov av vård, är 

de som riskerar att utsättas för dessa hotfulla situationer.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterat hot 

och våld på akutmottagning. 

 

Författarna har använt sig av en integrativ litteraturöversikt för att komma fram till ett resultat. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. 

 

I resultatet identifierades fem olika teman kring sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterat 

hot och våld; support, kompetensbrist, utsatthet, kommunikation samt coping. Det framgick 

att sjuksköterskor utsätts för hot och våld på akutmottagning och att många ser på det som en 

del av arbetet. Sjuksköterskorna saknar kunskap om hur de ska hantera och rapportera 

arbetsrelaterat hot och våld och de saknar ofta stöd hos ledning och chefer. De söker främst 

support hos kollegor och familj efter en hotfull situation och många hanterar händelsen genom 

att acceptera att det är en del av vardagen. 

 

Slutsatsen är att det behövs mer utbildning i hur man förebygger, hanterar och anmäler 

arbetsrelaterat hot och våld samt ett tydligare stöd från ledningen för att ändra attityderna 

kring vad som är en rimlig arbetsmiljö på akutmottagning.   

 

Nyckelord: 

Sjuksköterskor, arbetsrelaterat våld, akutmottagning, coping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

ABSTRACT 

 

An emergency department is a high-risk workplace for work-related threats and violence. The 

dynamics that occur in unexpected situations, where patients suffer from acute disease or life 

threatening trauma can affect their and close relatives' ability to behave mastery. It is not 

uncommon for nurses who meet and manage these patients in need of care, those who are at 

risk of being exposed to these threatening situations. 

 

The aim of this study was to investigate the nurse's experience of work-related threats and 

violence in the emergency department. 

 

The authors have used an integrative literature review as method. The searches were 

conducted in the databases Cinahl and Pubmed. 

 

In the result, five different themes were identified about the nurse's experience of work-

related threats and violence; support, lack of skills, vulnerability, communication and coping. 

In the results, it was found that nurses are exposed to threats and violence in emergency 

department and many see it as part of the work. The nurses lack of knowledge about how to 

handle and report work-related threats and violence and often lack support from management 

and managers. They mainly seek support from colleagues and family after a threatening 

situation and many handle the event by accepting that it is part of everyday life. 

 

The conclusion is that more education is needed on how to prevent, handle and report work-

related threats and violence, as well as clearer support from management to change attitudes 

about what is a reasonable working environment for an emergency department. 

 

Keyword: 

Nurses, work-related violence, emergency, coping. 
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INLEDNING 

 

En akutmottagning är en arbetsplats med ett högt tempo, där snabba beslut ska tas och där 

den ena arbetsdagen inte är den andra lik. Dit söker sig patienter för en varierande mängd 

tillstånd, ibland uppkomna under dramatiska omständigheter, som svår kroppsskada eller 

plötslig sjukdom och det kan inverka på de sökandes förmåga att uppträda behärskat. Det 

är en plats dit människor söker sig då något akut har inträffat och personen kan befinna sig 

i chock. Det är just denna kombination som kan vara en grund för att arbetsrelaterat våld 

sker enligt Greenlund (2011).  

 

Studier från olika delar av världen visar att en akutmottagning är en utmanande arbetsplats 

med hög risk att råka ut för arbetsrelaterat våld (Mikkola, Huhtala & Paavilainen, 2016; 

Morken, Johansen & Alsaker, 2015; Wong, Combellick, Wispelwey, Squires & Gang, 

2016). Tillsammans med psykiatriska mottagningar är akutmottagningen den arbetsplats 

där mest våld förekommer och sjuksköterskor anställda på akutmottagning är den mest 

utsatta gruppen enligt en amerikansk studie (Phillips, 2016). Enligt Nikathil et al. (2017) är 

det oftast patienter som är under alkohol- eller narkotikapåverkan eller patienter med 

odiagnostiserade psykiska åkommor som oftare än andra patientgrupper uppträder hotfullt. 

Vidare visar en studie från Hogarth, Beattie och Morphet (2016) att hotfulla situationer på 

akutmottagningar är underrapporterade och att sjuksköterskorna där accepterar hotfulla 

situationer som en del av arbetsdagen.  

 

Bauer och Kristiansson (2013) menar att om arbetsplatsen inte klarar av att hantera hot och 

våld, kan detta leda till högre sjukfrånvaro hos personalen och ge ett lägre engagemang 

samt bidra till att skapa interna konflikter och försämrad arbetsmiljö. Heinen et al. (2013) 

gjorde en studie inom EU där tio länder deltog, däribland Sverige, där de visar på att dålig 

arbetsmiljö är en bidragande orsak till att sjuksköterskor inte bara lämnar arbetsplatsen 

utan även sjuksköterskeyrket.  

BAKGRUND 

Arbetsrelaterat hot och våld  

 

Världshälsoorganisationen [WHO] definition (2002a) av hot och våld är en avsiktlig 

handling av fysiskt våld som kan vara faktisk eller i form av hot mot en annan människa, 

en grupp, ett samhälle eller mot sig själv. Det är en bred och omfattande definition som 

skall kunna anpassas till skilda länders och kulturers normer och lagstiftning (WHO, 

2002a). Med våld avses fysiska övergrepp, såsom slag, knuffar och sparkar och med hot 

avses t.ex. verbala trakasserier enligt WHO (2002b).  

 

WHO har tillsammans med International Council of Nurses [ICN], International Labour 

Office [ILO] samt Public Services International [PSI] utkommit med Framework 

Guidelines for Addressing Workplace Violence in the Health Sector. Genom dessa 

riktlinjer vill de skapa en referensram, för att alla länder runtom i världen ska kunna 

utveckla egna föreskrifter, anpassade till olika kulturer, situationer och behov. Dessa 

organisationer ansåg att arbetsrelaterat våld var ett allt mer växande problem som länge 

varit bortglömt. De definierar arbetsrelaterat våld enligt följande: ”Incidents where staff are 
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abused, threatened or assaulted in circumstances related to their work, including 

commuting to and from work, involving an explicit or implicit challenge to their safety, 

well-being or health.” (WHO et al., 2002, s.3). Enligt WHO så är den mest riskutsatta 

gruppen vårdpersonal som sjuksköterskor samt annan personal som jobbar patientnära, 

personal på akutmottagning samt ambulanspersonal (WHO, u.å.). 

I Sverige ansvarar Arbetsmiljöverket för allas arbetsmiljö. I sin författning Våld och hot i 

arbetsmiljön (AFS 1993:2) tar de upp hur arbetsplatser kan utformas, förslag på 

säkerhetsrutiner, åtgärder vid risker för arbetsrelaterat hot och våld samt arbetsgivarens 

ansvar. De anger att arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga de risker som finns om 

hot och våld på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som behövs för detta. Författningen 

anger även att de som arbetar inom organisationen ska ha tillräcklig information och 

utbildning för att kunna arbeta på ett säkert sätt (AFS 1993:2). 

I rapporten 2010:4 sammanställde Arbetsmiljöverket vidare den kriminologiska forskning 

som då fanns om hot och våld i arbetslivet. De konstaterade där att särskilt utsatta 

yrkesgrupper är de som möter och hanterar människor som är i behov av olika former av 

hjälp, som exempelvis vårdpersonal, poliser och socialarbetare. De skriver vidare att 

arbetsrelaterat hot och våld började öka på 1980-talet och fortsatte så ända fram till 2000-

talets början. Det är inte klarlagt vari ökningen ligger; om det de facto är så att en ökning 

skett eller om det finns ett samband med en ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring 

problemet (Arbetsmiljöverket, 2010). Forskningen kring olika yrkesgruppers 

rapporteringsrutiner är för liten för att kunna bedöma om det kan vara en av anledningarna 

(Arbetsmiljöverket, 2010). 

 

Efter några år av minskade anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsrelaterat hot och 

våld vände trenden igen 2010. I den senaste rapporten så konstaterar Arbetsmiljöverket att 

ökningen av dessa anmälningar under 2000-talet kan betecknas som signifikant 

(Arbetsmiljöverket 2016:3, tabell 1a) och uppdelade efter näringsgren så står personal 

inom vård och omsorg för den största andelen ökningar (Arbetsmiljöverket 2016:3, tabell 

3h). 

 

Arbetsmiljöverket säger i rapporten (2011:16) att hot och våld inom vården både ger 

psykiska, fysiska och ekonomiska följder, i synnerhet för den som drabbas, men även för 

arbetsplatsen generellt. Om en arbetsplats ofta utsätts för hot- och våldssituationer, leder 

det till svårigheter med att behålla befintlig personal samt rekrytera ny (Arbetsmiljöverket, 

2011). Hot och våld från patienter eller anhöriga kan påverka sjuksköterskans förmåga att 

erbjuda en professionell omvårdnad och det påverkar även sjuksköterskans liv och mående 

utanför arbetsplatsen skriver Avander, Heikki, Bjerså och Engström (2016). 

 

En studie av Arnetz et al. (2017) påvisade att om vårdpersonal utsattes för arbetsrelaterat 

våld så hade det en negativ effekt på vården där vårdpersonalen blir mer misstänksam och 

vaksam gentemot patienterna. Författarna angav även att akutmottagningar var en av de 

avdelningar som personalen löpte högst risk att utsättas för arbetsrelaterat våld (Arnetz et 

al., 2017). 

 

Enligt Vårdhandboken (2015) har hot och våld på arbetsplatsen stannat på en hög nivå 

sedan en kraftig ökning på 90-talet men det är svårbedömt varför då det saknas forskning 

inom området. Vidare pekar Vårdhandboken på olika orsaker till att hot och våld uppstår 

inom sjukvården som; smärta, lågt blodsocker, frustration eller alkohol och andra droger. 
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Hot- och våldssituationer uppstår ofta i situationer av nära patientarbete t.ex. omvårdnad, 

provtagning och undersökningar (Vårdhandboken, 2015). 

 

I en studie från Australien (Pich, 2015) visade resultatet att 87 procent av sjuksköterskorna 

uppgav att de varit utsatta för hot och våld på arbetet de senaste sex månaderna. En stor del 

av sjuksköterskorna angav att hot och våld på deras akutmottagningen hade ökat och att det 

var oundvikligt att råka ut för sådana situationer. I samma studie (Pich, 2015) rapporterade 

nästan en femtedel av sjuksköterskorna att de lidit av fysiska eller psykiska besvär, som till 

exempel posttraumatiskt stressyndrom [PTSD], som en konsekvens av arbetsrelaterat hot 

och våld. Andra följder av detta är att sjuksköterskorna i studien ibland känner brist på 

empati och upplever att de ger en sämre omvårdnad (Pich, 2015). 

 

Pitch, Hazelton, Sundin och Kable (2010) undersöker i sin artikel vad som är den utlösande 

faktorn vid arbetsrelaterat hot och våld; är det sjuksköterskans attityd eller är det patientens 

beteende. Faktorer som kan påverka en hotfull situation och eskalera utvecklingen är 

sjuksköterskans kroppsspråk och förhållningssätt. Pitch et al. (2010) menar att erfarenhet 

och ålder har betydelse, t.ex. löper äldre sjuksköterskor och de med mer erfarenhet mindre 

risk att råka ut för arbetsrelaterat hot och våld än yngre. De skriver vidare att sådana 

situationer kan vara livshotande och kan vara avgörande till varför många sjuksköterskor 

väljer att lämna yrket (Pitch et al., 2010). 

Akutmottagning 

 

I Sverige finns det 59 akutmottagningar som är sjukhusbundna och erbjuder minst två 

specialiteter (Socialstyrelsen, 2017). På en akutmottagning erbjuds akutsjukvård, vars 

primära syfte är behandling och omhändertagande av patienter med akuta åkommor enligt 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA) (2017). Enligt SENA skall akutsjukvård 

bedrivs under dygnets alla timmar och vården skall inte begränsas till organisatorisk 

tillhörighet. Akutsjukvård är den första instansen och den första kontakten med hälso- och 

sjukvårdsystemet för många människor runt om i världen skriver WHO (u.å). Arbetssättet 

på en akutmottagning utgår ifrån ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper, såsom 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, för att snabbt kunna identifiera patienter med 

omedelbart livshotande tillstånd - detta teamarbete är väsentligt för att kunna erbjuda 

patienter rätt vård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). Det är av vikt att 

akutsjukvården arbetar på ett väl integrerat tillvägagångssätt för att tidigt hitta och kunna 

åtgärda komplikationer (WHO, u.å.).  

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm gjorde 2013 en undersökning av 

Stockholms fem stora akutmottagningar. Den visar att väntetiderna till läkarundersökning 

på Stockholms akutmottagningar är långa, trots att det finns ett minikrav på att väntetiden 

skall understiga fyra timmar. Det var då bara en av Stockholms akutmottagningar som 

uppfyllde detta krav. Undersökningen visade också att det hade skett en kraftig ökning av 

antalet besökande som kommer till Stockholms akutmottagningar. Mellan åren 2007-2012 

skedde en ökning med ca 4,5 procent per år. Unga kvinnor mellan 18-34 år var den grupp 

som hade ökat allra mest i hur ofta de sökte vård på akutmottagningar men de flesta som 

skrevs in för att erhålla akutsjukvård var äldre patienter, mellan 65-79 år. Anledningen till 

att antalet besök ökar kan förklaras med att befolkningen ökar, men också att det finns ett 

förändrat beteende kring varför människor söker vård på akutmottagningar. Till exempel så 

har antalet besök per person och år ökat, liksom anledningarna till varför man väljer att 
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söka vård på akutmottagning för diverse åkommor som skulle kunna behandlas på en 

annan vårdnivå. (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2013). 

Sjuksköterskans roll på akutmottagning 

För den legitimerade sjuksköterskan är omvårdnad dess specifika kompetensområde; det 

omfattar det vetenskapliga kunskapsområdet liksom det patientnära arbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska bygger 

på de sex kärnkompetenserna: personcentrerad omvårdnad, samverkan i team, 

kvalitetsförbättring, säker vård, evidensbaserad vård och informatik (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Idéen om kärnkompetenserna utvecklades i USA av Institute 

of Medicine [IOM] som ett led i ett förändringsarbete av all sjukvårdsutbildning 

(Sheerwood & Barnsteiner, 2013). Deras mål var att alla som arbetar inom vården skall 

erhålla det som de benämner KSA (knowledge, skills, attitudes), på svenska; kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt, som sjukvårdspersonal bör ha för att kunna förbättra 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten (Sheerwood & Barnsteiner). 

