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SAMMANFATTNING 

Förekomsten av hot och våld ökar i samhället. Inom hälso- och sjukvården har 

akutmottagningen identifierats som en av de arbetsplatserna där hot och våld är vanligast 

förekommande. Sjuksköterskor är den profession inom hälso- och sjukvård som löper störst 

risk att utsättas för hot och våld från patienter och anhöriga.  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och 

våld på akutmottagning. 

 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Artikelsökningar genomfördes i PubMed, 

Cinahl och PsycInfo, där 17 artiklar identifierades som besvarade litteraturöversiktens syfte. 

Genom en integrerad analys identifierades tre huvudkategorier: hot och våld som en del i det 

dagliga arbetslivet, att möta och hantera hot och våld samt konsekvenser vid förekomst av hot 

och våld.  

 

Resultatet visade att hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar var vanligt 

förekommande globalt. Sjuksköterskor fann det svårt att hantera hot och våld på sin 

arbetsplats, med psykiska och fysiska konsekvenser som följd. Det arbetsrelaterade våldet 

påverkade sjuksköterskorna såväl professionellt som privat. Det finns troligtvis ett stort 

mörkertal av arbetsrelaterat hot och våld, då detta inte rapporteras i lika stor utsträckning som 

det förekommer. Sjuksköterskorna uppgav att de kände sig otrygga på sin arbetsplats och en 

stor andel av sjuksköterskorna beskrev att de någon gång på grund av arbetsrelaterat hot och 

våld övervägt att byta arbetsplats. 

 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt var att hot och våld var ett vanligt förekommande 

globalt problem som har en stor betydelse för sjuksköterskors psykiska- och fysiska 

välmående. Kvalitén på vården minskade när sjuksköterskan utsattes för hot och våld och som 

ett resultat av detta upplevdes patientsäkerheten hotad.  

 

 

Nyckelord: akutmottagning, arbetsrelaterat hot och våld, patienter, sjuksköterskor, 

upplevelser



 

 

ABSTRACT 

The incidence of threats and violence is increasing in society. Within health care, the 

emergency room is the workplace where threats and violence are most common. No other 

workforce than nurses is more prone to being exposed to threats and violence from patients 

and their relatives.   

  

The aim of this literature review was to describe nurses’ experiences of threats and violence in 

the emergency room.  

  

The chosen method to study this was a literature review. Article searches were conducted on 

PubMed, Cinahl and PsycInfo, from which relevant 17 articles were identified. Through an 

integrated analysis, three categories were identified: threats and violence as part of daily 

working life, facing and managing threats and violence, and the consequences of the 

occurrence of threats and violence.  

  

The results showed that threats and violence are commonplace in emergency clinics. Nurses 

find it difficult to manage threats and violence in their workplace, with psychological and 

physical consequences. Work-related violence affected nurses both professionally and 

privately. It is highly likely that a large number of incidents are never reported, where threats 

and violence against nurses most often go unreported. Nurses describe feeling unsafe at their 

workplace and a large proportion of nurses indicate that they have at some point considered 

changing workplace due to workplace violence 

  

The conclusion of this study is that workplace violence is a common problem world wide that 

is of great importance for the mental and physical well-being of nurses. Quality of care 

decreases when nurses were exposed to workplace violence and therefore patient safety is 

threatened.  
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BAKGRUND 

Definitioner av hot och våld 

 

Våld 

World Health Organization [WHO] definierar våld som avsiktligt användande av fysisk makt 

som kan vara verklig eller utföras med hjälp av hot. Den fysiska makten kan antingen vara 

riktad mot personen själv, eller mot en annan enskild person eller grupp och leder till fysisk 

skada, död och/eller psykologiska men (WHO, 2002). 

  

Det finns två olika huvudtyper av våld: fysiskt våld och psykiskt våld. Med fysiskt våld 

menas att en person utför en handling för att skada sig själv eller någon annan. Detta kan 

göras genom att exempelvis slå, sparka, bita eller knuffa. Det psykiska våldet utförs genom att 

använda kontroll och makt i syfte att skrämma och kränka andra människor. I psykiskt våld 

ingår även verbala angrepp, mobbning samt trakasserier (International Labour Office [ILO], 

International Council of Nurses [ICN], Public Services International [PSI] & WHO, 2002). 

 

Hot 

Hot definieras som ett löfte om användning av fysiskt och/eller psykiskt våld vilket resulterar 

hos den utsatta personen för en rädsla om fysisk, sexuell eller psykisk skada (ICN, ILO, WHO 

& PSI, 2002).  

 

Arbetsrelaterat våld 

National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH] (2002) definierar 

arbetsrelaterat våld som en våldsam handling, vilket inkluderar fysiska överfall och hot om 

överfall, riktat mot en person som arbetar och är i tjänst. Arbetsrelaterat våld kan innehålla allt 

från verbala hot och användning av stötande språk (psykiskt våld) till fysiskt våld i varierande 

omfattning.  

 

Hot och våld på samhällsnivå 

  

I Sverige ökade antalet anmälningar av hot, trakasserier och misshandel kraftigt under 2000-

talet. Andelen personer som uppger att de har utsatts för brott har dock minskat från 26 till 24 

procent under åren 2005–2015 (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2017). Mellan åren 2005–

2015 var den vanligaste typen av brott att utsättas för hot och trakasserier (BRÅ, 2017). 

Mellan åren 2016–2017 uppgav fem procent av Sveriges befolkning att de utsatts för hot som 

orsakat någon form av rädsla (Statistiska centralbyrån, 2018). Allmänhetens benägenhet att 

anmäla hot och trakasserier har minskat under de senaste åren. En anledning till detta är 

allmänhetens upplevelse av att polisen “ändå inte kan göra något”. I Sverige minskade 

andelen uppklarade brott, där en person dömts för sin handling, mellan åren 2012–2015 till 14 

procent (BRÅ, 2017).  

 

Antalet personer som utsatts för misshandel i Sverige minskade mellan år 2000–2015, dock 

ökade antalet anmälda misshandelsbrott under samma period med 45 procent (BRÅ, 2017). I 

Sverige anmäldes år 2018, 83 200 fall av misshandel. Vidare uppger 3,5 procent av Sveriges 

befolkning som är mellan 16–84 år att de under det senaste året utsatts för någon typ av 

misshandel (BRÅ, 2019). Män rapporterar i högre grad att de utsätts för misshandel än 

kvinnor och den vanligaste åldern att utsättas för misshandel är 16–19 år (BRÅ, 2019).  
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Fem procent av de personer som uppger att de blivit utsatta för hot och våld, anger att de 

blivit utsatta på sin arbetsplats. Antalet personer som utsätts för hot och våld på sin arbetsplats 

har ökat från två procent år 1980 till fem procent år 2017. Ökningen av arbetsplatsrelaterat hot 

och våld ses framförallt bland kvinnor och risken för att utsättas för arbetsplatsrelaterat hot 

och våld är större inom vissa branscher (Statistiska centralbyrån, 2018). Exempel på speciellt 

utsatta branscher, där det är större risk att drabbas, är hälso- och sjukvård, polisyrket samt 

socialarbetare (BRÅ, 2017).  

 

Hot och våld inom hälso- och sjukvård 

 

Hot och våld inom hälso- och sjukvård är ett växande problem nationellt såväl som 

internationellt (Arbetsmiljöverket, 2011; WHO, 2002). För samhället, arbetsplatsen och den 

drabbade personen är hot och våld ett problem som ger psykiska, fysiska och ekonomiska 

konsekvenser (Beech & Leather, 2006). Arbetsplatser som är frekvent drabbade av hot och 

våld har svårt att rekrytera samt behålla sin personal (Arbetsmiljöverket, 2011). Förlusten av 

erfaren och kompetent personal påverkar i sin tur vården negativt ur ett patientsäkerhets- samt 

arbetsmiljöperspektiv (Jackson, Clare & Mannix, 2002). 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling om hot och våld i arbetsmiljön ska det finnas 

särskilda säkerhetsrutiner för personalen på alla arbetsplatser som kan komma att drabbas av 

hot och våld. Dessa säkerhetsrutiner ska vara kända av all personal på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsen ska också vara utformad på ett sätt så att risken för att personal ska utsättas för 

hot och våld förebyggs. Vidare ska arbetsgivaren tillse att alla arbetstagare har tillräcklig 

utbildning för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt. Om en arbetstagare 

utsätts för hot och/eller våld på arbetsplatsen är det arbetsgivarens ansvar att snabbt ge den 

anställde hjälp och stöd för att förhindra fysiska- och psykiska skador (AFS 1993:2, 2, 3, 4, 5, 

6, 11§).  

 

Akutsjukvården räknas som ett av de områden inom hälso- och sjukvården där risken är som 

störst att bli utsatt för arbetsrelaterat hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2011). Vidare visar 

Spector, Zhou och Che (2014) samt Ferri, Silvestri, Artoni och Di Lorenzo (2016) i sina 

studier, där de undersöker förekomsten av hot och våld vid olika arbetsplatser inom hälso- och 

sjukvården, att akutmottagningar är en av de mest utsatta arbetsplatserna för arbetsrelaterat 

hot och våld. 