 

Vid sidan av kompetensbeskrivningen finns sedan 1953 en etisk kod för sjuksköterskor, 

fastställd av International Council of Nurses [ICN]. I inledningen av den svenska 

översättningen står att läsa: ”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Behovet av 

omvårdnad är universellt” (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012, s. 3). 

Att arbeta på en akutmottagning ställer stora krav på sjuksköterskan och dennes 

kompetens. Det är en arbetsplats där personalomsättningen ofta är stor, vilket kan bidra till 

bristande vårdkvalitet och lägre kompetens på omvårdnadsarbetet. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2018) är patientnöjdhet och säker vård ofta är kopplat till hög 

omvårdnadskompetens. De menar vidare att sjuksköterskor behöver utbildning för att 

kunna implementera ny kunskap i vården, vilket är en väg för en vårdenhet att höja sin 

omvårdnadskompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2018) För att säkerställa detta kan 

en väg vara att vidareutbilda sig från grundutbildad sjuksköterska till specialistutbildad  

En viktig kunskap för en sjuksköterska som jobbar med akutsjukvård på en akutmottagning 

är att kunna fatta beslut och prioritera omvårdnadsåtgärder trots begränsad 

bakgrundinformation om en patient som drabbats av en akut. För att säkerställa att 

patienter på en akutmottagning får en god vård krävs det specialistkompetens i att bedöma 

vårdbehov och prioritera patienter anser SENA (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 

2017). SENA bildades 2008 och hade i uppgift att stärka och utveckla den professionella 

rollen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot akutsjukvård [akutsjuksköterska]. SENA ansåg att det var av stor vikt att det finns ett 

dokument som säkerställer att yrkeskunnandet för akutsjuksköterskor är likvärdiga oavsett 

lärosäte, myndigheter eller enskilda individers uppfattning om vad som skall ingå i 

kompetensen för specialistutbildade akutsjuksköterskor. Enligt SENA så krävs en unik 

kompetens inom akutsjukvården - en vård som präglas av snabba och korta möten med 

patienter samt med mycket information som delas mellan skilda vårdgivare. Att stärka det 

yrkesetiska förhållningssättet var ytterligare en uppgift för SENA och i deras reviderade 

version av kompetensbeskrivningen står det att läsa om ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

liksom de sex kärnkompetenserna, som även en akutsjuksköterskas kompetens ska ses i 

relation till (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). Genom personcentrerad vård 

ska akutsjuksköterskan kunna prioritera olika sjukdomstillstånd, vidta adekvata åtgärder 
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samt omhänderta patienter på ett långsiktigt och tryggt sätt, såväl i det dagliga arbetet som 

vid större trauman och vid större katastrofer menar SENA (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor, 2017). Akutsjuksköterskan ska inte bara ansvara för den 

personcentrerade vården av patient utan även ta ansvar och driva förbättringsarbeten såväl 

för patienter som för personal. Akutsjuksköterskans ska även på ett systematiskt sätt driva 

omvårdnadsarbetet genom att implementera den kunskap som redan finns, för att 

patienterna ska kunna få bästa tänkbara vård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 

2017). 

 

I akutsjuksköterskans roll ingår att interagera med patienter liksom med deras 

familjemedlemmar. I akuta och påfrestande situationer, oavsett om patienten drabbats av 

fysiska eller psykiska besvär, så är det inte ovanligt att anhöriga uppträder utåtagerande 

vilket kan leda till att hotfulla situationer uppstår gentemot sjuksköterskan (Chen, Ku & 

Yang, 2012). I en sådan arbetsmiljö är det mindre sannolikt att akutsjuksköterskan kan 

prestera sitt bästa, vilket på sikt kan leda till sämre omvårdnad enligt Oh, Uhm och Yoon 

(2016). 

 

För en akutsjuksköterska så gäller det att ibland ta snabba beslut och göra bedömningar 

under påfrestande och stressfulla situationer. Detta ställer krav på individens egna resurser 

och förmågor till att hantera varierande, ibland svårbedömda och oväntade händelser. En 

persons förmåga till detta benämns coping (Coping, u.å). 

Teoretisk referensram: coping 

 

För att skapa en bakgrund, förståelse och ram till hur människan förhåller sig till olika 

stressorer, har författarna valt att använda sig av begreppet coping. Nedan följer en 

förklaring till hur författarna har tolkat detta begrepp. 

 

Inom psykologisk stressforskning är coping en term som sammanfattar olika strategier för 

att hantera krav och påfrestningar. Det var en amerikansk psykolog och professor, Richard 

Lazarus, som introducerade termen på 1960-talet. Enligt honom är coping individens 

strategi för att klara de påfrestningar och yttre krav som människan möter. Det finns en risk 

för stressrelaterade besvär om en individ saknar copingresurser (Lazarus, u.å.). 

 

Lazarus ramverk kring coping återkom hela tiden till vikten av en människas förmåga att 

bedöma hur man som person reagerar, vad man känner, hur man uppför sig i stressfulla 

situationer och efteråt kunna utvärdera sitt beteende (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 

1984). Det är viktigt att sjuksköterskor inom akutsjukvård, där risken för arbetsrelaterat hot 

och våld är stor, är medvetna om hur detta kan påverka en individs copingstrategier – det 

är en nyckelfaktor för att kunna kontrollera detta (Avander et al., 2016). 

 

Lazarus och Folkman (1984) skrev att coping är ständiga föränderliga kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar, på krav och påfrestningar som en individ kan möta och 

som överstiger de resurser den enskilda individen besitter. Det är inte ett personlighetsdrag 

utan en process för att kunna hantera stressiga situationer. Det betyder nödvändigtvis inte 

behärskning utan ansträngningar för att på olika sätt hantera sin miljö. Dessa 

ansträngningar kan skilja sig åt eller vara helt motsatta; att acceptera sin situation eller 
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försöka att ändra sin situation; att minimera besvären från en stressig situation eller försöka 

undvika dem helt (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Eide och Eide (2000) förklarar coping som ett försök att hantera en psykisk eller fysisk 

påfrestande händelse som man som individ vanligtvis inte hanterar och behöver ha 

erfarenhet av. Cullberg (1999) menar att copingförmågan varierar från person till person 

och utvecklas med ålder, vilket innebär att två personer kan reagera olika på samma 

händelse. Hur individen hanterar en påfrestande händelse beror på tidigare förhållningssätt 

till problemet, dess konsekvenser samt vilken stressnivå man har under skeendet (Cullberg, 

1999). 

 

I en studie av Kerr, Oram, Tinson och Shum (2017) redovisas att den vanligaste 

copingmekanismen för vårdpersonal är att prata om händelser som påverkat dem, med 

kollegor, familj och vänner. I den snabba arbetsmiljön som kan uppstå på en 

akutmottagning finns det en risk att stress ackumuleras och att de copingmekanismer en 

individ besitter inte räcker till. Den kombinationen kan leda till en form av moralisk 

ångest. Moralisk ångest är ett fenomen som Wolf et al. (2016) beskriver som ett tillstånd 

där sjuksköterskan står inför en inre kamp där hen vet vad som är etiskt rätt och riktigt men 

där arbetskultur och förväntningar i den kliniska miljön begränsar möjligheterna att agera 

därefter. Denna interna konflikt, kombinerad med upprepad exponering för stressande 

händelser, kan leda till symptom på PTSD (Schwab, Napolitano, Chevalier, & Pettorini-

D’Amico, 2016). 

Problemformulering 

 

Studier har visat att en akutmottagning är en arbetsplats där det råder hög risk att utsättas 

för arbetsrelaterat hot och våld. Sjuksköterskor anställda på akutmottagning är bland den 

mest utsatta yrkesgruppen, men dessa situationer har inte alltid rapporterats utan 

accepterats som en del av vardagen. Nu ser Arbetsmiljöverket att andelen anmälda skador 

till följd av arbetsrelaterat hot och våld ökar, främst inom näringsgrenen vård och omsorg. 

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att förebygga arbetsrelaterat hot och våld 

och för att personalen skall få den utbildning som behövs för att kunna hantera sådana 

situationer samt arbeta på ett säkert sätt.  

 

En arbetsplats som inte klarar av att hanterar arbetsrelaterat hot och våld riskerar att 

utveckla en sämre arbetsmiljö med hög sjukfrånvaro, interna konflikter och ett lägre 

engagemang hos medarbetarna. En EU-studie menar att en dålig arbetsmiljö är en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor lämnar arbetsplatsen och det finns även en risk att 

de lämnar sjuksköterskeyrket helt och hållet. Författarna önskar med denna litteraturstudie 

undersöka den forskning som finns kring frågan vilka upplevelser sjuksköterskor på 

akutmottagning har kring arbetsrelaterat hot och våld. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever arbetsrelaterat hot och våld på 

akutmottagning. 
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METOD 

 

Författarna till föreliggande studie valde att genomföra en integrativ litteraturstudie. Den 

lämpade sig väl för att kunna sammanfatta befintlig kunskap och forskning från hela 

världen. Att använda sig av denna metod inom hälso- och sjukvård är en vanlig och 

beprövad metod för att beskriva ett fenomen inom omvårdnad (Elo & Kyngäs, 2008). 

Design  

 

För att kunna svara på syftet så har författarna använt sig av en integrativ litteraturstudie. 

Det gav en möjlighet att få en bild av den forskning som i nuläget fanns tillgänglig. Den 

valda metoden syftade till att leda fram till svar på det problem som författarna hade valt, 

det vill säga att problemet styrde vilken metod som användes.  

 

En grundligt genomförd litteraturgranskning kan bidra till att belysa vad det behöver 

forskas mer om; finns det luckor i den forskning som hittills gjorts eller behövs det göras 

nya studier på en annan typ av populationen.  

 

Pautasso (2013) vidhåller att en väldefinierad frågeställning är en förutsättning för en 

lyckad litteraturgranskning, då annars alltför många artiklar skulle behöva inkluderas och 

därmed göra granskningen alltför omfattande. 

 

En viktig aspekt vid en litteraturgranskning är avsaknaden av bias. Enligt 

Nationalencyklopedin är bias när felaktigheter uppstår i vetenskapliga resultat till följd av 

att forskningsprocessen innehållit något systematiskt fel vid arbetet med att samla in och 

analysera data (Bias, u.å.). Det är enklare att undvika bias om författarna har satt upp 

konsekventa regler för hur utvärdering av insamlad data skall ske eller om granskningen 

utförs av en grupp av författare (Polit & Beck, 2017). För att undvika detta har författarna 

till denna studie varit noga med att följa reglerna för uppsatsskrivning enligt 

Sophiahemmet studieguide (2016). 

Urval 

 

För att en litteraturstudie skall kunna genomföras så behövs det finnas tillräckligt med 

studier för underlag (Forsberg & Wennström, 2017). Uteslutande primära källor skall 

användas och icke vetenskapliga artiklar såsom debattartiklar och fallrapporter. Dessa bör 

endast användas för att bredda förståelsen för frågeställningen, men inte för att dra 

slutsatser ifrån. (Polit & Beck, 2017). Urvalskriterierna måste vara väl definierade och 

tydliga, detta för att en utomstående skall kunna använda samma urvalskriterier och 

komma fram till samma sökresultat (Polit & Beck, 2017).  

 

Enligt Friberg (2012) så uppnås inte en mer innehållsrikare analys av materialet då man 

använder sig av en litteraturöversikt, men det ger en möjlighet att söka efter artiklar som 

baseras både på kvalitativa och kvantitativa studier, vilket författarna valde att göra för att 

få ett så brett urval som möjligt och för att inte förlora något material. 

 

Urvalsprocessen omfattade flera steg och inleddes med att syftet formulerades och 

sökorden identifierades utifrån detta. Författarna har även använt sig av inklusionskriterier 
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och exklusionskriterier,  detta för att kunna begränsa sina sökningar och för att besvara 

syftet. Nästa steg var att bestämma begränsningar utifrån språk och publiceringsår 

(Forsberg & Wennström, 2017). Författarna valde då att enbart söka efter artiklar på 

engelska och svenska, detta på grund av att det är det språk författarna till denna studie 

behärskar. De artiklar som inkluderades vid de tidigaste sökningarna var artiklar som var 

publicerade från 2012 och framåt eller publikationsdatum ’5 years’. På grund av bristen på 

funna artiklar valdes vid senare sökningar att utöka publiceringsåren till 2010 i Cinahl och 

’10 years’ i PubMed. Detta val gjorde på grund av att det inte var möjligt att välja mer 

preciserat än fem eller tio år i denna sökbas. För att få ett så brett innehåll som möjligt 

valde författarna att söka både efter kvalitativa och kvantitativa artiklar som var ’peer 

reviewed’. Endast artiklar som handlade om människor som arbetade inom hälso- och 

sjukvård inkluderades. Sökningar genomfördes i elektroniska databaser. De abstract på 

artiklar som förväntades kunna svara på syftet lästes av författarna enskilt. De artiklar som 

slutligen valde ut, lästes och värderades i sin helhet av bägge författarna. 

 

Inklusionskriterier 

 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar från hela världen inkluderades. Författarna sökte efter 

’free full text’, ’abstract available’, artiklar mellan 2008-2018, skrivna på engelska eller 

svenska samt att artiklarna skulle vara ”peer reviewed”.  

 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar som inte var primärkällor exkluderades, liksom om de skrivits på andra språk än 

engelska eller svenska, inte fanns i full text, abstract inte var tillgängligt, och som inte var 

publicerade före 2008. 

Datainsamling 

 

Artiklar har sökts i två databaser. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) omfattar tidskrifter, böcker och avhandlingar i omvårdnads- och 

hälsovetenskap på flera språk och omfattar mer än 3000 tidskrifter från 1982 och framåt. 

(Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2017). PubMed är en gratisversion av 

databasen Medline (Medical Literature On-Line), en amerikansk databas med främst 

biomedicinsk litteratur, men även innehåller tidskrifter i medicin, omvårdnads- och 

hälsovetenskap på flera språk. PubMed/Medline omfattar 5600 tidskrifter och sträcker sig 

tillbaka till 1940-talet (Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2017). 

 

Nästa steg var att utforma en välplanerad sökstrategi innan datainsamlingen inleddes. Efter 

att det insamlade materialet analyserats och kritiskt granskats sammanställdas resultat 

skriftligt i en matris (Bilaga 1). Polit och Beck (2017) skriver att litteraturgranskningen 

måste vara grundligt genomförd omfattande och uppdaterad med den senaste 

informationen. Författarna valde att söka artiklar från nutid för att få så aktuell information 

som möjligt. Informationen som granskades kom ifrån primära källor, vilket innebär att 

artiklarna skulle ha skrivits av de forskare som utförde studien. Det gav en större möjlighet 

till en mer detaljerad beskrivning av ämnet, vilket annars kunde gått förlorad om en 

sekundär källa analyserades (Polit & Beck, 2017). Författarna valde därför att exkludera 

samtliga ’review-artiklar’ från resultatet. 
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I sökningar fann författarna totalt 162 stycken artiklar som motsvarade sökord i olika 

kombinationer. Vid granskning fann författarna att endast 64 av dem inkluderas med 

abstract och vid ytterligare en senare granskning utföll endast 25 av dessa svara på valt 

syfte samt fanns i ’free full text’. Dessa 25 artiklar lästes utefter studiens syfte och av dessa 

artiklar inkluderades 15 stycken artiklar som var representativa för att kunna svara på 

syftet. 

 

Ytterligare sökningar gjordes manuellt i referenslistor från funna artiklar och där det har 

varit möjligt att erhålla ”free full text”, denna sökning erhöll två artiklar som inkluderades. 

Detta gjordes för att bredda sökningen och för att leta efter de eventuella artiklar som 

kunde ha missats i databassökningar. Dessa sökningar resulterade i två funna artiklar. 

Med databassökningar och manuell sökning så har totalt 17 artiklar inkluderats som svarar 

till studiens syfte. 

 

Författarna har gjort sökningar var för sig, vid olika tidpunkter och använt sökorden i olika 

kombinationer. Initialt definierades sökorden till ’workplace violence’, ’emergency 

department’, ’registered nurse’ och ’coping’. I sökningarna kombinerades sökorden med 

booelska termen ’AND’ då författarna var intresserade av artiklar innehållande samtliga 

sökord (Jakobsson, 2011). Initialt valdes sökordet ’coping’ att finnas med, dock visade det 

sig vara svårt att hitta tillräckligt med artiklar och det sökordet valdes senare bort. 

Resultaten redovisas nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Databassökning 

 
Datum Sökord Begränsningar 

(Filter/Limits) 

Antal 

träffar 

(n) 

Antal 

relevanta 

abstract 

(n) 

Granskade 

artiklar i 

fulltext (n) 

Inkluderade 

artiklar (n) 

PubMed 

180214 

’emergency 

department’ 

’workplace 

violence’ 

’registered 

nurse’ 

’coping’ 

‘full text’ 

‘abstract 

availability’ 

’5 years’ 

’humans’ 

’english’ 

2 1 1 1 

PubMed 

180214 

’emergency 

department’ 

’workplace 

violence’ 

’registered 

nurse’ 

’full text’ 

‘abstract 

availability’ 

’5 years’ 

’humans’ 

’english’ 

50 23 (varav 

en 

dubblett 

från 

tidigare 

sökning) 

10 5 

Cinahl 

180214 

’emergency 

department’ 

’workplace 

violence’ 

’registered 

nurse’ 

’full text’ 

’abstract 

available’ 

’2012-2018’ 

’peer review’ 

’humans’ 

’english 

language’ 

5 1 1 1 

Pubmed 

180127 

’emergency 

department’ 

’workplace 

’full text’ 

‘abstract 

availability’ 

25 7 4 3 
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violence’ 

’coping’ 

’10 years’ 

’peer review’ 

’humans’ 

’english’ 

Cinahl 

180222 

’emergency 

department’ 

’workplace 

violence’ 

’full text’ 

’abstract 

available’ 

’2010-2018’ 

’peer review’ 

’humans’ 

’english 

language’ 

55 8 3 1 

Pubmed 

171210 

’emergency 

department’ 

’workplace 

violence’ 

’full text’ 

’abstract 

available’ 

’2010-2018’ 

’peer review’ 

’humans’ 

’english 

language’ 

25 24 6 4 

180425 Manuell 

Fritextsökning 

 

 4 4 3 2 

Analys  

 

Analysen av litteraturstudien har genomförts av två författare. Författarna har använt sig av 

en integrerad analysmetod som möjliggör att resultatet sammanställs på ett överskådligt 

sätt (Kristensson, 2014). Enligt Jakobsson (2011) är en integrerade analys ett sätt att väva 

samman resultat för att på bästa sätt belysa syftet. En integrerad analysmetod möjliggör att 

artiklar med varierande metodval inkluderas (Whittemore & Knafl, 2005). Författarna till 

föreliggande studie kunde därför välja ut både kvalitativa och kvantitativa studier.  

Att initialt läsa abstract och sammanfattning bidrar till valet att hitta artiklar som svarar på 

syftet, så inledningsvis lästes artiklarna översiktligt. De båda författarna läste var för sig 

för att få en känsla av vad de handlade om. Enligt Friberg (2012) så är en sådan 

genomläsning nödvändig för att få en helhetsförståelse för innehållet i en artikel och för att 

kunna avgöra om den är relevanta att inkludera. Enligt Cronin, Ryan och Coughlan (2008) 

så bör artiklarna sedan läsas på nytt i sin helhet, men på ett mer kritiskt och systematiskt 

sätt. Målet för dataanalysen är att opartisk och grundligt genomföra tolkningen av primära 

källor och därefter kunna komma med en nytänkande slutsats skriver Whittemore och 

Knafl (2005). 

Författarna följde Kristenssons (2014) råd om att utföra analysen i flera steg. Först 

genomlästes de artiklar som svarade på syftet av bägge författarna vid upprepade tillfällen. 

Detta för att identifiera det övergripande, både likheter och skillnader (Kristensson, 2014). 
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Delar av artiklarnas innehåll översattes också till svenska av författarna, i denna process 

har författarna varit noga med att inte förvränga syfte eller resultat i artiklarna. Efter 

genomläsning kunde författarna urskilja flera kategorier utifrån artiklarnas resultat och 

dessa kategorier sammanställdes sedan till fem stycken med tillhörande underkategorier 

(Kristensson, 2014). Författarna använde sedan de fem kategorierna som underrubriker till 

resultatet (Friberg, 2012). Dessa kategorier analyserades sedan ytterligare av författarna, 

detta för att kunna ligga till grund för slutsatsen enligt Whittemore och Knafl 2005. 

De fem olika kategorierna med underkategorier som framkom under processen går att 

finna i Tabell 2. Då analysen av artiklarna var klar skapades en matris (Bilaga 1) där 

artiklarna och resultatet förts in. Denna kategorisering gjorde att författarna kunde se 

skillnader och likheter i materialet, då det gäller arbetsrelaterat hot och våld. 

 

Författarnas förförståelse inför datainsamlingen var att det fanns hot och våld på 

akutmottagningar, men inte i vilken omfattning. Under hela processen har författarna varit 

medvetna om detta och försökt att läsa artiklar med ett öppet sinne. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiska överväganden hanterar förhållandet mellan etik och forskning; vilka 

etiska krav finns det på den som forskar och vilka etiska krav finns det på genomförandet 

av arbetet och den inriktning som forskningen tar (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vetenskapsrådet sammanfattar förenklat innehållet i sin egen publikation God 

forskningssed (2017) till åtta punkter: du ska tala sanning om din forskning, du ska 

medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier, du ska öppet redovisa 

metoder och resultat, du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar, 

du ska inte stjäla forskningsresultat från andra, du ska hålla god ordning i din forskning, 

bland annat genom dokumentation och arkivering, du ska sträva efter att bedriva din 

forskning utan att skada människor, djur eller miljö och du ska vara rättvis i din bedömning 

av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017, s. 10). Författarna har i sina sökningar sträva 

efter att hålla sig till ovan nämnda etiska riktlinjer och vara så neutrala som möjligt. 

 

I Sverige är det främst lagen om etikprövning om forskning som avser människor (SFS 

2003:460) [Etikprövningslagen] som rör forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017). 

Etikprövningslagen innehåller bestämmelser om samtycke till forskning (SFS 2003:460). 

Enligt 2§ Etikprövningslagen så behöver inte samtyckestillstånd sökas för ”sådant arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” (SFS 

2003:460 2§). 

 

Till föreliggande litteraturstudie har endast studier som blivit godkända av etisk kommitté 

inkluderats. Vid en litteraturgranskning bör etiska övervägande göras gällande vilka urval 

författarna gör, samt hur resultatet skall presenteras. Författarna har varit noga med att läsa 

artiklarna och tolkat materialet efter artikelns syfte. För att tydliggöra sökvägarna har dessa 

presenterats i löpande text samt tabeller och matriser. Samtliga granskade artiklar har 

redovisats, även då de inte stöder författarnas eventuella tes. Dessa artiklar kommer sedan 

sparas och arkiveras i 10 år enligt vad Forsberg och Wengström (2017) skriver. Under 

arbetsprocessen har författarna läst artiklarna separat och sedan diskuterat sina fynd för att 

gemensamt komma fram till ett resultat; allt för att undvika missförstånd eller feltolkningar 

av materialet. För att inte förvränga resultatet i de engelska artiklarna har de ord som 
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författarna inte förstått översatts och vid behov sökts synonymer till för att förstå 

innebörden och tolkning av ordet. Att inte förvränga data vid tolkning av det insamlade 

materialet är viktigt enligt Polit och Beck (2017), så att inte primärkällans resultat går 

förlorad. Att noggrant redovisa sökvägar och analysresultat ligger till grund för 

möjligheten att en kritisk granskning av studien är genomförbar (Ekengren & Hinnfors, 

2014).  

 

RESULTAT 

Det resultat som här redovisas grundar sig på 17 artiklar som resulterade i fem 

kategorier; support, kompetensbrist, utsatthet, kommunikation och strategier, 

redovisade med underkategorier i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier med underkategorier 

 

Support 
Inte stöd från 

ledning, 

positiv 

feedback, 

kollegialt stöd 

Kompetensbrist 

brist på 

utbildning, brist 

på erfarenhet 

Utsatthet 
personalbrist, 

ensamhet 

Kommunikation 
patienter, anhöriga, 

kollegor, ledning 

Strategier 
hantering, 

förmåga, 

personligt 

 

 

Artiklarnas spridning geografiskt sträcker sig från Sydostasien, Mellanöstern och 

Australien till Afrika, Europa och USA. Det är primärkällor av både kvantitativt och 

kvalitativt slag. Majoriteten av deltagande sjuksköterskor har varit kvinnor. Ålder på 

deltagarna har varit bred, med en spridning på 20 år till 65 år. 

Support 

 

Ett flertal av artiklarna tog upp problemet med frånvaro av stöd från ledning och chefer 

(Gholamzedeh, Sharif & Rad, 2011; Copeland & Henry, 2017). Sjuksköterskorna saknade 

att någon hjälpte till att anmäla olika händelser och att finnas där som stöd (Gholamzedeh, 

Sharif & Rad; Copeland & Henry).  

 

Alyaemnis och Alhudaithis (2016) menar att 72,3 procent av sjuksköterskorna var 

missnöjda med ledningens hantering av händelsen. Wright-Brown, Sekula, Gillespie och 

Zoucha (2016) beskriver ett missnöje med ledningens hantering av de våldsamma episoder 

som kunde uppstå. Hsieh, Chen, Wang, Chang och Ma (2016b) har funnit att ledningen bör 

personanpassa stödet och arbetsmiljöstöd till den enskilda sjuksköterskan vid våldsamma 

händelser. 

 

I Ramacciati, Ceccagnoli, Addey och Rasero (2017) uppgav sjuksköterskorna att de inte 

kände att ledningen hade något intresse av att hantera arbetsrelaterat våld. En sjuksköterska 

gick så långt att hen uppgav en känsla av att ledningen/chefer inte brydde sig ifall 

sjuksköterskor blev attackerade av anhöriga eller patienter (Ramacciati, Ceccagnoli, Addey 

& Rasero). Sjuksköterskorna uppgav även att en orsak till att utbildning saknas inom 

arbetsrelaterat hot och våld var för att ledningen förminskade händelser på arbetsplatsen 

och därmed inte kände att det fanns något behov av utbildningsinsatser (Ramacciati, 

Ceccagnoli, Addey & Rasero). Studiens resultat visade också på att klyftan mellan 

personal och chefer som ständigt ökande då sjuksköterskorna inte kände stöd från ledning 
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(Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero). Då sjuksköterskorna inte kände stöd från 

ledningen kändes det bland deltagarna som att de beskylldes för att ha varit en bidragande 

orsak till att det skedde våldsamma händelser, vilket ledde till en känsla av att vara ett offer 

(Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero).  

 

Copeland och Henry (2017) anger att en av anledningarna till att varför sjuksköterskorna 

inte rapporterade arbetsrelaterat våld var att det inte följdes upp eller togs på allvar. 

Sjuksköterskorna uppgav även att de var rädda för negativa konsekvenser ifall de 

rapporterade (Copeland & Henry). De menar vidare att det inte fanns något stöd hos 

ledningen att rapportera händelser och att det fanns ett behov hos sjuksköterskorna att 

ledningen skulle ta deras parti och stå vid deras sida, istället för att skuldbelägga dem efter 

våldsamma händelser (Copeland & Henry).  