 

Akutsjukvård 

 

Akutsjukvård kan beskrivas som den vård och omvårdnad som ges till en person som drabbats 

av någon form av plötslig ohälsa. Akutsjukvården är inte begränsad till tid eller organisatorisk 

tillhörighet. Akutsjukvården bedrivs alltså under dygnets alla timmar och är oberoende av 

plats och verksamhet (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vidare beskriver Socialstyrelsen (2015b) att akutsjukvården 

karaktäriseras av att alla olika typer av akuta olycksfall och sjukdomstillstånd handläggs, 

oberoende av ålder på den drabbade, med de resurser som finns tillgängliga samt under en 

begränsad tidsperiod.  
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Akutmottagning 

 

En akutmottagning är en öppenvårdsavdelning som återfinns på sjukhus eller inom 

primärvården. En akutmottagning tar dygnet runt, emot akuta tillstånd där det föreligger 

allvarliga eller livshotande skador och sjukdomstillstånd (Region Stockholm, u.å.). 

Akutmottagningen är en dynamisk plats där plötsliga och oförutsedda händelser kan inträffa 

(Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Till 

akutmottagningen kommer de flesta patienter gående medan en mindre andel av patienterna 

transporteras in till akutmottagningen med hjälp av ambulans (Wikström, 2018). Widgren och 

Jourak (2011) beskriver i sin studie att 50 procent av patienterna kommer till 

akutmottagningen gående och resterande 50 procent via ambulans eller sjukvårdstransport.  

 

I Sverige finns det totalt 62 akutmottagningar. Antalet besök på akutmottagningarna ökar 

årligen. Hälften av alla besök på akutmottagningarna i Sverige år 2018 varade längre än 3 

timmar och 40 minuter medan cirka 10 procent av besöken varade längre än 7 timmar och 49 

minuter. Medianväntetiden från det att patienten har kommit till en akutmottagning tills 

läkarbedömning är 61 minuter (Socialstyrelsen, 2019).  

 

En akutmottagning är platsen på sjukhuset där några av de sjukaste patienterna återfinns, samt 

den främsta inkörsporten för patienter som läggs in på sjukhuset och det anses därför vara 

mycket viktigt att den fungerar så effektivt som möjligt (Ajani, 2012). 

 

Arbetssätt på akutmottagning 

En akutmottagning är vanligtvis indelad i olika kliniker som omhändertar patienterna utefter 

deras sökorsak. Exempel på sådana kliniker är: medicin, kirurgi och ortopedi (Wikström, 

2018). När en kritiskt sjuk eller skadad person inkommer till akutmottagningen bedöms den 

initialt av en sjuksköterska som är ansvarig för att prioritera alla inkommande patienter. 

Sjuksköterskan arbetar utefter en systematisk process och riktlinjer för att adekvat kunna 

bedöma hur allvarligt patientens sjukdomstillstånd är (Goldstein, 2005). Prioriteringen som 

patienten tilldelas baseras på patientens vitala parametrar såsom andningsfrekvens, 

syremättnad i blodet, hjärtfrekvens, blodtryck, medvetandenivå, kroppstemperatur samt 

sökorsak till akutmottagningen (Farrohknia et al., 2012). Syftet med den initiala prioriteringen 

är att identifiera och upptäcka tillstånd som kan kräva omedelbar behandling (Wikström, 

2018).  

 

Konceptet med att prioritera patienter och ge omedelbar vård till de mest allvarligt skadade 

först infördes i Frankrike i början av 1800-talet. Ordet triage härrör från det franska ordet trier 

som betyder “att sortera”. Det började på slagfältet där sårade soldater sorterades in i tre 

grupper – i) de så allvarligt skadade att de var bortom räddning, ii) de som behövde 

omedelbar vård och iii) de vars vård kunde dröja. Triage på akutmottagningen innebär snabba 

kliniska bedömningar av en patients sjukdomstillstånd och skada samt utplacering av 

patienten inom ett lämpligt behandlingsområde, till exempel ortopedi eller kirurgi, för vidare 

läkarundersökning, diagnos och behandling. Syftet med triage är att placera patienten inom 

rätt område på akutmottagningen för att patienten ska erhålla rätt behandling i rätt tid 

(Farrohknia et al., 2012; Gilboy, Travers & Wuerz, 1999; Goldstein, 2005; Wikström, 2018). 

När en primär behandling och undersökning är utförd på akutmottagningen utvärderas 

patientens tillstånd och patienten återgår antingen till det egna hemmet eller läggs in på 

sjukhus för vidare vård och behandling (Wikström, 2018).  
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Specialistsjuksköterskans roll på akutmottagning 

 

En specialistutbildad sjuksköterska inom akutsjukvård ska vara förberedd på att kunna hantera 

det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskans yrkesutövning präglas av fyra 

grundläggande principer, att lindra lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom och att främja 

hälsa. Akutsjuksköterskan ska vidare arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt där 

personer som drabbats av plötslig ohälsa samt dess närstående ska ses som unika individer 

med egna personliga behov. Genom att snabbt kunna prioritera, bedöma vårdbehov och 

reevaluera patienters sjukdomstillstånd ska den specialiserade akutsjuksköterskan arbeta för 

att garantera en säker och god vård för de patienter hen vårdar. Akutsjuksköterskan ska kunna 

utföra evidensbaserad omvårdnad oavsett vilken prioritet en patients sjukdomstillstånd har 

tilldelats. Vidare ska akutsjuksköterskan stärka känslan av trygghet hos personen som 

drabbats av plötslig ohälsa genom att skapa lugn kring personen samt inge en känsla av hopp. 

(Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Akutsjukvården är en högriskmiljö som karaktäriseras av att det pågår flera arbetsprocesser 

samtidigt som påverkar varandra. Akutsjuksköterskan ska kunna utöva sitt kliniska arbete på 

ett patientsäkert sätt samt vara en aktiv del i både personal- och patientsäkerhetsarbetet på 

arbetsplatsen. Akutsjuksköterskan ska också kunna möta samt kommunicera med alla 

patienter på ett respektfullt och säkert sätt, inklusive personer som är våldsamma eller hotfulla 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Patientsäkerhet 

  

Inom hälso-och sjukvården ligger patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) till grund för 

främjandet av patientsäkerhet och denna gör vårdgivaren skyldig att på ett systematiskt sätt 

bedriva patientsäkerhetsarbete. Lagen finns för att skydda en patient mot vårdskada. Med 

vårdskada menas enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 1, 5§) att patienten utsätts 

för ett onödigt lidande, psykisk eller kroppslig sjukdom, skada eller dödsfall som hade kunnat 

undvikas om korrekta åtgärder vidtagits. Syftet med patientsäkerhetslagen är att patienten ska 

erhålla en säker vård och behandling. Vidare är vårdgivaren skyldig att enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 3, 1 och 2§) att planera, leda och kontrollera 

verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska även vidta de åtgärder 

som kan behövas för att förhindra att patienter drabbas av vårdskada. Även vårdpersonalen är 

enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 4§) skyldig att bidra till att en hög 

patientsäkerhet upprätthålls på arbetsplatsen. Vårdpersonalen är också skyldiga att rapportera 

riskfyllda händelser som hade kunnat medföra att en vårdskada uppstår. 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) ska en sjuksköterska ha handlingsberedskap för att kunna förebygga att patienter 

drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada. Detta genom att utföra sitt arbete på ett 

patientsäkert sätt samt genom att följa gällande regelverk. Sjuksköterskan ska även vara 

riskmedveten och arbeta proaktivt genom att identifiera risker och rapportera negativa 

händelser. Vidare ska sjuksköterskan beakta patientens rättigheter, integritet och 

självbestämmande i säkerhetsarbetet.  

 

I en studie av Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren och Göransson (2017) beskriver 

sjuksköterskor och läkare som arbetar på akutmottagningar vanliga bidragande faktorer där 

patientsäkerheten kan bli hotad. Faktorer som beskrivs är hög arbetsbelastning, många 

pågående arbetsuppgifter samtidigt samt bristande kommunikation.  
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Det beskrivs också att brist på organisatorisk ordning på arbetsplatsen är en bidragande faktor 

till sänkt patientsäkerhet. Organisatoriska faktorer som beskrivs är bland annat, brist på 

personal i förhållande till antalet patienter och brist på vårdplatser som leder till att 

patienterna blir kvar på akutmottagningen, med förlängda vårdtider för alla patienter på 

akutmottagningen som konsekvens. 

 

Patientens upplevelse av att vårdas på akutmottagning 

 

När en person blir en patient, förlorar personen en del av sin personliga integritet då den blir 

beroende av vård och vårdpersonal. Patienter blir sårbara på grund av sin sjukdom eller skada 

och erhåller en känsla av osäkerhet, då många inte vet vad det är som kommer att hända. 

Människor som i vanliga fall ser sig som starka eller robusta finner sig utsatta i rollen som 

patient (Dahlén, Westin & Adolfsson, 2012). Som patient på akutmottagningen blandas 

känslor av överstimuli, upprördhet och förvirring. Patienten kan känna sig spänd och framför 

allt orolig över hur allvarligt sitt sjukdomstillstånd eller skada är. Denna mix av känslor och 

fysiologi kan resultera i ett mentalt tillstånd som kännetecknas av ångest, intolerans och en 

högre benägenhet till aggression och våld (Kennedy, 2005). 