 

Enligt Tan, Lopez och Clearly (2015) så förekommer debriefing efter svåra situationer 

sällan eller inte alls. Sjuksköterskorna rapporterade att ledningen inte visade något intresse 

eller stöttade den drabbade (Tan, Lopez & Clearly). Mindre händelser bortförklarades av 

ledningen som något sjuksköterskan får räkna med och händelserna normaliserades 

eftersom det förekom så ofta (Tan, Lopez & Clearly). Sjuksköterskorna uppfattade att 

händelserapportering inte alltid följdes upp av ledningen, utan behovet av stöd förbisågs 

(Tan, Lopez & Clearly). Sjuksköterskorna sökte på egen hand stöd hos kollegor efter 

hotfulla situationer men önskade mer organiserat stöd från ledningen (Tan, Lopez & 

Clearly). 

 

I studien av Kennedy och Hester (2013) uppgav sjuksköterskorna att de inte hade någon 

övergripande plan för hur de skulle hantera hot och våld. Sjuksköterskorna efterfrågade 

support i form av individuella samtal samt gruppsamtal (Kennedy & Hester). 

Sjuksköterskorna angav att då stöd och support saknas från ledning gjorde detta att 

sjuksköterskor slutade sina tjänster vid sjukhuset (Kennedy & Hester). 

 

I studien av Hsieh et al. (2016b) visade resultatet att de sjuksköterskor som hade stöd av 

ledning, speciellt seniora kollegor och ett starkt socialt nätverk i kombination med en stark 

personlig styrka var mindre benägna att utveckla depressiva symtom. 

 

Wright-Brown et al. (2016) beskriver en stark samhörighet mellan kollegor samt även den 

omsorg man känner för varandra i olika situationer. Hsieh et al. (2016a) uppger att 

kollegial support underlättar återhämtningsförmågan efter arbetsrelaterat hot och våld. 

 

Enligt Esmaeilpour, Salsali och Ahmadi (2011) så uppgav mer än hälften av 

sjuksköterskorna i deras studie att deras anmälan inte lett till någon åtgärd samt att de inte 

fått något stöd från sina chefer. Sjuksköterskorna som ingick i studien uppgav att det 

kändes meningslöst att rapportera händelser och endast en fjärdedel av sjuksköterskorna 

hade blivit uppmuntrade att rapportera arbetsrelaterat hot och våld (Esmaeilpour, Salsali & 

Ahmadi). 

 

 

Kompetensbrist 
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Alyaemni och Alhudaithi (2016) skriver att 82,6 procent av sjuksköterskorna inte fått 

någon utbildning i att hantera hotfulla situationer och att det också kan leda till att dessa 

situationer är underrapporterade. De fann även att det var skillnad i vilken utbildningsnivå 

sjuksköterskan hade (Alyaemni & Alhudaithi ). De som enbart hade en grundutbildning 

upplevde i högre grad verbala och fysiska hot än de som hade en vidareutbildning 

(Alyaemni & Alhudaithi ). I samma studie såg man även att mindre erfarenhet och yngre 

sjuksköterskor löpte större risk att råka ut för hot och våld på arbetsplatsen (Alyaemni & 

Alhudaithi ). 

 

Darawad, Al-Hussami, Saleh, Mustafa, och Odeh (2015) uppgav att de flesta 

sjuksköterskor i deras studie kände att de behövde utbildning inom förebyggande och 

hantering av våldsamma händelser. 

 

Enligt Ramacciati et al. (2017) uppgav sjuksköterskorna att de saknade kunskaper i både 

hur man hanterar samt förebygger våldsamma situationer. De saknade obligatoriska och 

regelbundna kurser som var utformade för deras arbetsplats (Ramacciati et al.). 

Sjuksköterskorna upplevde att ledningen var efterkloka och erbjöd utbildning efter att en 

situation redan inträffat (Ramacciati et al.). De uppgav även att de önskade att patienter och 

anhöriga skulle utbildas i vad en akutmottagning är och vid vilka tillstånd man behöver 

uppsöka en akutmottagning (Ramacciati et al.). 

 

Copeland och Henry (2017) anger att sjuksköterskorna saknar utbildning i hur man dämpar 

eller förhindrar att våldsamma situationer uppstår. De skriver vidare att utbildning i hur 

man anmäler arbetsrelaterat våld skulle göra att deltagarna i studien skulle anmäla oftare, 

då ett flertal deltagare uppgav att de inte visste hur man anmälde hot och våld på 

arbetsplatsen (Copeland& Henry). Man angav även orsaker till varför man inte 

rapporterade händelser, t.ex. att ingen blev skadad samt att det är besvärligt att anmäla hot 

och våld på arbetet (Copeland& Henry).   

 

Tan, Lopez och Clearly (2015) beskriver att sjuksköterskors erfarenhet och kompetens 

möjliggör en bedömning av potentiellt aggressiva patienter. De använde sig av patientens 

kroppsspråk, tonläge och tonfall för att avgöra ifall det finns en risk att en patient kan bli 

aggressiv (Lopez, Tan & Clearly). Beroende på sökorsak och anamnes, som alkoholintox, 

överdosering av droger, delirium, viss psykisk ohälsa eller demens, så kan sjuksköterskan 

ha med denna risk i åtanke vid bemötandet av en patient (Lopez, Tan & Clearly). Samma 

studie visar att flertalet sjuksköterskor inte känner till vilka riktlinjer som finns kring att 

hantera hotfulla situationer, även då det fanns tydliga sådana (Lopez, Tan & Clearly). 

Sjuksköterskorna efterfrågade arbetsplatsutbildning och träning för att kunna hantera 

hotfulla situationer (Tan, Lopez & Clearly). 

 

I artikeln av Stene, Larson, Levy och Dohlman (2015) uppgav 40 procent att de inte visste 

vad arbetsrelaterat hot och våld innebär - efter interna utbildningar hade den siffran sjunkit 

till 23 procent. I samma studie (Stene et al.) visade man på att om sjuksköterskor genomgår 

en utbildning i att rapportera arbetsrelaterat våld ökar medvetenheten bland sjuksköterskor. 

Innan utbildningen frågade man deltagarna om de ansåg att arbetsrelaterat våld var en del 

av vardagen på en akutmottagning och då svarade nästan 56 procent ja på den frågan 

(Stene et al.). Efter utbildning och kompetensökning inom området så hade siffran ändrats 

till 24 procent (Stene et al.). Samma studie menar att det också finns brister i kunskap kring 

sekretess gällande anmälningar mellan yrkeskategorier (Stene et al.).  
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Darawad et al. (2015) uppger att attityderna gentemot att anmäla har förändrats sedan 

tidigare studier och att man nu är mer medveten om vikten av att rapportera.  

 

En stor del av sjuksköterskorna i en studie av Ogundipe et al. (2013) har inte fått någon 

form av träning i att identifiera och hantera hotfulla situationer och samtliga deltagande 

sjukhus saknade basala strategier för att förebygga arbetsrelaterat hot och våld. 

ALBashtawy (2013) redovisar att 85 procent av deltagande sjuksköterskor uppger att det 

saknas förebyggande riktlinjer för skydda de anställda mot arbetsrelaterat hot och våld på 

akutmottagning och att mer än 75 procent av alla deltagande sjuksköterskor behöver 

träning i att hantera arbetsrelaterat hot och våld. 

 

Hsieh et al. (2016a) uppger att bästa förebyggande åtgärder är återkommande träning i hot- 

och våldssituationer. Abraham et al. (2018) menar att kurser i återhämtning, samarbete och 

ledarskap där deltagarna får lära sig hur ens beteende och ens tankesätt och handlingar kan 

bidra till att eliminera stress på arbetsplatsen. 

 

I studien av Esmaeilpour, Salsali och Ahmadi (2011) uppgav sjuksköterskorna att de inte 

visste hur man rapporterade händelser av våld på arbetsplatsen. I en studie av Ogundipe et 

al. (2013) visar resultatet att samtliga deltagande akutmottagningar saknar basala strategier 

för att förebygga hotfulla situationer. 

Utsatthet  

 

ALBashtawy (2013) uppger att majoriteten av sjuksköterskor i Jordanien är utsatta för 

verbalt våld på akutmottagning. Ogundipe et al. (2013) menar att akutmottagningar måste 

göras säkrare då alla är utsatta för risk för hot och våld. Deras slutsats är att sjukvården 

annars kommer hamna i ett läge där personal på akutmottagningar skickas iväg som 

soldater i krig, där man varje dag hoppas att de ska komma hem säkert (Ogundipe et al.). 

 

Copland och Henry (2017) uppger att det fanns en skillnad mellan könen, där kvinnorna 

kände sig mer trygga än männen på arbetsplatsen, dock fanns det ingen åldersskillnad på 

upplevelsen av trygghet på jobbet. Den tidpunkt som man angav som den mest 

förekommande för våldsamma händelser var kvällar och nätter (Copland & Henry). 

Sjuksköterskorna i deras studie uppger att det fanns ett behov av att ha poliser på 

arbetsplatsen som skulle kunna avlägsna hotfulla personer (Copland & Henry).  

 

I artikeln av Wright-Brown et al. (2016) uppges att kollegor var oroliga för varandra under 

våldsamma situationer, att vårdpersonalen upplevdes som måltavlor för patienters och 

anhörigas ilska, aggressioner och hot. 

 

I studien av Ramacciati et al. (2017) uppgav författarna till studien att sjuksköterskorna 

kände sig utsatta och att känslan var att det ständigt fanns en möjlighet att bli måltavla för 

våldsamma situationer, speciellt under triagering. Denna utsatthet gjorde att personalen 

kände att de behövde försvara sig mot patienter och anhöriga, t.ex. med vapen. 

Samma studie (Ramacciati et al.) beskriver att deltagarna kopplar deras utsatthet mot att 

media inte framställer sjukvården med respekt och att detta skulle bidra till att patienternas 

respekt för sjukvårdspersonal därmed skulle minska. Då det gäller personalbrist uppgav 

sjuksköterskorna i studien att de ansåg att mer personal skulle göra att hot och våld 

minskade (Ramacciati).  
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I artikeln av Alyaemni och Alhudaithi (2016) menade sjuksköterskorna att den vanligaste 

tidpunkten för hot och våld var under kvällsskiftet och den vanligaste platsen för hot och 

våld på en akutmottagning var i triageringsområdet.  

 

I artikeln av Kennedy och Hester (2013) uppgav samtliga sjuksköterskor i studien att de 

förväntade sig att utsättas för arbetsrelaterat våld; man upplevde att det var en del av dagen 

och inte mycket att göra något åt. Informanterna uppgav att de tyckte att verbalt hot på 

arbetsplatsen var en så återkommande händelse och att det inte fanns någon ide i att 

rapportera (Kennedy & Hester). Sjuksköterskorna i deras undersökning kände sig utsatta i 

hotfulla situationer och upplevde att de hade liten kontroll över arbetet samt att kvinnor är 

mer utsatta än män för arbetsrelaterat hot och våld (Kennedy & Hester).  

 

Enligt Gholamzadeh, Sharif och Rad (2011) upplevde sjuksköterskorna att de kände sig 

utsatta på arbetsplatsen när de skulle hantera patienters och anhörigas aggressivitet eller 

kritik. De uppgav att sådana situationer utgjorde en risk för deras egen hälsa. 

Gholamzadeh, Sharif och Rad skriver vidare att den vanligaste typen av våld mot 

vårdpersonal som arbetar på en akutmottagning var verbalt, från utskällningar till uttalade 

hot, oftast från patienter men även från anhöriga. Kvinnor utsattes oftare för verbalt hot 

medan män oftare utsattes för fysiska hot (Gholamzadeh, Sharif & Rad). Unga och mer 

oerfarna sjuksköterskor löpte större risk att utsättas än äldre och mer erfarna sjuksköterskor 

(Gholamzadeh, Sharif & Rad). 

  

I vissa artiklar, såsom Talas, Kocaöz och Akguc (2011) beskrivs att anledningen till att 

män oftare än kvinnor utsattes för fysiskt våld kan komma av kulturella och religiösa skäl, 

som att kvinnor inte får vidröras. ALBashtaway (2013) skriver att anledningen till att män 

utsätts oftare än kvinnor beror på ”the nature of male nurses” (ALBashtaway, 2013, s. 

554). De skulle därigenom vara mer utsatta för våld då deras maskulinitet samt ovilja att 

bli tillrättavisad kan uppfattas som provocerande för presumtiva våldsverkare 

(ALBasshtaway).  

 

Gholamzedeh, Sharif och Rad (2011) såg inte att ålder och antal år som sjuksköterska 

påverkade risken att utsättas för arbetsrelaterat våld. 

 

I studien av Esmaeilpour. Salsali och Ahmadi (2011) fann man att risken för arbetsrelaterat 

hot och våld gjorde sjuksköterskornas extra vaksamma på arbetsplatsen, vilket bidrog till 

att de kände sig utsatta. 

 

Även i studien av Hsieh, Hung, Wang, Maa och Chang (2016a) uppgav sjuksköterskorna 

att en möjlig konsekvens av arbetsrelaterat våld kan vara depression, ångest samt PTSD. 

Studien visade att 46,5 procent av sjuksköterskorna hade depressiva symptom och att de 

depressiva symtomen blev djupare i de fall där sjuksköterskan tidigare utsatts för 

arbetsrelaterat hot eller våld (Hsieh et al. 2016a).  

 

Kommunikation 

 

Alyaemni och Alhudaithi (2016) säger att missförstånd mellan patient och vårdpersonal 

var en vanlig orsak till hot och våld. Sjuksköterskorna i deras studie menar även att 
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språkförbistringar och brister i kommunikationen med patienter och anhöriga var en 

utlösande faktor till hotfulla situationer uppstod (Alyaemni & Alhudaithi).  

 

Ramacciati et al. (2017) uppger att de som deltog i studien ansåg att kommunikation var ett 

område som behövde förbättras både när det gäller strategier och tekniker hur man hanterar 

våld på arbetsplatsen; detta för att kunna hantera patienters och närståendes ångest och 

aggressioner. Sjuksköterskorna upplevde att en möjlig orsak till att våld eskalerade var att 

de inte hade förmågan till att kommunicera på rätt sätt med patienter och anhöriga 

(Ramacciati et al.). 

 

Enligt Copeland och Henry (2017) saknade deltagarna direktiv hur man förmedlade 

våldsamma eller hotande våldsamma händelser mellan olika personalkategorier. 

Sjuksköterskorna saknade även kommunikation mellan olika avdelningar angående 

våldsamma patienter som vårdades inneliggande samt utbildning i hur man hanterar 

hotfulla personer (Copland & Henry). Sjuksköterskorna eftersökte även en plan för större 

våldsamma händelser som var riktad till all personal och att det skall finnas uttalade följder 

och konsekvenser för den som uppträder hotfullt och aggressivt på en arbetsplats (Copland 

& Henry). 

  

Enligt Tan, Lopez och Clearly (2015) så är återkommande information till patienter en 

viktig del i att förebygga hotfulla situationer, liksom användandet av tolk där det finns 

språkförbistringar. 

 

I studien av Kennedy och Hester (2013) kände sjuksköterskorna att de inte hade redskap att 

bemöta patienternas verbala hot, utan att de då istället valde att vara tyst. 

 

Strategier 

 

Artikeln av Gholamzadeh, Sharif och Rad (2011) visar att sjuksköterskor är en yrkesgrupp 

där arbetsrelaterat stress är vanligt förekommande och att det påverkade arbetsprestationen. 

De menar också att den konstanta stress som sjuksköterskor vid en akutmottagning utsätts 

för kan leda till psykiska besvär och försämrade copingmekanismer på längre sikt 

(Gholamzadeh, Sharif & Rad). Gholamzadeh, Sharif och Rad beskriver att sjuksköterskors 

vanligaste strategi för att hantera hot och våld är självbehärskning och mindfullness. 

Resultatet i deras studie visade att den minst använda strategin var problemfokuserade 

lösningar (Gholamzadeh, Sharif & Rad). Konfrontativa strategier användes mer av 

kvinnliga sjuksköterskor än av manliga sjuksköterskor skriver de vidare (Gholamzadeh, 

Sharif & Rad).  

 

Alyaemnis och Alhudaithis (2016) resultat visar dock att det mest förekommande sättet att 

hantera hotfulla situationer är att ignorera att det inträffat.  

 

Enligt Darawad et al. (2015) uppger en stor andel att de sjukskriver sig till en följd av 

våldsamma händelser men de anger även att de inte tror att händelsen har påverkan på den 

enskilde individen. 

 

Hsieh et al. (2016a) talar om betydelsen av motståndskraften hos den enskilda 

sjuksköterskan för att hantera olika våldsamma händelser, och där personer med en 

neurotisk läggning har svårare att hantera händelser på arbetsplatsen. Förmågan till 
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återhämtning efter våldsamma händelser är också bättre hos individer med ett gott socialt 

nätverk (Hsieh et al., 2016a). De skriver vidare att tvärtemot vad deras hypotes var, så är 

inte religiös övertygelse en fungerande copingmekanism vid plötsliga överfall, såsom vid 

arbetsrelaterat hot och våld (Hsieh et al., 2016a). De tolkade det som att det denna 

copingmekanism fungerar bättre under långvarig psykisk misshandel (Hsieh et al., 2016a).  

 

Kennedy och Hester (2013) uppgav att vanliga copingstrategier var att ignorera eller 

normalisera våldsamma händelser och tänka att det kunde bero på att patienten var i en 

utsatt situation och att det var det som gjorde dem våldsamma. Sjuksköterskorna i deras 

studie resonerade även kring att de var vana vid att utsättas för skällsord och att det var 

något som ingick i jobbet (Kennedy & Hester). Även att ta kortare raster för att komma 

ifrån eller helt enkelt undvika de våldsamma patienterna var ett exempel på 

copingstrategier (Kennedy & Hester). 

 

Tan, Lopez och Clearly (2015) skriver att sjuksköterskorna i deras studie anser att det är 

viktigt att upprätthålla en god standard även i bemötandet av aggressiva patienter samt att 

hotfulla situationer är en del av jobbet vilket hjälper till att hantera dessa situationer. De 

skriver vidare att sjuksköterskor behöver strategier för att kunna släppa de negativa känslor 

som aggressiva eller hotfulla situationer på arbetet kan leda till (Tan, Lopez & Clearly). De 

copingstrategier som sjuksköterskorna använder sig av är att ventilera sina känslor med 

kollegor och familj, att separera sina professionella plikter från sitt privatliv samt att 

engagera sig regelbundet i fritidsaktiviteter (Tan, Lopez & Clearly).  

 

I studien av Alyaemni och Alhudaithi (2016) så var det endast två procent som sökte 

samtalshjälp vid hotfulla situationer. 

 

Abraham et al. (2018) beskriver ett flertal copingstrategier som sjuksköterskorna använder 

sig av mest för att hantera en hotfull situation. Dessa är att fundera på hur en hotfull 

situation skall hanteras, att använda humor för att hantera en hotfull situation, att bestämma 

sig för att inte låta sig påverkas av en hotfull situation, att prata om den hotfulla situationen 

med familj och vänner samt att försöka se objektivt på den hotfulla situationen (Abraham 

et al.). Abraham et al. (2018) anger att om personalen har rätt copingmekanismer kan det 

ha en motverkande effekt på utbrändhet, vilket Abraham et al. kallar positiv/aktiv 

copinghantering. Med positiv/aktiv copinghantering menas att ha ett problemlösande 

attityd till problemet (Abraham et al.). Den mest använda copingstrategin som användes av 

sjuksköterskorna i deras studie var att tänka ut olika alternativ för att hantera en hotfull 

situation (Abraham et al.). Den alternativ som sjuksköterskorna i deras studie angav som 

minst använd var att de själva uppträdde utåtagerande och tog ut sin frustration på någon 

annan (Abraham et al.). 

 

I Ogundipe et al. (2013) uppger sjuksköterskorna att vissa egenskaper kan vara 

förebyggande mot arbetsrelaterat våld och hotfulla situationer. Enligt dem är det att 

sjuksköterskan visar tillgänglighet gentemot patienten, är respektfull gentemot patienten, 

känner ansvar för sina arbetsuppgifter samt ger god omvårdnad till sina patienter 

(Ogundipe et al.).  

 

Esmaeilpour, Salsali och Ahmadi (2011) angav att sjuksköterskorna som ingick i deras 

studie använde sig av ett undvikande beteende som en strategi för att hantera de känslor 

som uppkom efter en hotfull eller våldsam situation. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

När metod skulle väljas för denna studie föll valet på en litteraturgranskning. På så sätt 

skulle vi kunna få en övergripande bild av den forskning som i nuläget fanns tillgänglig 

och genom detta kunna finna var kunskap saknas och inom vilka områden den behöver 

fördjupas. Syftet möjliggjorde att vi kunde identifiera flera kategorier som återkom oavsett 

geografisk bakgrund och kulturella skillnader. 

 

Vi valde att inkludera 17 artiklar i studien vilka svarade på syftet. Vi gjorde sökningarna 

vid olika tillfällen och var för sig. Artiklarna som valts ut var både kvalitativa och 

kvantitativa, en mix som är väl tillämpbar inom omvårdnadsforskning skriver Olsson och 

Sörensen (2011). Det möjliggör att flera perspektiv på frågeställningen tydliggörs (Olsson 

& Sörensen, 2011). Efter det har vi läst varandras artiklar innan de har inkluderats, vilket 

kan ses som att validiteten har styrkts i studien. 

 

Vid 15 artiklar ansåg författarna till denna studie att mättnad hade uppnåtts i materialet, 

men för att styrka både validitet och reliabilitet i materialet valde författarna att även göra 

manuella sökningar för att undersöka om det fanns ny information som inte vi funnit i 

databaserna. Denna manuella sökning gjorde att vi fann fyra nya artiklar där vi kunde läsa 

abstract, tyvärr gick inte en av dessa att finna i ”free full text” varvid denna uteslöts. Tre 

stycken artiklar lästes och författarna valde då att inkludera två artiklar då de utgjorde 

ytterligare fynd till studien. 

 

Vid sökning av artiklar så lästes först artikelns abstract och om det inte svarade mot syftet i 

vår studie så togs artikeln bort, detta kan eventuellt vara en svaghet då vi kan ha gått miste 

om artiklar att inkludera. Vi anser dock att valda databaser har varit tillräckliga då de är 

lämpade för att finna ny forskning inom vård och omsorg (Polit & Beck 2017). 

 

Det kan ses som en svaghet i studien att vi endast har inkluderat ”free full text” vilket kan 

ha påverkat validiteten. Då kunde vi även ha hittat ytterligare kategorier om dessa hade 

inkluderats. Likaså kunde vi ha funnit fler artiklar om vi sökt i flera databaser. Dock anser 

vi att resultatet är så överensstämmande, att flera kategorier än vi redan identifierat är 

mindre troligt att vi hittat. 

 

Då vi har diskuterat våra fynd och sökningar kunde det ha ökat validiteten om vi hade 

använt oss av flera olika sökord i olika kombinationer. Detta har dock inte gjorts framför 

allt av tidsbrist inom ramen för denna kurs. Försök gjordes dock inledningsvis men vi fann 

att antalet artiklar som vi fann var mycket stort och inte hanterbart. 

 

För att ytterligare visa på reliabiliteten i materialet har vi använt oss av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (2011) för vetenskaplig klassificering samt kvalitet, vi 

fann i våra artiklar att flertalet av artiklarna klassificerades som medel eller hög kvalitet, 

vilket bidrar till materialets trovärdighet. 

 

Ytterligare en potentiell svaghet i studien kan vara att vi inte fann några svenska studier 

eller att vi inte har kunnat inkludera andra studier än sådana skriva på svenska eller 

engelska. Om vi istället använt en kvalitativ metod där information inhämtats genom 
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intervjuer med kollegor på svenska akutmottagningar så hade kanske resultatet blivit 

annorlunda. Dock är många kategorier genomgående trots stor geografisk spridning, så 

känslorna kring upplevelser kring arbetsrelaterat hot och våld verkar vara återkommande i 

många kulturer. Syftet kunde ha gjorts smalare för att hitta mer specifika resultat kring 

exempelvis coping, men sökningen av artiklar gav inte ett sådant gensvar att ett sådant 

resultat varit möjligt. 

 

Vid litteraturgranskningar så bör alla artiklar inkluderas, även de som inte stöder 

författarnas tes (Forsberg & Wengström, 2017). Då syftet var att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser kring arbetsrelaterat hot och våld på akutmottagning så har alla 

artiklar som uppfyllde detta syfte inkluderats. De artiklar som valts bort har undersökt även 

andra yrkeskategorier än sjuksköterskor eller andra arbetsplatser än akutmottagningar. 

Samt att de artiklar som valts bort har varit från akutvårdsavdelningar och inte från en 

akutmottagning. 

 

Författarna har haft som mål att inte förvränga någon data från primärkällorna. Detta är en 

förutsättning för att kunna utföra översättningen korrekt (Polit & Beck, 2017). Författarna 

gjorde artikelsökningarna var för sig och redovisade detta noggrant i en sökmatris. 

Analysen har skett genom diskussion kring vad vi enskilt fann vid genomläsning, för att 

komma fram till ett resultat. Vi kunde på så sätt komma till klarhet med vissa 

frågeställningar som dykt upp under genomläsningen, då man som enskild individ har gjort 

en tolkning eller översättning som vid senare diskussion tydliggjorts. 

 

En noggrann redovisning av vilka sökvägar som använts och vilket resultat som analysen 

givit är en grund för en kritisk granskning av arbetet samt styrker både reliabilitet och 

validitet i arbetet (Ekengren & Hinnfors, 2014).  

 

Enligt författarna Elo och Kyngäs (2008) är det fem olika frågor som ska besvaras under 

analysen och vi upplever att vi har kunnat besvara de frågorna; vem berättar 

(sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning), var äger det rum (akutmottagning), när 

hände det (under angiven period), vad händer (arbetsrelaterat hot och våld) och varför 

(frustration, oro, påverkad patient, ohälsa, långa väntetider, okunskap). 

 

Ytterligare svagheter i materialet kan vara att det inte är specificerat i artiklarna den 

strukturella uppbyggnaden eller hur hierarkiskt organisationerna i de olika studierna har 

varit samt svårigheter att tolka organisatoriska skillnader jämfört med Sverige. Det kan av 

författarna till denna studie endast antas att den kan vara olika beroende på land, kultur och 

sjukhus, detta på grund av att vi funnit artiklar från skilda delar av världen som 

Sydostasien, Mellanöstern och Australien till Afrika, Europa och USA. Detta kan ha 

påverkat vissa teman, framförallt; kommunikation, support samt kompetensbrist, där man 

kanske har en mer hierarkisk struktur och inte vågar eller vill kritisera ledningen. 

 

En styrka i materialet kan vara att de teman vi fann fanns i nästan alla artiklar, författarna 

till denna studie uppfattar då att materialet har uppnått mättnad då vi inte funnit några nya 

teman. 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet för denna studie är enhetlig; de fem kategorier vi fann återkom i de flesta 

artiklar. Exempelvis att sjuksköterskor använder sig av coping för att hantera hot och våld 

på arbetsplatsen, många av artiklarna uppgav samma metoder av coping, vilket visar att 

dessa metoder är mänskliga och universella. Det finns dock brister i hur man hanterar hot 

och våld på arbetsplatsen och många sjuksköterskor känner sig utsatta och saknar både 

stöd och kunskap i detta. Att känna sig utsatt kan visa på bristen på förmåga till att finna 

coping hos sig själv. 