 

Forskning visar att patienter till stor del är nöjda med akutsjukvården (Muntlin, Gunningberg 

& Carlsson, 2006; Kristensson Ekwall, Gerdtz & Manias, 2008). Patienternas tillfredsställelse 

på en akutmottagning är relaterad till personalens kompetens och attityd. Kritik som framförs 

från patienter som besökt akutmottagningar är ofta relaterad till kommunikationsproblem, 

medicinsk diagnos och behandling, utskrivningsarrangemang samt avsaknad av information 

kring väntetider (Göransson & von Rosen, 2009; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). En positiv 

anknytning till vårdpersonalen och en känsla av trygghet uppstår när personalen, oavsett 

patientens tilldelade prioritering, gör sig tillgänglig samt visar en professionell inställning som 

svarar på patientens individuella behov. I vissa fall räcker det för patienten att känna en 

närvaro från personalen på akutmottagningen för att de ska känna sig trygga och säkra. Även 

tillräckligt med information om sin aktuella situation gör det lättare för patienterna att känna 

en trygghet under sitt besök på akutmottagningen (Dahlén et al., 2012).  

 

Majoriteten av alla patienter som kommer till akutmottagningarna är så kallade “lågt 

prioriterade” patienter som har en låg medicinsk angelägenhetsgrad. Fem procent av 

patienterna som kommer till akutmottagningarna tilldelas en röd prioritet med vilket menas att 

de är i behov av omedelbar medicinsk vård (Socialstyrelsen, 2015a). Patientens tilldelade 

prioriteringsgrad avgör oftast hur lång tid de kommer att tillbringa på akutmottagningen. 

Detta innebär att lågt prioriterade patienter oftast tillbringar längre tid på akutmottagningen än 

högt prioriterade patienter (Yoon, Steiner & Reinhardt, 2003). Lågt prioriterade patienter 

upplever att de får mindre uppmärksamhet av akutmottagningens personal än de högt 

prioriterade patienterna. Patienterna som blir lågt prioriterade beskriver också en känsla av att 

vara mer sårbara då de upplever att de inte tillhör den viktigaste gruppen av patienter på 

akutmottagningen. Patienterna upplever även att de känner sig maktlösa, förolämpade och 

förnedrade då deras vård tar lång tid, samtidigt som de inte förstår vad som händer dem. Då 

patienter upplever att de inte får den vård som de har rätt till leder det till en känsla av att 

deras rättigheter kränkts. Många lågt prioriterade patienter uppger att de aldrig blev hjälpta 

och att söka till akutmottagningen var slöseri med tid och pengar (Dahlén et al., 2012).  
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Hot och våld på akutmottagningar 

 

Hot och våld gentemot sjuksköterskor från patienter och anhöriga rapporterades redan år 1824 

(Whelan, 2008). Att patienter och besökare utövar våld mot vårdpersonalen på 

akutmottagningar är ett vanligt förekommande problem som har ökat över tid (Nikathil, 

Olaussen, Gocentas, Symons & Mitra, 2017; Nikathil et al., 2018; Mitra et al., 2018; Taylor & 

Rew, 2010). Bland professionell hälso- och sjukvårdspersonal är sjuksköterskor den 

profession som har störst risk att utsättas för arbetsrelaterat hot och våld (Atawneh, Zahid, Al-

Sahlawi, Shahid & Al-Farrah, 2003; Cahill, 2008; Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; 

Kowalenko & Gates et al., 2012). De vanligaste förövarna vid arbetsrelaterat hot och våld är 

patienter och besökare på akutmottagningen (Abdellah & Salama, 2017; Abed, Morris & 

Sobers-Grannum, 2016; Ramacciati et al., 2018; Sachdeva, Jamshed, Aggarwal & Kashyap, 

2019). Vidare menar Sachdeva et al. (2019) att patienters familjemedlemmar uppskattas stå 

för 75 procent av allt psykiskt våld samt för 35 procent av allt fysiskt våld.  

 

Den mest utsatta platsen för arbetsrelaterat hot och våld på akutmottagningen är triage samt 

väntrum (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004; Pich, Kable & Hazelton, 2017; Ramacciati et al., 

2018). I en studie av Ferri et al. (2016) anger vårdpersonalen att 63 procent av allt 

arbetsrelaterat våld på akutmottagningen inträffar i väntrummet.  

 

Den vanligaste typen av våld som personalen på akutmottagningarna utsätts för är psykiskt 

våld (AlBashtawy & Aljezawi, 2016; Li, Chao & Shih, 2017; Pich et al., 2017; Ünsal Atan et 

al., 2013). De vanligaste typerna av psykiskt våld riktat mot sjuksköterskor på 

akutmottagningen är att bli svuren åt, skriken på och hotad (Chen, Ku & Yang, 2012; 

Copeland & Henry, 2017; Crilly et al., 2004; Ferns, 2005; Ramacciati et al., 2018). Den 

vanligaste typen av fysiskt våld som sjuksköterskorna utsätts för är att bli fasthållen, riven 

eller sparkad (AlBashtawy & Aljezawi, 2016; Ramacciati et al., 2018; Speroni, Fitch, 

Dawson, Dugan & Atherton, 2014). 

 

Enligt Spector et al. (2014) uppger cirka en tredjedel av sjuksköterskor världen över att de 

varit utsatta för fysiskt våld, en fjärdedel hade varit utsatta för sexuella trakasserier och två 

tredjedelar uppger sig varit utsatta för någon form av psykiskt våld. I en undersökning bland 

cirka 6 000 verksamma akutsjuksköterskor i USA gjord av Emergency Nurses Association 

(2011) uppger 54,5 procent av sjuksköterskorna att de under de senaste sju dagarna varit 

utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld på sin arbetsplats. Vidare uppger Copeland och 

Henry (2017) i sin studie som omfattar 147 stycken anställda på en akutmottagning att 88 

procent av de tillfrågade någon gång under de senaste sex månaderna blivit utsatta för någon 

typ av arbetsrelaterat våld och 94 procent av personalen uppgav att de förväntade sig fysiskt 

och psykiskt våld som en del i deras dagliga arbete. Schnapp et al. (2016) uppger att 96,6 

procent av sjuksköterskor på akutmottagningarna blivit utsatta för psykiskt hot och våld av 

patienter på arbetstid. Pich et al. (2017) uppger att 87 procent av sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna blivit utsatta för arbetsrelaterat våld de senaste sex månaderna. Nittiofem 

procent av sjuksköterskorna uppger att de upplever cirka tolv incidenter av arbetsrelaterat 

psykiskt våld i månaden och att det arbetsrelaterade våldet främst är av psykisk karaktär.  

 

Kvinnliga sjuksköterskor är mer utsatta för hot och psykiskt våld, medan manliga 

sjuksköterskor är mer utsatta på fysiskt våld i sin yrkesutövning (Abed et al., 2016; Bigham et 

al., 2014). 
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Faktorer som påverkar att patienter och anhöriga agerar med hot och våld 

 

Väntetider är en av de främsta anledningarna till att patienter och anhöriga blir otåliga, oroliga 

och aggressiva (Abdellah & Salama, 2017; AlBashtawy & Aljezawi, 2016; Gates, Ross & 

McQueen, 2006; Morphet et al., 2014; NIOSH, 2002; Ramacciati et al., 2018). I en studie av 

Pich et al. (2017) uppgav sjuksköterskor på akutmottagning att 99 procent av alla våldsamma 

incidenter de varit med om på arbetsplatsen varit relaterade till långa väntetider. Ett flertal 

studier visar att även bristande kommunikation anses vara en anledning till hot och våld från 

patienter (AlBashtawy & Aljezawi, 2016; Ilkiw-Lavalle & Grenyer, 2003; Morphet et al., 

2014). Pich et al. (2017) beskriver också att ålder och erfarenhet hos sjuksköterskan som 

patienterna möter på akutmottagningen kan vara en utlösande faktor till att patienterna blir 

våldsamma. Äldre och mer erfarna sjuksköterskor uppgav sig vara mindre utsatta för 

arbetsrelaterat våld än sina yngre kollegor (Pich et al., 2017).  

 

Patienters osäkerhet kring sin egen behandling, många patienter som vistas samtidigt på 

akutmottagningen samt kväll- och nattskiftsarbete är ytterligare faktorer som förknippas med 

högre risk för arbetsrelaterat hot och våld gentemot sjuksköterskor (Abdellah & Salama, 

2017; AlBashtawy & Aljezawi, 2016; Copeland & Henry, 2017; Crilly et al., 2004; Estryn-

Behar et al., 2008). Missförstånd i patienters förväntningar på sjuksköterskor är också en 

riskfaktor som leder till fysiskt och psykiskt våld från patienterna (Wickett, McCutcheon & 

Long, 2003). Även flertal andra studier uppger att icke uppfyllda förväntningar på sjukvården 

kan leda till hot och våld från patienter och anhöriga (Abdellah & Salama, 2017; AlBashtawy 

& Aljezawi, 2016; Morken, Alsaker & Johansen, 2016; Pich et al., 2017).  