 

Resultatet visar att det finns ett behov av utbildning i kommunikation och 

konflikthantering. Många sjuksköterskor saknade kunskaper i att prata med en upprörd 

patient och att lugna en redan upprörd stämning. Utbildning i kommunikation och 

konflikthantering skulle kunna ge personalen en gemensam plattform att stå på då det 

gäller hot och våld inom arbetsplatsen, istället för att behöva använda sig av sina enskilda 

copingmekanismer. Hsieh et al. (2016b) skrev att ledningen borde personanpassa stödet 

och arbetsmiljön till den enskilda sjuksköterskan efter en hotfull situation. Detta känns som 

en utopi som är svår att genomföra och upprätthålla. På en stor arbetsplats med många 

anställda och lika många personligheter är det orimligt att det skall finnas utrymme för 

sådana insatser. En generell och återkommande utbildning så att allt anställda vet vad som 

gäller ger en grundtrygghet. Om man som enskild sjuksköterska inte tycker att det räcker 

får man själv uppmärksamma arbetsgivaren på detta. Att ha målet att individanpassa 

arbetsmiljön och varje stödinsats är inte rimligt och därmed inte troligt att det efterlevs. 

 

I flera av artiklarna (Alyaemni & Alhudaithi, 2016; Darawad et al., 2015; Ramacciati et al., 

2017; Copeland & Henry, 2017; Tan, Lopez & Clearly, 2015; Stene et al., 2015; Ogundipe 

et al., 2013; ALBashtawy, 2013; Abraham et al., 2018; Esmaeilpour, Salsali & Ahmadi, 

2011) uppger sjuksköterskorna att de saknar utbildning inom många områden som rör 

arbetsrelaterat hot och våld: vad det är, vilka riktlinjer som finns, hur man rapporterar, hur 

man hanterar och dämpar våldsamma situationer som uppstår, hur man förebygger att det 

uppstår. Flera sjuksköterskor uppgav att ålder och erfarenhet som sjuksköterska var en 

fördel; det var mindre risk att man riskerade hamna i hotfulla situationer ju längre man 

arbetat som sjuksköterska. Med längre erfarenhet kunde man lättare identifiera vilka som 

potentiellt skulle kunna bli aggressiva. Interna utbildningar ökade medvetenheten kring 

frågan om arbetsrelaterat hot och våld och man får lära sig hur ens beteende och handlingar 

påverkar en situation. Resultatet är knappast oväntat eller orimligt på något vis. Utbildning 

bidrar till ny kunskap samtidigt som erfarenhet ger kunskap som inte utbildning kan ge.  

 

Förutom utbildning kring hot- och våldssituationer så uppgav sjuksköterskorna i flera 

artiklar (Ramacciati et al., 2017; Copeland & Henry, 2017; Tan, Lopez & Clearly, 2015; 

Kennedy & Hester, 2013; Esmaelipour, Salsali & Ahmadi, 2011) att de saknar stöd från 

ledningen, både i rapporteringsprocessen och den psykiska hanteringen av de problem som 

uppstår efter arbetsrelaterat hot och våld. Sjuksköterskorna upplever att ledningen 

förminskar problemet och att de inte bryr sig alls samt att det är meningslöst att rapportera 

om det ändå inte leder någon vart. Det är svårt att avgöra hur informerad ledningen är om 

problemet med arbetsrelaterat hot och våld, just eftersom långt ifrån alla händelser 

rapporteras vidare till ansvariga chefer. Vi själva upplever också att det inte skrivs så 
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många avvikelser vid hotfulla situationer, speciellt inte vid verbala hotelser. Dock har 

ingen av oss varit med vid fysiskt våld mot personal, men även där finns det nog en 

gradering i vad man anser vara allvarligt nog att rapportera. Det finns också inslag av en 

kultur på våra arbetsplatser, att småsaker som rivsår eller lättare slag, framförallt från 

dementa patienter, inte är något man rapporterar och man reflekterar inte över varför - det 

bara är så sen gammalt. Det blir ett problem som föder sig själv då det inte rapporteras för 

att det inte leder någon vart, men det leder ingen vart för att ledningen inte anser det vara 

ett stort problem. Det finns dock en möjlighet att ledningen väljer att inte se problemet för 

att de antingen inser hur komplicerat det blir att komma på fram till en lösning eller för att 

de inte förstår att de behöver komma fram till en lösning. Även här skulle en generell och 

återkommande utbildning för samtliga anställda, även ledning, kunna bidra till att ändra på 

inställningen till arbetsrelaterat hot och våld och vad man som sjuksköterska på 

akutmottagning ska räkna med att riskeras att utsättas för när man kommer till 

arbetsplatsen. Chefsutbildning i arbetsmiljöansvar och förebyggande arbete mot 

arbetsrelaterat hot och våld är kan vara en väg att gå för att  

 

Studien i föreliggande litteraturstudie stärks av annan forskning. En norsk studie visar att 

det finns utvecklingspotential för organisatoriska strategier för att skydda sin personal från 

arbetsrelaterat hot och våld och att det skulle göra skillnad (Morken, Johansen & Alsaker, 

2015). Phillips (2016) skriver att arbetsgivare inom vårdsektorn som är angelägna om att 

kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för sina anställda bör införa enklare 

rapporteringsrutiner, som skyddar den som anmäler och som säkerställer att de får stöd. 

Greenlund (2011) talar om tre strategier för att göra akutmottagningar säkrare 

arbetsplatser; strategier kring utbildning, strategier kring arbetsmiljö samt tydliga riktlinjer 

om förebyggande säkerhetsarbete. 

 

Flera av artiklarna tog upp det kollegiala stödet som en de viktigaste copingstrategierna 

(Kennedy & Hester, 2013; Tan, Lopez & Clearly, 2015; Wright-Brown et al., 2016; Hsieh 

et al., 2016a). För oss är det fullt förståeligt. Det är enklare att prata med någon som känner 

till den ibland komplexa arbetsplats som en akutmottagning utgör och kanske varit i 

samma situation som man själv utsatts för. I hemmet är det svårare att prata fritt med 

hänsyn till sekretess och man vill inte skrämma upp familjemedlemmar med att berätta 

sådant som kan oroa. För den som inte jobbar på akutmottagning så kan det vara svårt att 

sätta sig in i samt förstå varför man som sjuksköterska utsätter sig för den risk som arbetet 

utgör. 

 

Enligt vårt resultat så känner sig sjuksköterskor utsatta på arbetet (Kennedy & Hester, 

2013; Gholamzadeh, Sharif & Rad, 2011; Esmaeilpour. Salsali & Ahmadi, 2011) och har 

en känsla av att det kan hända vad som helst när som helst på arbetet, detta kan naturligtvis 

vara en bidragande orsak till att en arbetsplats som en akutmottagning har en stor 

personalomsättning enligt vår uppfattning. I några studier jämförs akutmottagningen vid en 

riskfylld plats där ord som måltavlor, krigsskadeplats och polisbeskydd kommer fram i 

resultatet (Ogundipe et al., 2013; Wright-Brown et al., 2016; Copland & Henry, 2017). Just 

det resultatet kan vara geografiskt knutet till länder där det förekommer mer våldsamheter 

samt där vapen är allmänt förekommande och det skiljer sig från oss här i Norden. Många 

av de hotfulla situationerna utspelar sig under kvällar och nätter, vilket kan förstärka 

känslan av utsatthet (Copland & Henry, 2017; Alyaemni & Alhudaithi, 2016).  

 

Angående brist på kommunikation eller språkförbistringar som flera artiklar tar upp  
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(Alyaemni & Alhudaithi, 2016; Ramacciati et al., 2017; Copeland & Henry, 2017; Tan, 

Lopez & Clearly, 2015; Kennedy & Hester, 2013) så är det på samma gång enkelt att förstå 

att sådant skapar oro och irritation samtidigt som är svårt att lösa. Rent logistiskt så blir det 

svårt att ha information på de språk som behövs, på en nivå som alla kan ta till sig och på 

ett sätt som all orkar ta till sig under ett ibland turbulent besök på akutmottagning. Som 

stressad personal, med inte sällan något nytt mål i sikte, så tar vi nog inte alltid oss tiden att 

stanna upp och försäkra oss om att patienter och anhöriga har förstått den information som 

givits. Det skulle kunna minska antalet händelser där patienter och anhöriga blir upprörda. 

 

I flera av artiklarna angav sjuksköterskorna att de ignorerade eller undvek patienter som 

var hotfulla. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det allvarligt då sjuksköterskor kan missa 

att upptäcka symtomförsämringar som uppstått hos patienten. 

 

I vissa delar av resultatet är det svårt att med säkerhet veta om det är kulturella skillnader 

som bidrar och att svenska studier skulle visa något annat (Talas, Kocaöz & Akguc, 2011; 

ALBashtaway, 2013). Exempelvis omkring religiösa/spirituella copingmekanismer, då vi 

numera är ett sekulariserat samhälle som med stor sannolikhet inte söker eller finner 

samma stöd och tröst i kyrka eller samfund. Även vissa av tolkningarna om varför manliga 

sjuksköterskor utsätts oftare än kvinnliga för arbetsrelaterat hot och våld, är osannolikt att 

de skulle redovisas lika kategoriskt och, enligt vår kultur, politiskt inkorrekt som vårt 

resultat från några artiklar visar. Om det finns en skillnad i hur manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor utsätts för hot och våld kommer av religiösa eller kulturella skäl är svårt att 

avgöra av resultatet i föreliggande studie, men det är inget som vi har kunnat se, utan att 

det är skillnader på hur män och kvinnor utsätts för våld på arbetsplatsen i artiklar från 

flera delar av världen. Inte heller vapenhot är vanligt förekommande i den svenska 

sjukvården. I länder eller i länder i närheten av väpnade konflikter torde det rimligtvis 

föreligga större risk för dessa typer av hot och vi har heller inte lagt så stor vikt vid att 

jämföra detta.  

 

Studien som redovisades av Kennedy och Hester (2013) utfördes i en del av Sydafrika med 

den högsta döds- och överfallsprocenten i hela landet och ett av sjukhusen som deltog var 

regionens största traumasjukhus. Båda dessa parametrar kan ha påverkat att mer än 62 

procent av sjuksköterskorna i den artikeln uppgav att våldet hade ökat. 

 

Det gick inte heller att utläsa utbildningsnivån från deltagarna i alla artiklar - även detta 

kan ha påverkat resultatet, det vill säga tidigare kurser och utbildningar som kan ha 

påverkat resultatet. Endast i artikeln av Stene et al. (2015) där deltagarna genomgick ett 

utbildningsprogram inom rapportering går det att utläsa vilken träning i hot och våld 

personalen har. Vi kan konstatera, såsom i artikeln av Stene et al. (2015) att det lönar sig 

med utbildning, då resultatet i den studien visade att det arbetsrelaterade våldt hade 

minskat uppföljande året, när personalen fått rätt verktyg samt uppmuntran för att anmäla 

arbetsrelaterat våld. 

 

Såsom studien av Kennedy och Hester (2013) menar, så är det svårt att dra några slutsatser 

då det gäller arbetsrelaterat våld mot kvinnor och män, då det oftast är en övervikt av 

kvinnliga sjuksköterskor. Det skulle behövas en studie som inkluderade lika många män 

och kvinnor för att kunna dra några slutsatser i denna fråga. 
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Slutsats 

 

Det framgår av studiens resultat att sjuksköterskor på akutmottagning utsätts för 

arbetsrelaterat hot och våld samt att flertalet sjuksköterskor upplever att det är något man 

får räkna med vid arbete på akutmottagning. Ett flertal sjuksköterskor upplever att de 

saknar utbildning i hur man hanterar hot och våld på arbetsplatsen samt att det finns 

kunskapsluckor i hur och när man ska anmäla dessa hot, både hos sjuksköterskor som hos 

chefer och ledning. Om sjuksköterskorna undviker att rapportera arbetsrelaterat hot och 

våld så blir det svårare för ledningen att sätta in åtgärder för att förebygga att 

arbetsrelaterat hot och våld uppstår på akutmottagningar. Det finns också skillnader i hur 

sjuksköterskor på akutmottagning klarar av att hantera de känslor som kan uppstå efter att 

ha blivit utsatta för arbetsrelaterat hot och våld. Även här efterfrågas mer support från 

chefer och ledning. Om frågan ges mer uppmärksamhet och tas upp på dagordningen i 

större utsträckning än tidigare så kan en attitydförändring ske kring hur problemen med 

arbetsrelaterat hot och våld på akutmottagning skall hanteras. På så sätt förebyggs att 

sjuksköterskor söker sig vidare till andra arbetsplatser än akutmottagningar och andra 

yrken än sjuksköterskeyrket för att undvika att utsättas för arbetsrelaterat hot och våld.  

Klinisk tillämpbarhet 

Författarna till denna studie hade inledningsvis en känsla av att hot och våld på 

arbetsplatsen har tilltagit, men vi kunde inte riktigt ringa in vad, hur och när sjuksköterskor 

upplevde denna hotbild, vilket då inledningsvis blev till en teori om vad vår uppsats borde 

handla om. Det landade senare i diskussionerna om att vår uppsats skulle handla om 

sjuksköterskans upplevelse av hot och våld. 

 

Resultatet visar att det finns en ”misstro” till ledningens förmåga till att göra något 

angående hot och våld på arbetsplatsen. Det visar även att inom akutsjukvården finns det 

ett attitydproblem, enligt vårt resultat, att personal inom akutsjukvård ”ska tåla lite”. Denna 

attityd är något som behöver diskuteras och belysas inom akutsjukvården. 

Författarna till denna studie tror även att denna studie kan ligga till grund för diskussioner 

inom akutsjukvård om hur och vad man ska utbilda personal inom för att försöka minimera 

hot och våld på arbetsplatsen. 

 

Fler studier behövs i frågan, även ifrån Sverige, då vi inte fann några artiklar som 

undersökt detta. Då bägge författarna till denna studie arbetar inom akutsjukvård och där 

hot och våld är extra tydligt så tror författarna att även andra områden inom hälso- och 

sjukvården där hot och våld förekommer kan ha nytta av detta. 
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Registered Nurses 

Who are Injured by 
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Duty in an 

Emergency 
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förhållandet mellan 

exponering för fysiskt 

våld och 

arbetsförmågan hos 
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akutmottagning 

SAMT att beskriva 

erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som 

har skadats av våld 

under arbete på 

akutmottagning 

SAMT undersöka 

huruvida dessa 

sjuksköterskor har för 

avsikt att fortsätta att 

arbeta på 

akutmottagning 

En mixad kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

Inledningsvis samlades 

data in via ett 

självskattningsformulär där 

sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagning fick 
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säkerhet, självkänsla, 

målsättning, och personlig 

utveckling. De fick också 

uppge ifall de utsatts för 

våld under arbetet. Detta 

formulär både mejlades och 

delades ut, till 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar i 

åtminstone tre amerikanska 

delstater. 