 

Det finns även ett flertal fysiska faktorer som påverkar patienter till att agera med hot och 

våld mot vårdpersonalen. Några av dessa fysiska faktorer är exempelvis trauma, abstinens, 

endokrina- och metabola störningar, missbruk, infektioner samt neurologiska- och mentala 

sjukdomar (Rossi, Swan & Isaacs, 2010). En bristande förståelse hos patienter och anhöriga 

för hur en akutmottagning fungerar, alkohol- och drogpåverkan samt psykiatrisk ohälsa är 

andra faktorer som sjuksköterskor upplever nära förknippade med förekomsten av 

arbetsplatsrelaterat hot och våld (Crilly et al., 2004; Duxbury & Whittington, 2005; Gilchrist, 

Jones & Barrie, 2011; Kennedy, 2005; Morphet et al., 2014; Nikathil, et al., 2018; NIOSH, 

2002; Petzäll, Tällberg & Lundin, 2010; Pich et al., 2017; Ramacciati et al., 2018; Schnapp et 

al., 2016). Även Arbetsmiljöverket (2011) uppger att drog- och alkoholpåverkan samt 

medicinska tillstånd kan bidra till att arbetsrelaterat hot och våld drabbar sjuksköterskor. 

Vidare uppges att en av de vanligaste situationerna där hot och våld uppstår på 

akutmottagningarna är när vårdpersonal försöker att lugna patienter som är berusade, lider av 

förvirringstillstånd eller demenssjukdom. Schnapp et al. (2016) uppger även att patienters och 

anhörigas oförmåga att hantera en krissituation kan leda till hot och våld gentemot 

vårdpersonalen. 

 

Att vårdas på akutmottagningen mot sin vilja har också förknippats med hot och våld 

gentemot sjuksköterskor (Morken et al., 2016). 

 

Underrapportering av arbetsplatsrelaterat hot och våld 

  

Fenomenet att inte anmäla eller rapportera incidenter där hot och våld förekommit kommer i 

denna litteraturöversikt att benämnas som “underrapportering”. 
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Underrapportering av hot våld är inte ett nytt fenomen. Ett exempel på hur vanligt 

underrapportering är i det svenska samhället är andelen anmälda misshandelsbrott i Sverige. 

Trots ökande anmälningar till polisen uppskattas mindre än en fjärdedel av alla 

misshandelsbrott vara anmälda (BRÅ, 2017). Det är välkänt att sexuella övergrepp, våld i 

hemmet och mobbing på arbetsplatsen underrapporteras. Det är användbart att kunna förstå 

våld på akutmottagningen med hjälp av det paradigm som används vid våld i nära relationer 

eller sexuella övergrepp. Det finns dock två grundläggande skillnader, vid våld på 

akutmottagningen finns det ingen öppen dominans eller status knuten till aggressorn, och 

våldet inträffar i en vårdande miljö där offret kan ursäkta beteendet på en medkännande basis 

(Kennedy, 2005; Sato, Wakabayashi, Kiyoshi-Teo & Fukahori, 2012). 

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2011) finns det troligtvis även en stor underrapportering av 

arbetsrelaterat våld. Incidenter som uppkommer men som inte resulterar i någon fysisk skada 

hos den drabbade personalen anmäls inte (Arbetsmiljöverket, 2011). Ett flertal studier uppger 

att förekomsten av hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar är ett problem som i 

stor grad underrapporteras (Babiarczyk, Turbiarz, Tomagová, Zeleníková & Önler, 2019; 

Chapman, Styles, Perry & Combs, 2010; Kowalenko & Gates et al., 2012). Även en studie av 

Garg, Garg, Sharma och Gupta (2019) visar att det arbetsrelaterade våldet inom sjukvården 

underrapporteras. Trettiosex procent av alla sjuksköterskor som deltog i studien uppgav att de 

upplevt någon typ av arbetsrelaterat våld, varav endast 33 procent av dessa anmälde 

incidenten. Det arbetsplatsrelaterade våldet som ändå rapporteras anmäls enligt Sachdeva et 

al. (2019) framförallt till sjukhusets säkerhetspersonal samt till ledningen på den aktuella 

arbetsplatsen.  

 

Teoretisk referensram 

 

Joyce Travelbee (1971) definierar omvårdnad som en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan hjälper en människa eller familj att förebygga sjukdom eller att klara av 

förekomsten av sjukdom och lidande. Sjuksköterskan kan även när det behövs hjälpa 

människan eller familjen att finna en mening i förekomsten av lidandet. Omvårdnaden 

beskrivs vidare som mellanmänsklig då den alltid direkt eller indirekt kommer i kontakt med 

människor, sjuka och friska människor samt deras familj och vänner. 

 

Travelbee menar att hälsa är mycket individuellt och definierar hälsa som något som endast är 

definierbart av varje enskild människa i enighet med den egna uppfattningen av sin fysiska- 

emotionella samt spirituella status. Alla människor kommer någon gång i livet vara med om 

händelser som kan leda till någon form av lidande. För att kunna uppleva lidande behöver en 

människa vara med om en situation som upplevs som ångestframkallande, exempelvis fysisk 

och psykisk smärta och ohälsa, samt vara medveten om smärtan och ångesten situationen 

framkallat. Lidande är något som är och upplevs individuellt av varje enskild människa. En 

reaktion på lidande kan visas på många olika sätt. Exempel på olika reaktioner är ilska, ångest 

och likgiltighet (Travelbee, 1971).  

 

När en människa blir kategoriserad som patient finns risken att allt det som människan har 

unikt blir generaliserat och människan blir endast “patient”. Ordet patient blir en abstraktion, 

en uppsättning av förväntningar av uppgifter som ska utföras, behandlingar som ska utföras, 

en sjukdom eller ett rumsnummer. Sjuksköterskans generella syn på patienter kommer sedan 

att påverka hens interaktioner samt kvaliteten på omvårdnaden till alla olika individer som 

hen ger vård.  
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Travelbee menar vidare att patienter inte finns utan att det endast finns människor som är i 

behov av vård och hjälp från andra personer som kan ge den hjälp och stöd som människan 

behöver. Människan ser inte sig själv som en sjukdom och när en människa blir behandlad 

som en patient, ett sjukdomstillstånd, som en uppgift eller som omänsklig kan personen 

reagera på ett flertal sätt. Den vanligaste emotionella reaktionen är ilska, vilken kan utryckas 

öppet och direkt mot vårdpersonalen eller indirekt om personen till exempel känner sig osäker 

på grund av rädsla för hämnd. Ilskan behöver inte vara riktad mot någon speciell person men 

kan utrycka sig som irritabilitet, rastlöshet, ledsamhet, hopplöshet och apati (Travelbee, 

1971).  

 

Kommunikation är något som sker under varje möte som sjuksköterskan har med människan 

som söker vård. Kommunikation är ett verktyg där olika budskap och meningar kan förmedlas 

mellan olika människor och kan ske antingen genom en konversation eller i tysthet genom 

exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. Kommunikationen kan användas för att föra två 

människor närmare varandra eller hjälpa någon annan men om kommunikationen brister kan 

den också skada och såra motparten. Varje interaktion mellan människor är unik och det går 

därför inte att skapa några regler eller protokoll för hur interaktionen och kommunikationen 

ska ske mellan människor. Brister i kommunikationen uppstår när ett budskap inte är 

mottaget, missförstått eller feltolkat. Bristande kommunikation kan även uppstå om den ena 

parten inte önskar att kommunicera eller om den ena parten svarar utan att tänka då detta ger 

ett uttryck för ignorans för vad den andra parten tänker och känner (Travelbee, 1971).  

 

Problemformulering 

 

Hot och våld är ett vanligt förekommande problem på akutmottagningar. Akutmottagningar är 

en av de arbetsplatser inom hälso- och sjukvården som är mest utsatt när det kommer till 

arbetsrelaterat hot och våld. Det finns ett flertal faktorer på akutmottagningen som kan bidra 

till att patienter och anhöriga agerar med hot och våld. Sjuksköterskor löper störst risk att 

utsättas för hot och våld i sin yrkesutövning jämfört med andra professioner inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Akutsjuksköterskor ska i sitt kliniska arbete verka patient- och personalsäkert. Enligt 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård ska 

akutsjuksköterskor kunna möta och kommunicera med alla patienter på ett respektfullt och 

säkert sätt, inklusive personer som är våldsamma eller hotfulla. Sjuksköterskor på 

akutmottagningar samt deras arbetsgivare har skyldighet och ansvar att ge vård som är av god 

och säkert kvalitet, samtidigt som arbetsmiljön måste skyddas från skadlig inverkan på 

personalens hälsa och omvårdnadens kvalitet. Hot och våld gentemot sjuksköterskor anses 

skapa en osäker vårdmiljö, negativ arbetsmiljö och hotad patientsäkerhet. Förekomsten av hot 

och våld mot sjuksköterskor är ett problem som inte rapporteras i den utsträckning det 

förekommer. Med denna bakgrund finns det troligtvis ett stort mörkertal i förekomsten av hot 

och våld mot sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. Det är därför av vikt att 

sammanställa det aktuella kunskapsläget om sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

akutmottagningar. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagning. 

 



 

10 

 

METOD 

 

 

Design och ansats 

 

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att besvara det uppsatta syftet. 

Litteraturöversikten innebar att författarna genomförde en kritisk sammanfattning av befintlig 

forskning inom ett ämne som var av intresse. De befintliga artiklarna som identifierades inom 

det valda området strukturerades upp och sammanställdes systematiskt. På detta sätt skapades 

en möjlighet at inhämta ny kunskap inom det valda området (Kristensson, 2014; Polit & 

Beck, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2016) var en litteraturöversikt en lämplig 

forskningsmetod som används för att beskriva kunskapsläget inom ett valt område genom att 

inhämta och använda både kvalitativ- och kvantitativ forskning. KOLLA MENINGEN 

 

Litteraturöversikten genomfördes med en induktiv ansats. Med en induktiv ansats menas att 

författarna har observerat ett fenomen förutsättningslöst för att sedan beskriva fenomenet så 

korrekt som möjligt. Utifrån den utförda observationen av fenomenet kan författarna sedan 

dra generella slutsatser (Priebe & Landström, 2017).  
 