De sjuksköterskor som 

uppgav att de hade utsatts 

för våld under arbetet på 

akutmottagning tillfrågades 

om deltagande i en 

fenomenologisk öppen 

intervju för att diskutera 

sina upplevelser av detta. 

N=39 Femton stycken (ca 38%) 

uppgav att de utsatts för våld 

under sitt arbete på 

akutmottagning.  

Den största skillnaden mellan 

de som inte utsatts för våld 

och de som utsatts för våld 

fanns främst i fråga om 

känsla av säkerhet och 

trygghet på arbetsplatsen. 

 

Endast tre av de femton som 

utsatts för våld tackade ja till 

att deltaga i den uppföljande 

intervjustudien. Resultatet 

från denna kunde identifiera 

fyra gemensamma teman: 

a) Den värdefulla 

kollegiala känslan 

b) Vikten av att hjälpa 

andra 
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tillfredsställelse över 

att kunna hjälpa 

andra. 
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ledningens respons 
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Department Nurses 

Who Have 

experienced 

Workplace 

Violence in 

Taiwan 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

personlighetsdrag, 

grupptillhörighet och 

förmåga att hantera 

stress hos 

sjuksköterskor som 

jobbar på 

akutmottagning och 

som har upplevt 

fysiskt eller verbalt 

våld från patienter 

eller dess anhöriga 

En tvärsnittsstudie med 

bekvämlighetsurval och 

strukturerade intervjuer 

med frågeformulär. 

Inklusionskriterier var 

minst tre månaders arbete 

på akutmottagning samt 

erfarenhet av verbalt eller 

fysiskt våld de senaste tolv 

månaderna. 

Exklusionskriterier var 

tidigare psykiska åkommor, 

som depression samt 

extremt utsatta för stress 

eller trauma utanför arbetet 

de senaste tolv månaderna.  

Tvåhundrasextiofem 

stycken sjuksköterskor på 

fyra 

sjukhus/vårdinrättningar i 

Taiwan fanns tillgängliga 

att fråga. Den ansvariga 

huvudforskaren kontaktade 

samtliga 265 stycken och 

informerade om studien. 

Trettiosex stycken avböjde 

att deltaga, och 42 stycken 

uppfyllde inte kriterierna. 

Det totala deltagandet blev 

187 stycken. 

Data samlades in via 

strukturerade intervjuer 

med frågeformulär. 

Förutom demografiska data 

N=265 (78) Data analyserades med 

statiska mätinstrument 

Deltagarna (187 stycken) 

delades upp i två grupper, där 

den ena innehöll 

sjuksköterskor som uppgav 

att de hade en religiös 

övertygelse och de som 

uppgav att de inte hade det. 

Grupperna jämfördes först 

emot varandra gällande 

demografiska data. Vid en 

andra sökning jämfördes 

grupperna gällandesocialt 

nätverk, förmåga att hantera 

stress samt 

personlighetsdrag. 

Studiens resultat visar att 

religiös övertygelse kan spela 

en roll i förmågan att hantera 

stress och att detta finns 

dokumenterat även i tidigare 

studier. Vidare visar studien 

dock att ett socialt nätverk, 

och då främst kamratstöd, 

bäst förbättrade förmågan att 

hantera stress. Författarna 

tror sig kunna hitta en 

förklaring i att de flesta 

deltagarna i denna studie 

hade attackerats verbalt 

snarare än med fysiskt våld 

eller psykologiskt trauma 

som fanns där under lång tid. 

II 

(R) 
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så undersöktes i vilken 

omfattning deltagarna hade 

socialt stöd från familj och 

vänner, upplevelse av hur 

man hanterar stress, 

religiös övertygelse samt 

personlighetsdrag. 

Detta skull vara förklaring till 

att man då inte känner ett lika 

stort behov att söka hjälp hos 

trossamfund utan heller 

pratade med en kollega eller 

vän. Studien visar också att 

sjuksköterskorna önskat mer 

hjälp och stöd från ledningen 

än från ett trossamfund. 

 

Darawad, Al-

Hussami, 

Mustafa,  

Odeh 

2015 

Jordanien 

Violence Against 

Nurses in 

Emergency 

Departments in 

Jordan 

Femdelat syfte: att 

bedöma hur stor 

procentandel av 

Jordaniens 

sjuksköterskor som 

utsatts för 

arbetsrelaterat våld 

under arbete på 

akutmottagning samt 

att identifiera dessa 

sjuksköterskors 

reaktion på detta samt 

bedöma orsakerna till 

våld gentemot 

sjuksköterskor på 

akutmottagning 

utifrån deras eget 

perspektiv samt 

utforska dessa 

sjuksköterskors tankar 

om anledningarna till 

våld samt rättsliga 

procedurer samt 

identifiera skillnader i 

Författarna använde sig av 

en tvärsnittsundersökning 

via ett frågeformulär som 

sjuksköterskorna själva 

fyllde i och där svaren 

sedan analyserades med en 

beskrivande design. 

Endast sjukhus med mer än 

300 sängplatser och stor 

(odefinierat) 

akutmottagning 

inkluderades i att kunna 

väljas ut och sex sjukhus 

valdes slumpmässigt ut 

från detta urval. 

Jordaninens hälso-och 

sjukvårdssystem är 

uppdelat i statliga sjukhus, 

universistetssjukhus, 

privata sjukhus samt 

militärsjukhus. I denna 

studie ingick sjukhus från 

de tre kategorierna: statlig, 

universitet och privat. 

N=300 (126) Totalt uppgav 91% att de 

utsatts för verbalt eller fysiskt 

våld under arbete på 

akutmottagning. Sammanlagt 

77% uppgav att de kände sig 

otrygga på arbetet, 69 % hade 

sjukskrivit sig efter 

händelsen och bara 41 % 

upplevde att de lärt sig hur de 

skulle hantera arbetsrelaterat 

våld. Att sjuksköterskor 

borde utbildas hur man 

förebygger och hanterar våld 

ansåg 64 % och lika många 

tyckte att det är etiskt 

försvarbart för sjuksköterskor 

att vidta rättsliga åtgärder 

gentemot patienter som hotat 

eller utsatt dem för våld. 

I 

(R) 
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erfarenheter av våld 

utifrån demografiska 

fakta. 

Inklusionskriterier för 

sjuksköterskor på dessa 

sjukhus var arbete på 

akutmottagning minst tre 

månader samt en 

universitetsexamen i 

omvårdnad (diploma, 

bachelor or master’s degree 

in nursing). 

Chefssjuksköterskor på 

aktuella akutmottagningar 

informerades om studien 

och författarna erhöll en 

lista på tillgängliga 

sjuksköterskor ett dygn 

innan datainsamlingen 

skulle äga rum. På dagen 

för datainsamlingen så 

tillfrågades 

sjuksköterskorna 

personligen och de som 

tackade ja till att deltaga 

erhöll ett frågeformulär 

som de efter att de fyllt i 

det skulle återsända till 

författarna i en för studien 

avsedd brevlåda.  

Frågeformuläret var 

uppdelat i fyra delar. Den 

första uppmätte i vilken 

omfattning 

sjuksköterskorna utsatts för 

verbalt eller fysiskt våld 

och detaljerna kring dessa 
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händelser. Den andra 

uppmätte hur 

sjuksköterskorna hade 

reagerat på dessa händelser 

(blev de sjukskrivna? 

Rapporterade de 

händelserna vidare?). Den 

tredje delen utredde 

anledningarna till våldet 

utifrån sjuksköterskornas 

perspektiv. Den fjärde 

delen bedömde 

sjuksköterskornas tankar 

om våld samt rättsliga 

procedurer. 

ALBashtawy 

2013 

Jordanien 

Workplace 

violence against 

nurses in 

emergency 

departments in 

Jordan 

Tredelat syfte: att 

undersöka; 

1) förekomsten av  

2) typ av SAMT  

3) bidragande faktorer 

för arbetsrelaterat våld 

mot sjuksköterskor på 

akutmottagningar i 

Jordan. 

Författaren använde sig av 

en tvärsnittsstudie på tolv 

av Jordans sjukhus, 

slumpmässigt utvalda med 

ett sjukhus från vart och ett 

av Jordans tolv provinser. 

Urvalet av deltagande 

sjuksköterskor var 

bekvämlighetsurval där 313 

sjuksköterskor tillfrågades 

om deltagande och av dem 

uppfyllde 227 stycken 

inklusionskriterier: 

arabisktalande och anställd 

på akutmottagning. Dessa 

227 stycken fick fylla i ett 

frågeformulär som delades 

ut av mottagningens chefer 

och samlades in i slutet av 

N=313 (86) Det totala deltagandet var 

227 stycken sjuksköterskor. 

Av dem hade nästan 76% 

upplevt någon from av 

arbetsrelaterat hot och våld, 

fysiskt (12%) eller verbalt 

(64%) vilket överensstämmer 

med tidigare studier. 

Bidragande orsaker till 

händelserna tros vara: långa 

väntetider, överbelastad 

akutmottagning samt höga 

förväntningar från patienter 

och anhöriga. 

II 

(P) 
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varje vecka. 

Frågeformuläret var 

uppdelat i fem delar med 

totalt 19 frågor. Den första 

delen utredde demografiska 

data och yrkesrelaterad 

data. Den andra delen 

undersökte huruvida 

sjuksköterskorna utsatts för 

arbetsrelaterat våld och i 

sådana fall hur ofta och 

vart. Den tredje delen 

efterfrågade 

sjuksköterskornas 

utbildning i säkerhet samt 

sjukhusets policy gentemot 

arbetsrelaterat våld. Den 

fjärde delen samlade in 

data om ifall 

sjuksköterskorna erhållit 

support under och efter 

händelsen och slutligen den 

femte delen som innehöll 

öppna frågor om varför 

man som sjuksköterska inte 

rapporterar arbetsrelaterat 

våld, faktorer som bidrar 

till arbetsrelaterat våld samt 

vart på akutmottagningen 

våldet ägt rum. Insamlad 

data analyserades med 

statiska mätinstrument.  

 

Ogundipe Violence in the Fyrdelat syfte om Författarna samlade in data N=90  Total 81 sjuksköterskor II  
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Etonyeaku 

Adigun 

Ojo 

Aladesanmi 

Taiwo 

Obimakinde 

2013 

Nigeria 

emergency 

department: a 

multicentre survey 

of nurses’ 

perceptions in 

Nigeria 

arbetsrelaterat våld 

mot sjuksköterskor på 

akutmottagning: 1) 

hur utbrett är det? 

2) uppfattning om vad 

våldet beror på? 

 3) effekterna av det 

på produktiviteten? 

SAMT  

4) potentiella 

förebyggande 

strategier mot det. 

med hjälp av ett 

semistrukturerat 

frågeformulär. Ett oklart 

urval av sex sjukhus i fem 

provinser i Nigeria valdes 

ut. Frågeformuläret 

skickades ut till samtliga 

sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagning 

på dessa sjukhus, troligen 

90 stycken. 

Exklusionskriterier var 

anställning på akuta barn-, 

gynekologi- eller 

obestetrikmottagningar. 

Frågeformuläret innehöll 

frågor om demografiska 

data samt om 

arbetsrelaterat våld:  

1) definition av   

2) deras uppfattning om hur 

vanligt förekommande det 

är, 3) antal tillfällen de 

utsatts för våld senaste året 

4) orsakerna till våldet 

5) tillgängliga strategier för 

att förebygga våldet, 6) 

våldets effekt på hur man 

kan utföra sitt arbete, hur 

tillfredsställd man är av sitt 

arbete samt yrkesval 

7) vilka förmåga att 

minska, avvärja eller 

förebygga våld man har. 

(9) fullföljde frågeformuläret. 

Många hade bevittnat 

arbetsrelaterat våld (89%) 

medan 65 % hade utsatts för 

det personligen. Några av de 

mest förekommande 

orsakerna till varför våldet 

uppstår var bl.a. överbelastad 

akutmottagning, 

underbemanning, långa 

väntetider och 

alkoholpåverkan. Angående 

effekterna på produktiviteten 

så tror 67 % att det 

arbetsrelaterade våldet inte 

påverkar sjuksköterskan. 

Slutligen så fanns det brister 

på samtliga sjukhus i 

förebyggande strategier och 

74 % uppgav att de inte fått 

någon utbildning i att hantera 

våldsverkan. 

(P) 
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Tan 

Lopez 

Cleary 

2015 

Singapore 

Nursing 

management of 

aggression in a 

Singapore 

emergency 

department: A 

qualitative study. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av att 

hantera aggressiva 

patienter på en 

akutmottagning. 

En intervjustudie på ett 

allmänt sjukhus i 

Singapore, oklart urval. 

Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor som jobbat 

minst tre månader på 

akutmottagning och haft 

kontakt med aggressiva 

patienter.  Intervjuerna tog 

mellan 30 och 60 minuter 

och de pågick till dess att 

datamättnad uppnåtts och 

det inte var troligt att ny 

information skulle 

framträda. Insamlad data 

transkriberades och 

analyserades och 

återkommande teman 

identifierades. 

N=10 Under analysen identifierades 

fyra teman: 1) hur 

sjuksköterskor påverkas av 

aggressiva patienter 2) hur 

sjuksköterskor 

omvårdnadsbedömde 

aggressiva patienter 3) hur 

sjuksköterskor hanterar 

aggressiva patienter 4) 

organisatoriskt stöd och 

ansvarstagande.  

 

Sjuksköterskorna uppgav att 

aggressiva patienter 

påverkade dem psykiskt och 

fysiskt; man kände sig 

ouppskattad, upprörd och 

ältade hur man kunnat göra 

annorlunda. Det skapade en 

känsla av missnöje och 

bitterhet med arbetet och man 

ångrade att man träffat 

patienten överhuvudtaget. 