Urval  

Avgränsningar 

Enligt Polit och Beck (2017) var det viktigt att sätta upp tydliga exklusions- och 

inklusionskriterier vid datainsamlingsprocessen för att begränsa urvalet av litteratur till 

litteraturöversikten. Dessa beslut skulle vara tydliga och väl beskrivna för att senare kunna 

säkerställa studiens reproducerbarhet. 

 

Inklusionskriterier 

Den litteratur som inkluderades i denna litteraturöversikt var vetenskapliga originalartiklar. 

För att få ett resultat som var aktuellt valdes endast artiklar som var publicerade mellan åren 

2009–2019. Artiklarna var skrivna på engelska. Vidare var artiklarna som inkluderades 

godkända och granskade av någon form av etisk kommitté. Deltagarna i de inkluderade 

artiklarna var färdigutbildade sjuksköterskor som arbetade eller hade arbetat på en 

akutmottagning.  

 

Exklusionskriterier  

Artiklar genomförda med sjuksköterskor som endast arbetade inom barnsjukvård blev 

exkluderade ur studien, så även studier som inkluderade andra professioner inom hälso- och 

sjukvården så som, läkare och undersköterskor.  

 

Datainsamling 

 

För artikelsökningarna användes databaserna PubMed, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature [Cinahl] samt PsycInfo, dit författarna fått åtkomst via 

Sophiahemmet högskola, Karolinska Institutet samt Region Stockholms bibliotek. Cinahl och 

PubMed ansågs vara speciellt användbara för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2016; Polit & Beck, 2017). Databasen PsycInfo inriktade sig mer på psykologisk forskning 

inom ämnena omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Ett första urval av artiklar gjordes genom att båda författarna läste igenom titel och abstract på 

de artiklar som framkommit under databassökningen. Efter detta valde författarna ut de 

artiklar som verkade svara mot studiens syfte och som klarade de uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterierna.  

 

De artiklar som valdes ut lästes sedan av båda författarna i fulltext för att gå igenom ett 

liknande urval som första gången (Kristensson, 2014). Vid sökningar i Cinahl och PsycInfo 

var det ett flertal artiklar som identifierades som dubbletter till de artiklar som redan valts ut 

från sökningarna i PubMed, dessa artiklar valdes bort i den första omgången av urvalet. 

Totalt lästes 48 abstract och 28 artiklar i fulltext. Av de artiklar som lästes i fulltext 

inkluderades 17 artiklar till litteraturöversikten.  

 

Sökord 

Det fanns ett flertal olika sätt att söka reda på lämplig litteratur till en litteraturöversikt. Det 

sätt som ansågs vara mest lämpligt för denna litteraturöversikts syfte var att systematiskt söka 

reda på lämpliga artiklar i databaser genom att använda sökord. Sökorden bildades genom att 

författarna identifierade ett antal huvudbegrepp utifrån litteraturöversiktens syfte. Utifrån 

dessa identifierades även ett flertal synonymer och närliggande begrepp som sedan användes 

vid sökningarna (Kristensson, 2014). Exempel på sökord som användes i de olika sökningarna 

var arbetsplatsrelaterat våld- workplace violence, hot - threat, hotfullt beteende - assaultive 

behavior, sjuksköterskans attityd - nurse attitudes, upplevelse - experience och 

akutmottagning - emergency service, hospital. Se övriga sökord i söktabellerna 1,2 och 3 

nedan.  

 

Vid sökningar i de olika databaserna användes så kallade indexord. Med indexord menas att 

artiklarna i databaserna var märkta med de nyckelord som är relevanta för det ämne som 

artikeln handlar om. I PubMed användes vid sökningarna så kallade MeSH-termer [Medical 

Subject Headings] och i Cinahl användes Major Headings och i PsycInfo databasens egna 

indexord (Kristensson, 2014). 

 

De valda sökorden kombinerades med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. 

Genom att använda operatorn AND smalnades sökningarna av och genom att använda 

operatorn OR kunde sökningarna breddas och fler resultat erhållas (Forsberg & Wengström, 

2016). Författarna valde att använda metoden blocksökning, vilket innebar att författarna 

skapade block med de olika sökorden för “upplevelse”, “akutsjuksköterska/akutmottagning”, 

“hot och våld” samt “sjuksköterskans roll”. Dessa block kombinerades sedan med den 

booleska operatoren AND. Initialt gjordes sökningar med endast tre block, “upplevelse”, 

“akutmottagning” samt “hot och våld” men då detta gav en stor mängd träffar lades ett fjärde 

block till med “sjuksköterskans roll”. 

 

De sökningar som gjordes redovisas nedan i Tabell 1, 2 och 3. 

 

Tabell 1. Sökschema: PubMed 
Datum 

för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Antal 

kvalitets-

granskade 

Antal 

inkluderade 

191204  Experience OR 

attitude [MESH] OR 

perception OR nurse 

attitudes AND 

violence [MESH] 

OR assaultive 

År 2009–2019 

Språk: 

engelska 

 

 945         
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behavior OR threat 

OR workplace 

violence [MESH] 

AND emergency 

service, hospital 

[MESH] OR 

emergency OR 

emergency units OR 

emergency ward OR 

emergency room OR 

emergency nursing 

191204 Experience OR 

emotions [MESH] 

OR attitude [MESH] 

OR perception OR 

nurse attitudes AND 

emergency service, 

hospital [MESH] OR 

emergency OR 

emergency nursing 

[MESH] OR 

emergency units OR 

emergency ward OR 

emergency room 

AND violence 

[MESH] OR 

assaultive behavior 

OR threat OR 

workplace violence 

[MESH] AND 

nurse’s role [MESH] 

OR nurses [MESH] 

OR nursing [MESH] 

År 2009–2019 

Språk: 

engelska 

 

 112  14  8  8  3 

191204  Consequences AND 

Assaultive behavior 

OR Violence 

[MESH] OR 

Workplace Violence 

[MESH] OR Threat 

AND Emergency 

room OR Emergency 

ward OR Emergency 

units OR Emergency 

nursing [MESH] OR 

Emergency OR 

Emergency service, 

Hospital [MESH] 

AND Nurse´s role 

[MESH] OR Nurses 

[MESH] OR Nursing 

[MESH] 

År 2009–2019 

Språk: 

engelska 

 

 16  1  1  1  1 

191204 (“Emergency 

medical Services 

[MeSH]” OR 

emergency nurse OR 

emergency nurse 

practitioner) AND 

(“Exposure to 

Violence” [MeSH] 

OR Threat OR 

År 2009–2019 

Språk: 

engelska 

 

 378  14  7  7  3 
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“Workplace 

Violence” [MESH] 

OR Assaultive 

behavior OR 

aggressive behavior) 

AND (Nurses 

attitudes OR 

“Expressed emotion” 

[MeSH] OR 

“Emotions” [MeSH] 

or experience) 

 

Tabell 2. Sökschema: Cinahl 
Datum 

för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Antal 

kvalitets-

granskade 

Antal 

inkluderade 

191204 Emergency service 

[MH] OR 

Emergency medical 

services [MH] OR 

Emergency nurse 

practitioners [MH] 

AND Violence [MH] 

OR Assaultive 

behavior OR Threat 

OR Workplace 

violence [MH] AND 

Experience OR 

Emotions [MH) OR 

nurse attitudes [MH] 

OR perception [MH] 

År 2009–2019 

Språk: 

engelska 

 

 129  15  10  10  9 

 

Tabell 3. Sökschema: PsycInfo 
Datum 

för 

sökning 

Sökord Begränsningar  Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Antal 

kvalitets-

granskade 

Antal 

inkluderade 

191218 (“Emergency 

medical services” 

OR “Emergency 

nurse practitioners” 

OR MM 

“Emergency 

services”) AND 

(MM “Violence” 

OR MM “Threat” 

OR MM 

“Workplace 

violence” OR 

“assaultive 

behavior”) AND 

(MM “Emotions” 

OR MM 

“Perceptions” OR 

“nurse attitudes” OR 

“Experience”) 

År 2009–2019 

Språk: 

engelska 

 

 17  4  0  0  0 
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Manuell sökning 

Under provsökningen som utfördes inför starten av denna litteraturöversikt identifierades tre 

artiklar som ansågs svara mot studiens tänkta syfte. Efter den genomförda artikelsökningen 

identifierades två av de tre artiklarna. Den sista artikeln identifierades inte via 

artikelsökningarna. Då författarna bedömde att denna artikel ansågs svara mot 

litteraturöversiktens syfte samt i övrigt klarade kvalitetsgranskningen inkluderades artikeln till 

litteraturöversikten. 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Enligt Kristensson (2014) var det av vikt att använda speciellt utformade granskningsmallar 

för att ha möjlighet att göra en så systematisk och bra kvalitetsgranskning av de utvalda 

artiklarna som möjligt. De utvalda artiklarna för litteraturöversikten kvalitetsgranskades med 

hjälp av Sophiahemmet högskolas granskningsmall, vilken är modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), se 

BILAGA A. 

 

Artiklarna granskades och kodades utefter kategorierna i den valda granskningsmallen, 

randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), icke-kontrollerad 

studie (P), Retrospektiv studie (R), samt Kvalitativ studie (K). Därefter granskades artiklarna 

och tilldelades antingen hög kvalitet (I), medel kvalitet (II) eller låg kvalitet (III) (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna var för sig och oberoende av varandra. För att kunna värdera 

artiklarnas kvalitet på ett korrekt sätt ska de enligt Rosén (2017) granskas i detalj av två 

oberoende forskare, som exempelvis två författare vid ett examensarbete. Författarna 

samanställde och diskuterade sedan kvalitén på artiklarna tillsammans och därefter tilldelades 

artiklarna en slutgiltig kvalitet. De artiklar som ansågs ha hög- eller medel kvalitet efter 

kvalitetsgranskningen inkluderades sedan i litteraturöversikten och sammanställdes i en 

matris, se BILAGA B. 

 

Dataanalys 

 

Resultatet i litteraturöversikten sammanställdes genom en integrerad analys. En integrerad 

analys är en metod som hjälper till att summera teoretisk och empirisk litteratur för att skapa 

en större förståelse för ett fenomen (Whittemore & Knafl, 2005). Enligt Kristensson (2014) 

genomförs den integrerade analysen i flera olika steg och möjliggör sedan för att presentera 

ett resultat på ett överskådligt sätt. 

 

Genomförandet av den integrerade analysen började med en genomläsning av de inkluderade 

artiklarna för att identifiera övergripande likheter och skillnader. I ett andra steg identifierades 

kategorier som sammanfattar hur resultaten i de olika artiklarna är relaterade till varandra. I 

det tredje och sista steget sammanställdes resultatet under de identifierade kategorierna 

(Kristensson, 2014). 

 

Sammanställningen och analysen av de utvalda artiklarna gjordes som ovan beskrivet i olika 

steg. I det första steget läste författarna igenom artiklarna ett flertal gånger var för sig, där de 

delar som svarade mot studiens syfte markerades. I det andra steget diskuterades de delar som 

identifierats svara mot syftet författarna emellan.  
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Som en del i den integrerade analysen diskuterades och identifierades i steg tre och likheter 

och olikheter i de olika artiklarnas resultat. Författarna bildade sedan kategorier vilka 

sammanfattade de olika resultaten i artiklarna. Kategorierna som identifierades möjliggjorde 

att systematiskt sammanfatta de olika resultaten i relation till varandra och användes sedan 

som rubriker och underrubriker i resultatdelen av litteraturöversikten (Kristensson, 2014; 

Whittemore & Knafl, 2005). Kategorierna som framträdde av analysen var i) hot och våld 

som en del i det dagliga arbetslivet, och ii) konsekvenser vid förekomst av arbetsrelaterat hot 

och våld.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Utgångspunkten i Sverige är att all forskning som kan påverka en person fysiskt- och/eller 

psykiskt ska prövas i en etisk kommitté. Studier inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå är dock undantagna från detta krav (SFS 2003:460, 2§). Kristensson (2014) 

menar dock att författare till en litteraturstudie ändå ska ta hänsyn till god forskningsetik, de 

fyra etiska grundprinciperna samt ta ställning till om de studier som ska inkluderas i 

litteraturstudien är etiskt försvarbara eller inte. 

 

Det finns ett flertal olika forskningsetiska frågor som ska beaktas vid all forskning. Ett bra sätt 

att sammanfatta forskningsetik är att använda de fyra etiska grundprinciperna. Den första 

etiska grundprincipen är autonomiprincipen vilken innebär att individer som deltar i någon 

typ av forskning alltid har rätt till självbestämmande. Med detta menas att individen som 

deltar i studien har rätt till att få information om studiens upplägg och att personen själv 

bestämmer om den vill medverka i studien eller inte. Nyttoprincipen är den andra etiska 

grundprincipen och innebär att den nytta forskningen genererar ska överväga den eventuella 

risken som finns att skada eller tillföra obehag hos en person. Den tredje grundprincipen är 

inte-skada principen vilken innebär att studien ska genomföras på ett sådant sätt att risken för 

att skada en person minimeras till minsta möjliga grad. Inom denna princip ingår det också att 

de som genomför studien måste följa den gällande lagstiftningen om sekretess samt att de 

deltagande personernas integritet ska skyddas. Den sista principen är rättviseprincipen med 

vilken menas att alla personer som delar i studien ska behandlas rättvist och på lika villkor 

(Kristensson, 2014). 

 

Författarna har endast inkluderat artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté. Alla 

artiklar har granskats objektivt och kritiskt och resultatet har återgivits sanningsenligt och 

hederligt i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). Eventuell förförståelse av ämnet 

har bortsetts av författarna. Vidare har all översättning från engelska till svenska gjorts så 

korrekt som möjligt. 
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RESULTAT 

 

Resultatet är framtaget efter en integrerad analys av de 17 inkluderade artiklarna i studien. I 

analysen framkom två huvudkategorier med respektive underkategorier. Dessa presenteras i 

Figur 1. 

 

Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier. 

 

Att möta och hantera arbetsrelaterat hot och våld 

  

Hot och våld som en del i det dagliga arbetslivet 

I en stor andel av de granskade artiklarna framkom det att sjuksköterskor på akutmottagningar 

ansåg att hot och våld var en del i deras dagliga arbetsliv (Angland, Dowling & Casey, 2014; 

Gacki-Smith et al., 2009; Han et al., 2017; Hyland, Watts & Fry, 2016; Kennedy & Julie, 

2013; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; Tan, Lopez & Cleary, 2015; Wolf, Delao & 

Perhats, 2014).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde våldet på akutmottagningarna som oundvikligt och 

något som de förväntade sig att bli utsatta för på sin arbetsplats (Angland et al., 2014; Han et 

al., 2017; Kennedy & Julie, 2013; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Ramacciati et al., 

2015). I Ramacciati et al. (2015) studie beskrev sjuksköterskorna vidare att det psykiska 

våldet blivit en sådan vanligt förekommande del i det dagliga arbetet att det knappt ansågs 

vara våld längre. I en studie av Gacki-Smith et al. (2009) beskrev 70 procent av 

sjuksköterskorna att de i form av psykiskt våld, blivit skrikna på, hotade eller sexuellt 

trakasserade. De fann även att sjuksköterskor som upplevde hot och våld som en oundviklig 

del av sitt arbete på akutmottagning, upplevde mer fysiskt våld på sin arbetsplats (Gacki-

Smith et al., 2009). 
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Vissa dagar beskrevs enbart innehålla konstanta oförskämdheter och aggressioner från 

patienter och anhöriga. Sjuksköterskor beskrev även hur de kunde befinna sig i en situation 

där de behövde böna och be den hotfulla personen att sluta. Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att patienter och anhöriga ibland använde sig av härskartekniker där de var oförskämda mot 

en sjuksköterska och trevliga och tillmötesgående mot en kollega. Sjuksköterskorna beskrev 

en själslig smärta som en effekt av att ha blivit utsatt för arbetsrelaterat hot och våld (Angland 

et al., 2014). 

 

Den organisatoriska kulturen var en stor del i att våldet normaliserades av sjuksköterskorna 

(Kennedy & Julie, 2013; Wolf et al., 2014) Vissa aggressiva incidenter som var vanligt 

förekommande på arbetsplatsen ansågs vara obetydliga av ledningen och normaliserades 

därför (Tan et al., 2015). Sjuksköterskor stötte på hot och våld från patienter eller anhöriga 

såpass ofta att de upplevde sig oförmögna att hantera problemet, vilket ledde till att de 

absorberade, ignorerade och i slutändan började tolerera våldet (Han et al., 2017). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det ibland var deras egna beteende som triggade patienter till 

att bli hotfulla och våldsamma (Howerton Child & Sussman, 2017; Pich et al., 2011; 

Ramacciati et al., 2015). Stress ansågs vara en stor bidragande del till att personalens attityd 

försämrades mot patienter och anhöriga (Angland et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev en 

känsla av orättvisa efter att ha blivit utsatta för hot och våld då de försökt att göra allt de 

kunnat för att hjälpa patienten (Ramacciati et al., 2015). Vidare beskrevs hot och våld på 

arbetsplatsen som ett lidande och en pågående mardröm som sjuksköterskorna inte kunde 

radera från sina professionella liv (Han et al., 2017; Hassankhani, et al., 2017). 

 

Underrapportering av hot och våld 

Sjuksköterskor på akutmottagningarna rapporterade sällan förekomsten av arbetsrelaterat hot 

och våld (Esmaeilpour, Salsali & Ahmadi, 2010; Kennedy & Julie, 2013; Pich et al., 2011; 

Pinar & Ucmak, 2010).  

 

Åttio procent av sjuksköterskorna uppgav att de inte anmälde hotfulla och våldsamma 

incidenter på arbetet (Pinar & Ucmak, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att psykiskt våld var 

något som hände varje dag på arbetsplatsen och ansåg därför att det var meningslöst att 

rapportera detta. Det fanns även en uppfattning om att rapporteringen av psykiskt våld inte 

skulle ha någon effekt då detta inte ansågs vara allvarligt och en “norm” på arbetsplatsen 

(Esmaeilpour et al., 2010; Gacki-Smith et al., 2009; Kennedy & Julie, 2013; Wolf et al., 

2014).  