Några av sjuksköterskorna 

uppgav att de kändes sig 

utbrända och de kände en 

trötthet mot att fortsätta med 

sina arbetsuppgifter. Om man 

fått fysiska skador vid de 

tillfällen som patienter slagit 

eller misshandlat, så var det 

inte alltid möjligt att arbeta 

utan man måste sjukskriva 

sig.  

III 

(K) 
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För att kunna omvårdnads 

bedöma en aggressiv patient 

använde sig sjuksköterskorna 

av aktuell status tillsammans 

med anamnes och sin 

erfarenhet av tidigare möte 

med aggressiva patienter. 

Alkohol var en stark 

bidragande indikator till 

aggressivitet. 

Flera sjuksköterskor uppgav 

att de ansträngde extra för att 

kunna interagera med de 

aggressiva patienterna och att 

dessa möten kunde bli väldigt 

intensiva. Sjuksköterskorna 

uppgav att debriefing efter 

händelser med aggressiva 

patienter sällan eller aldrig 

förekom. Mindre händelser 

ansågs man få räkna med. 

 

 

Ramacciati, 

Ceccagnoli, 

Addey,  

Rasero, 

2018 

Italien 

Violence towards 

Emergency Nurses. 

The Italian 

National Survey 

2016: A qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka hur 

akutsjuksköterskor 

subjektiv upplevelse 

av arbetsrelaterat våld 

Författarna använde sig av 

en Grundad Teori (GT) 

Ett frågeformulär 

publicerades på internet, 

med öppna frågor enligt 

Van Kaam method och 

analyserades genom 

Consolidated Criteria for 

Reporting Qualitative 

Research (COREQ). 

N= 1100 

 

4 teman framtogs: 

1. sjuksköterskors upplevelse 

av arbetsrelaterat våld. 

2. utlösande faktorer 

3. konsekvenser 

4. Lösningar 

I resultatet fann man att 1. 

sjuksköterskor uppfattade 

som en del av jobbet, att det 

var underrapporterat och att 

   I 

  (R) 
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Den teoretiska referensram 

som användes var Global 

Approach to Violence 

towards Emergency Nurses 

(GAVEN). 

 

det fanns lite studier om 

ämnet. 

2. utlösande faktorer som 

kommunikationsproblem, 

väntetider för icke akuta 

patienter, sjuksköterskans 

ställning som inte lika viktig 

som en läkare, medias bild av 

sjuksköterskor och hälso- och 

sjukvård. 

3. Konsekvenser av 

arbetsrelaterat våld 

sjuksköterskor kände sig 

ensamma, brottsoffer, 

utmattningssyndrom, 

patientsäkerhetsrisk. 

4. Lösningar på problemet 

framtogs som mer utbildning 

inom kommunikation samt 

att hantera våldsamma 

situationer. 

Wong, 

Combellick, 

Wispelwey, 

Squires,  

Gang, 

USA 

2017 

The Patient Care 

Paradox: An 

Interprofessional 

Qualitative Study 

of Agitated Patient 

Care in the 

Emergency 

Department 

Studiens syfte var att 

undersöka 

arbetsrelaterat våld på 

en akutmottagning 

och att ta fram ett 

ramverk för att 

förhindra att dessa 

situationer uppstod 

utifrån den personal 

som arbetade på en 

akutmottagning 

upplevde. 

En explorativ kvalitativ 

studie med en 

fenomenologisk design 

användes med en 

fokusgrupp, man använde 

sig av ett semistrukturerat 

frågeformulär med öppna 

frågor, intervjun tog ca 1-

1.5 timmar och spelades in. 

För analys av materialet 

använde man sig av 

Dedoose (version 7.0.25) 

N=31 

(0) 

Resultatet visade att vara 

utsatt för arbetsrelaterat våld 

gjorde att personalen kände 

ökad stress i arbetet. 

Resultatet visade också på 

behovet av att utbilda 

personal i personer som kan 

vara våldsamma, 

innefattande olika tekniker 

för att stävja våld, 

kroppsspråk samt 

kommunikation. 
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Stene,  

Larson,  

Levy, 

Dohlman, 

2015 

USA 

Workplace 

violence in the 

Emergency 

Department: 

Giving Staff the 

Tools and Support 

to Report 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

arbetsrelaterat våld 

och uppfattade man 

det som en del av 

arbetsdagen. 

Författarna använde sig av 

en kvalitativ undersökning 

som utfördes i två steg, 

med en fokusgrupp där 

man använde sig av 

Emergency Department 

Assessment Tool för att ta 

fram ett rapportredskap. 

Efter detta publicerade man 

ett formulär med 19 frågor 

på internet som sändes till 

sjuksköterskor arbetande på 

en akutmottagning som 

sedan följdes upp ett år 

senare för att utvärdera 

N=154 

(114) 

uppföljande 

N=203 

(112) 

Resultatet av denna studie 

visade uppfattade 

arbetsrelaterat våld som en 

del av vardagen vilket efter 

genomgången utbildning 

minskade. 

På svar varför man inte valde 

att rapportera arbetsrelaterat 

våld fanns svar såsom: för 

mycket jobb, det leder 

ingenvart, det är en 

akutmottagning man får 

räkna med våld. Författarna 

till artikeln visar på att det 

finns ett behov av att 

undervisa och ge redskap till 

sjuksköterskor som arbetar 

på en akutmottagning för att 

anmäla arbetsrelaterat våld.  

   I 

  (R) 

Talas,  

Kozaöz,  

Akguc, 

2011 

Turkiet 

A Survey of 

Violence Against 

Staff Working in 

the Emergency 

Department in 

Ankara Turkey 

Att undersöka 

arbetsrelaterat våld 

och hur det påverkade 

personalen faktorer, 

känslor, vilken typ av 

våld 

En deskriptiv studie 

gjordes på sex olika 

akutsjukhus i Ankara, man 

använde sig av ett 

frågeformulär med 36 

frågor 28 slutna frågor och 

8 öppna frågor. 

Frågeformuläret hämtades 

från Senol-Celik and 

Bayraktar´s 

Datanalysen genomfördes 

genom SPSS (Version 15.; 

SPSS Inc., Chicago IL 

N=270 

(298) 

 

Det man fann i denna studie 

var att verbalt våld var 

vanligast, sexuella 

trakasserier och att de flesta 

uppgav (78.5%) att de inte 

hade fått någon utbildning i 

arbetsrelaterat våld. 

Fysiskt våld var vanligast hos 

män men även 

utbildningsnivå och på vilken 

station de arbetade. Den 

vanligaste coping-metoden 

var att hålla tyst (37.2-

   I 

  (R)  
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USA) 59.5%). Den näst vanligaste 

var att rapportera händelsen. 

Den vanligaste reaktionen på 

arbetsrelaterat våld var att 

personalen blev ledsna (86%) 

samt att personen som hade 

blivit utsatt reagerade med 

ilska. 

Kennedy, 

Hester,  

2013 

Sydfafrika 

Nurses experiences 

and understanding 

of workplace 

violence in a 

trauma and 

emergency 

department in 

South Africa 

Syftet med studien var 

att få en djupare 

förståelse hur 

sjuksköterskor 

uppfattar 

arbetsrelaterat våld 

samt att skapa 

rekommendationer 

hur man kan undvika 

sådana händelser. 

Författarna använde sig av 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Författarna utförde 8 

semistrukturerade 

intervjuer som innehöll 6 

frågor. 

Intervjuerna 

transkriberades, författarna 

utförde en öppen kondning 

med teman, koder och 

kategorier 

N=71 I resultatet redovisar 

författarna 4 olika teman. 

1. Att förstå arbetsrelaterat 

våld. 

Verbalt våld, fysiskt våld, 

psykiskt våld, känslan av att 

kunna utsättas för våld. 

2. Erfarenheter och åtgärder 

till våld. 

Normalisera våldet, inte bry 

sig om, undvika. 

3. Copingstrategier. 

Söka stöd hos kollegor, att ta 

en rast, att prata med vänner 

och familj. 

4. Effekter på arbetet. 

Attitydförändringar, 

undvikande, ignorera 

II 

(K) 

Hsieh,  

Chen,  

Wang,  

Chang,  

Ma 

2016b 

Taiwan 

Association among 

components of 

resilience and 

workplace 

violence-related 

depression among 

emergency 

department nurses 

Tvådelat syftet; att 

undersöka relationen 

hos sjuksköterskor på 

akutmottagning som 

utsatts för 

arbetsrelaterat våld 

med depressiva 

tendenser, socialt stöd 

Författarna använde sig av 

en tvärsnittsstudie med 

korrelationsdesign. 

Etthundraåttio 

sjuksköterskor från två 

akutmottagningar i Taiwan 

tillfrågades och 159 

uppfyllde 

N=180 (21) Sjuttiofyra stycken hade 

depressiva tendenser. Av de 

som inte uppvisade något 

sådant så hade de ett bättre 

socialt stöd, speciellt från 

kollegor, samt en bättre 

förmåga att anpassa sig. 

Religiös övertygelse var 

I 

(P) 
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Esmaeilpour, M. 

Salsali, M. 

Ahmadi, F. 

2011 

Iran 

 

Workplace 

violence against 

Iranian nurses 

working in 

emergency 

departments 

Syftet var att hitta 

frekvens och natur av 

fyskiska och verbala 

hot av sjuksköterskor 

arbetande på en 

akutmottagning i 

Teheran, Iran 

En tvärsnittstudie utfördes 

på 11 akutmottagningar i 

Theheran.  Man använde 

sig av ett frågeformulär 

som var utformad av bl. a 

WHO, International council 

of Nurses och International 

Labor Office.  

N=196 (10) I resultatet fann man att 

fysiskt våld alltid föregicks av 

verbalt våld. Man fann även 

att anhöriga till patienten var 

ofta den som var utföraren. 

Platser som var mest vanligt 

för fysiskt våld var vid 

patientnära arbete och verbalt 

I 

(P) 

in Taiwan: a cross-

sectional study 

och hur de anpassar 

sig samt att försöka 

identifiera 

förebyggande insatser 

för dessa 

sjuksköterskor. 

inklusionskriterier:  

Minst tre månaders 

anställning på 

akutmottagning som hade 

upplevt arbetsrelaterat hot 

och våld de senaste tolv 

månaderna. 

Exklusionskriterier: 

pågående psykiatriska 

åkommor, som depression 

samt om sjuksköterskan 

upplevt traumatisk eller 

stressig händelse utanför 

arbetsplatsen de senaste 

tolv månaderna som har 

påverkat dem psykiskt.  

Deltagarna intervjuades 

strukturellt med 

frågeformulär och svarade 

på frågor om demografisk 

data, religiös övertygelse, 

socialt stöd, 

anpassningsbarhet samt 

depressiva tendenser. 

Formulären analyserades 

med SPSS version 19.0 

bidragande för att lättare 

hamna i depressivitet. 

Förmågan att anpassa sig 

samt frånvaro av depressiva 

tendenser stod i relation till 

om deltagarna skattat sig 

högre gällande personlig 

styrka, social kompetens och 

vardagsrutiner. Bästa 

förebyggande insatserna är 

noll-tolerans mot våld på 

arbetsplatsen, en god 

arbetsmiljö där samarbete, 

kommunikation, 

teambildning och utbildning 

värdesätts, samt 

återkommande träning i hot- 

och våldssituationer.  
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Frågeformuläret var indelat 

i fyra olika sektioner, 

demografi, fysisk och 

psykisk arbetsrelaterat våld 

i två sektioner för att 

avslutas med öppna frågor. 

För att analysera resultatet 

använde man sig av 

deskriptiv statistik och 

statistisk inferens. SPSS 

version 16.0 

våld vid 

sjuksköterskestationer. Man 

såg även skillnad i veckodagar 

när våldet inträffade och där 

lördagar måndagar och 

onsdagar på eftermiddagar 

förekom det mest fysiskt och 

verbalt våld. Verbalt våld 

förekom oftast på 

förmiddagarna. De flesta 

sjuksköterskorna angav att de 

inte gjorde någonting vid 

våldsamma händelser. Många 

sjuksköterskor upplevde även 

de konsekvenser som 

våldsamma händelser fick var 

att de blev uttröttade på 

arbetet mer vaksamma samt 

”Flashbacks” av händelsen. 

Copland, D. 

Henry, M. 

2017 

USA 

                                   

Workplace 

violence and 

Perceptions of 

Safety Among 

Department staff 

Members: 

Experiences, 

Expectations, 

Tolerance, 

Reporting and 

Recommendations 

Syftet var att hitta 

sambandet mellan 

utsatthet för våld, 

rapportering av våld, 

tolerans och förväntan 

av våld, uppfattning 

om säkerhet och 

uppfattning om vilka 

interventioner som kan 

minska våld 

En tvärsnittsstudie 

användes, och deltagarna 

arbetade vid en 

akutmottagning på ett stort 

traumasjukhus. Deltagarna 

värvades via e-post. 

Ett frågeformulär användes 

som skickades ut via 

internet. 

För att analysera resultatet 

använde man sig av 

deskriptiv statistisk SPSS 

version 24, man använde 

sig även av Chi-square och 

Fischers´s Exact test (FET) 

N=147 

RN=53 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor med längre än 

20 års erfarenhet utsattes i 

lägre utsträckning för verbala 

kränkningar men även att de 

utsattes i allmänhet för mindre 

hot och våld än kollegor med 

kortare erfarenhet. Trots det så 

var det den verbala 

kränkningen som stod för 94.3 

procent av våldet. 

De sjuksköterskor som hade 

lägst erfarenhet 0-4 år där 

hade 100 procent råkat ut för 

verbala kränkningar. De var 

II 

(P) 
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för att analysera data även de som råkat ut för 

sexuellt ofredande 1.8 procent. 

Orsaken till att vårdpersonal i 

allmänhet inte rapporterade 

våldsamma händelser då ingen 

blev skadad. Man angav även 

behovet av att lära sig 

kommunikationstekniker med 

våldsamma patienter.  
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Bil. 3 Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en Klart beskriven kontext (sammanhang).  Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 
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undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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