 

Eftersom arbetsrelaterat hot och våld var vanligt och förekom dagligen, upplevde 

sjuksköterskor att det var meningslöst att rapportera detta på grund av bristande respons från 

arbetsplatsens ledning. Även bristande- eller ingen uppföljning alls efter rapportering av 

hotfulla och våldsamma incidenter bidrog till att sjuksköterskorna inte rapporterade det 

arbetsrelaterade våldet (Han et al., 2017; Kennedy & Julie, 2013; Pinar & Ucmak, 2010; Tan 

et al., 2015). En annan anledning till att hot och våld inte rapporterades var apati, att inte bry 

sig om arbetsrelaterat våld längre, en rädsla över att förlora sitt arbete, rädsla över att få 

skulden för det inträffade från ledningen samt de legala påföljder som eventuellt skulle följa 

en anmälan (Gacki-Smith et al., 2009; Pinar & Ucmak, 2010). Även sjuksköterskor i Han et 

al. (2017) studie uppgav att de ignorerade arbetsrelaterat våld på grund av rädsla för 

professionella konsekvenser.  
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Andra barriärer för att rapportera hot och våld uppgavs vara tidsbrist, icke användarvänliga 

system samt den höga frekvensen av våldsamma och hotfulla incidenter som förekom på 

arbetsplatsen (Gacki-Smith et al., 2009; Pich et al., 2011). Ytterligare en anledning till att 

sjuksköterskorna valde att inte rapportera hotet och våldet var om patienterna var påverkade 

av en sjukdom eller läkemedel (Kennedy & Julie, 2013).  

 

Förelåg det barriärer för rapportering av hot och våld, var detta nära förknippat med en ökad 

risk att uppleva arbetsplatsrelaterat våld. Sjuksköterskor som upplevde att det inte förelåg 

några hinder för att rapportera våldsamma tillbud på akutmottagningen ansågs sig också i 

mycket mindre omfattning blivit utsatta för fysiskt våld (Gacki-Smith et al., 2009). 

 

Psykiska och fysiska effekter av arbetsrelaterat hot och våld 

Sjuksköterskor rapporterade att vårdandet av aggressiva och våldsamma patienter hade 

påverkat dem både fysiskt och psykiskt (Esmaeilpour et al., 2010; Han et al., 2017; 

Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2015; Wright-

Brown, Sekula, Gillespie & Zoucha, 2016; Wolf et al., 2014).  

 

Reaktionen hos sjuksköterskorna efter upplevt arbetsrelaterat hot och våld berodde på faktorer 

så som patientens diagnos, arbetslivserfarenhet hos sjuksköterskan samt den organisatoriska 

kulturen på arbetsplatsen (Kennedy & Julie, 2013). Psykiska effekter inkluderade 

sömnbesvär, upprördhet, frustration, vanmakt, ångest, stress, att inte känna sig uppskattad 

samt återkommande tankar på vad som hade kunnat göras bättre vid incidenten (Han et al., 

2017; Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). Även känslor som sorg, 

irritation, förnedring, osäkerhet och ett sårat ego beskrevs (Hassankhani et al., 2017). Vidare 

beskrev sjuksköterskor i studier av Ramacciati et al. (2015) samt Howeron Child och 

Sussman (2017) att de känt sig djupt sårade efter att ha blivit utsatta för hot och våld på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskorna beskrev också i en studie gjord av Esmaeilpour et al. (2010) 

att de besvärats av återkommande minnesbilder och tankar efter att ha utsatts för 

arbetsrelaterat våld. Ramacciati et al. (2015) och Angland et al. (2014) beskrev även en rädsla 

hos personalen som en konsekvens av arbetsrelaterat våld. Vidare visade studier av 

Hassankhani et al. (2017) samt Yoon & Sok (2016) att utbrändhet och depression ökade hos 

personer som blivit utsatta för psykiskt och fysiskt våld på arbetsplatsen. 

 

Det fysiska våldet som sjuksköterskor blivit utsatta för på akutmottagningen var att bli 

spottade på, slagna, knuffade, rivna samt sparkade (Gacki-Smith et al., 2009). Fysiska 

konsekvenser var skador som ledde till att sjuksköterskorna inte kunde slutföra sina 

arbetsuppgifter och som medförde sjukfrånvaro (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; 

Pich et al., 2011; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014). I Han et al. (2017) studie beskrev 

sjuksköterskor att fysiskt våld som hade lett till fysiska skador levde kvar som starka 

minnesbilder. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de hade liten till ingen förmåga att undvika 

fysiska attacker på arbetet. Några deltagare i studien hade ärr kvar på kroppen som agerade 

som dagliga påminnelser om det hot gentemot deras liv som dagligen existerade på deras 

arbetsplats. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de var oroliga för både sin personliga och sina 

familjemedlemmars säkerhet. Upplevelser av hot och våld beskrevs som traumatiska och 

påverkade sjuksköterskorna på flera olika sätt (Han et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev 

hur arbetsrelaterat hot och våld även påverkade deras sociala liv negativt.  
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Vissa av sjuksköterskorna beskrev att de uppförde sig dåligt och tog ut sin aggression och 

frustration på sina familjemedlemmar. De beskrev också att de tog med sig stressen som 

uppkom efter arbetsrelaterat våld hem från arbetet (Hassankhani et al., 2017). 

 

Vissa sjuksköterskor upplevde en känsla av skuld efter en våldsam incident på arbetet 

(Ramacciati et al., 2015; Wright-Brown et al., 2016). Vidare beskrev Ramacciati et al. (2015) 

att sjuksköterskorna upplevde att en anledning till att känslan av skuld uppstod var att de 

ansåg att de inte kunnat hantera den våldsamma personen på ett bra sätt. Även en känsla av 

otillräcklighet beskrevs samt en känsla av att incidenten var deras eget fel. I en studie av 

Jeong och Kim (2017) uppgav 15,9 procent av de deltagande sjuksköterskorna att de efter en 

våldsam incident haft en känsla av att det varit deras eget fel att incidenten uppstått. Även i en 

studie av Wright-Brown et al. (2016) uppgav sjuksköterskorna att de efter vissa våldsamma 

incidenter på arbetet kände en känsla av att det var deras eget fel att de kommit till skada. 

 

Sjuksköterskors strategier för att hantera hot och våld 

Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att hantera det arbetsrelaterade hotet och 

våldet men enades om att det var viktigt att få stöd efter incidenten (Kennedy & Julie, 2013; 

Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 2010; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2015).  

 

Olika sätt som hjälpte den drabbade att kunna förhålla sig till det inträffade varierade mellan 

att använda sig av sina kollegor som bollplank, hjälpas åt med arbetsuppgifter, ta rökpauser 

och att ventilera sina upplevelser med sin familj (Kennedy & Julie, 2013; Pinar & Ucmak, 

2010; Tan et al., 2015). Sjuksköterskorna uppgav vidare att de upplevde att det var viktigt att 

ha tillgång till olika strategier för att hantera hotet och våldet och för att kunna hantera 

aggressiva incidenter på arbetsplatsen (Tan et al., 2015). Det höga arbetstempot och 

arbetsbördan på akutmottagningen gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de varken hade tid 

eller energi att bearbeta hot- och våldsamma incidenter på ett hälsosamt sätt (Han et al., 

2017). I en studie av Yoon & Sok (2016) angav 78 procent av sjuksköterskorna att de inte 

erhållit någon utbildning i hur de skulle hantera att ha blivit utsatta för hotfulla och 

våldsamma incidenter.  

 

Det var sällan debriefing hölls efter våldsamma incidenter och sjuksköterskorna sökte då 

oftast stöd och tröst hos sina kollegor för att stötta varandra i de efterföljande emotionella 

reaktionerna (Jeong & Kim, 2017; Kennedy & Julie, 2013; Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde personalen på akutmottagningen som en familj där alla hjälptes åt 

att ta hand om varandra. De beskrev också att de upplevde oroskänslor när en kollega utsattes 

för hot och våld (Wright-Brown et al., 2016). Även support och stöd från familj och vänner 

hjälpte sjuksköterskorna att hantera det arbetsrelaterade våldet (Kennedy & Julie, 2013). Om 

patienten som var våldsam hade någon medicinsk anledning så som sjukdom eller missbruk 

upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att acceptera det hotfulla- och våldsamma 

beteendet (Kennedy & Julie, 2013; Pich et al., 2011; Ramacciati., 2015). 

 

I en studie av Jeong och Kim (2017) angav 14,5 procent av sjuksköterskorna att deras strategi 

för att hantera en våldsam incident var att låtsas som att inget hade hänt. Även i en studie av 

Wolf et al. (2014) beskrev sjuksköterskorna att de låtsades som att våldet inte hade en så stor 

påverkan på deras dagliga arbetsliv. Detta då det fanns en förväntan om att våldet ingick som 

en del i deras arbete. I en studie av Kennedy och Julie (2013) beskrev sjuksköterskorna att de 

valde att ignorera hot på arbetsplatsen fastän de var medvetna om den underliggande 

psykologiska effekt som våldet hade på dem.  
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Vidare beskrev sjuksköterskorna i en studie av Han et al. (2017) att det var enklare att 

ignorera att hot och våld hade skett då de var rädda för långsiktiga fysiska, emotionella eller 

professionella konsekvenser.  

 

Konsekvenser vid förekomst av arbetsrelaterat hot och våld 

 

En känsla av att ingen bryr sig 

I ett flertal av artiklarna framkom att sjuksköterskorna inte var nöjda med hur ledningen på 

akutmottagningen hanterade arbetsrelaterat hot och våld (Esmaeilpour et al., 2010; Han et al., 

2017; Ogundipe et al., 2013; Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 2010; Ramacciati et al., 2015; 

Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014; Wright-Brown et al., 2016).  

 

Efter att ha blivit utsatt för hot och våld på arbetet uppgav sjuksköterskorna att de saknade 

stöd och upplevde sig sårbara, ensamma och övergivna (Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 

2014). En av sjuksköterskorna i studien av Ramacciati et al. (2015) beskrev en känsla av att 

vara utsatt för psykologiskt våld då hen kände sig sårbar och att det inte fanns någon där som 

kunde försvara hen när hen blev utsatt för våld. Vidare beskrev en deltagare en upplevelse av 

att det inte fanns någon att prata med, att känna sig övergiven och att cheferna inte lyssnar på 

vad de har att säga. Detta väckte en känsla av ilska hos sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av ett bristande rättssystem där de flesta förövare inte 

fick någon fällande dom (Esmaeilpour et al., 2010; Han et al., 2017; Wright-Brown et al., 

2016). Debriefing efter hotfulla eller våldsamma incidenter rapporterades vara infrekventa, 

och skedde för det mesta inte alls. Sjuksköterskorna rapporterade vidare att 

chefssjuksköterskor inte visade något intresse eller erbjöd något stöd efter incidenter av 

arbetsrelaterat våld (Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). I en studie av Ogundipe et al. (2013) 

uppgav 83,6 procent av sjuksköterskorna att de inte kände sig nöjda med hur 

sjukhusledningen hanterade våldsamma incidenter. Vidare menar 78,3 procent att de saknade 

adekvata support-system för den personal som varit utsatt för arbetsrelaterat våld. 

Sjuksköterskorna uppgav även i en studie av Esmaeilpour et al. (2010) att de inte erhållit 

någon form av support från sina chefer efter att ha upplevt arbetsrelaterat hot och våld. 

 

I de fall där ledningen försökt att göra en insats och hjälpa, upplevde sjuksköterskorna att 

ledningen istället hade försökt göra alla nöjda, något som de upplevde var omöjligt. De 

beskrev även hur vissa ur ledningen endast velat göra patienten som varit hotfull eller 

våldsam nöjd, medan andra ur ledningen enbart gett stöd till de utsatta sjuksköterskorna 

(Howerton Child & Sussman, 2017). I Gacki-Smith et al. (2009) studie påvisades det att 

åtaganden från arbetsplatsen och ledningen för att minska hot och våld på akutmottagningen, 

förknippades med en minskad risk för sjuksköterskorna att utsättas för arbetsplatsrelaterat hot 

och våld. 

 

Arbetsgivarstrategier upplevdes av sjuksköterskorna vara inriktade på att reagera på 

våldsamma beteenden snarare än att förebygga arbetsrelaterat våld. Detta inkluderade närvaro 

av ordningsvakter, överfallslarm och designen av arbetsplatsen med till exempel installation 

av säkerhetsglas i triage-området (Pich et al., 2011). Sjuksköterskorna uppgav en känsla av 

trygghet i att ha en knapp med direktkontakt till den lokala polisstationen (Angland et al., 

2014). 
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En känsla av otrygghet på arbetsplatsen 

Sjuksköterskorna påverkades emotionellt av tanken av att de var i riskzonen för hot och våld 

på arbetsplatsen (Angland et al., 2014; Han et al., 2017; Hyland et al., 2016; Kennedy & Julie, 

2013; Ogundipe et al., 2013; Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 2010; Ramacciati, et al., 2015; 

Wolf et al., 2014).  

 

I en studie av Pinar och Ucmak (2010) uppgav 69,4 procent av sjuksköterskorna att de var 

rädda för att bli utsatta för våldsamma händelser på arbetet. Vidare uppgav 65 procent av 

sjuksköterskorna att de aldrig kände sig säkra på arbetet. I en studie av Gacki-Smith et al. 

(2009) uppgav 67 procent av de deltagande sjuksköterskorna att de upplevde sin säkerhet 

under fem på en skala mellan 1–10, där 1 var inte alls säker- och 10 var en väldigt säker 

upplevd arbetsmiljö (Gacki-Smith et al., 2009). I en studie gjord av Hyland et al. (2016) 

uppgav 76,8 procent av sjuksköterskorna att de kände sig otrygga på arbetsplatsen och 5,3 

procent uppgav att kände sig mycket otrygga. Även i en studie av Han et al. (2017) samt 

Hyland et al. (2016) beskriver sjuksköterskorna att de känner sig otrygga på arbetsplatsen 

efter att ha blivit utsatta för arbetsplatsrelaterat våld. Vidare beskrev majoriteten, 60,4 

procent, av sjuksköterskorna i studien av Hyland et al. (2016) att de känner sig skrämda av 

patienter med ett våldsamt beteende. 

 

I en studie av Esmaeilpour et al. (2010) beskrev 71,4 procent av sjuksköterskorna som blivit 

utsatta av fysiskt våld samt 55,2 procent som blivit utsatta för psykiskt våld att de efter 

händelsen var mycket eller extremt mycket “på sin vakt” under sin arbetstid. En majoritet av 

sjuksköterskorna uppgav att de saknade kunskap i hur de skulle hantera ett våldsamt beteende 

(Hyland et al., 2016), och att patienter ofta blivit aggressiva utan provokation (Wolf et al., 

2014). Sjuksköterskor rapporterade att de vid några tillfällen känt sig såpass hotade på arbetet 

att de fått eskort av ordningsvakter till sin bil efter avslutat arbetspass (Pich et al., 2011). I en 

annan studie rapporterade en sjuksköterska att hen efter en våldsam incident på arbetet fruktat 

för sitt liv och att familjen fått köra hen till och från arbetet (Han et al., 2017). 

 

En vilja att lämna arbetsplatsen 

Arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor på akutmottagningen minskade vid utsatthet för 

arbetsrelaterat våld och hot (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Howerton Child & 

Sussman, 2017; Ogundipe et al., 2013; Tan et al., 2015; Yoon & Sok, 2016). Frekvent 

utsatthet för arbetsrelaterat våld på arbetsplatsen skapade ett missnöje med sitt arbete och en 

ånger över att ha initierat interaktionen med den våldsamma patienten eller anhöriga. Det 

bildades även en känsla av utbrändhet samt ett motstånd med att fortsätta med sina 

arbetsuppgifter (Tan et al., 2015). 

 

Att frekvent utsättas för hot och våld på arbetsplatsen fick sjuksköterskorna att vilja lämna sitt 

arbete på akutmottagningen (Hassankhani et al., 2017; Jeong & Kim, 2017). Sjuksköterskorna 

beskrev ett psykologiskt trauma efter att ha blivit utsatta för arbetsrelaterat våld som hindrade 

dem från att fortsätta arbeta inom akutsjukvård (Wolf et al., 2014). I en studie av Gacki-Smith 

et al. (2009) uppgav en tredjedel av de deltagande sjuksköterskorna att de övervägt att lämna 

sitt arbete på akutmottagningen på grund av utsattheten för arbetsrelaterat hot och våld. 

Vidare angav 44,4 procent av sjuksköterskorna i en studie av Ogundipe et al. (2013) att de 

skulle kunna tänka sig att lämna sitt arbete på akutmottagningen på grund av arbetsrelaterat 

våld.  
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Minskad kvalité på vården 

Att bli utsatt för arbetsrelaterat hot och våld minskade sjuksköterskornas möjligheter att 

kunna leverera en god vård (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Kennedy & Julie, 

2013; Tan et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev hur våldsamma tendenser hos patienter och 

anhöriga var en begränsande faktor i deras önskan att leverera fullständig vård (Han et al., 

2017). I en studie av Hyland et al. (2016) uppgav 75,5 procent av de deltagande 

sjuksköterskorna att de upplevde att det var en utmaning att vårda aggressiva patienter, 20 

procent av dessa uppgav att de upplevde vårdandet som mycket utmanande. Incidenter av hot 

och våld medförde ett minskat intresse för arbetet, koncentrationssvårigheter samt påverkade 

sjuksköterskornas skicklighet och effektivitet (Hassankhani et al., 2017). I en studie av 

Ogundipe et al. (2013) angav 32,8 procent av sjuksköterskorna att de upplevde att deras 

produktivitet minskade efter att ha blivit utsatta för arbetsrelaterat hot och våld. 

 

I en studie av Kennedy och Julie (2013) ansåg sjuksköterskorna att de var svårt att respondera 

på patienters hotfulla beteende då de ville vara professionella i sin yrkesroll. Vidare ansåg de 

att deras arbetsprestation inte var försämrad men att deras attityd gentemot den våldsamma 

patienten förändrades exempelvis genom ignorans eller ett undvikande beteende. 

Sjuksköterskorna angav också att de upplevde att det var lättare att ignorera den våldsamma 

patienten samt att välja att ha så lite kontakt som möjligt med patienten än att konfrontera 

personen som var hotfull eller våldsam, vilket ledde till att omvårdnaden försämrades. Även i 

en studie av Hassankhani et al. (2017) uppgav sjuksköterskorna att de upplevde att 

arbetsrelaterat våld hade en negativ påverkan på deras interaktion med patienterna. Andra 

effekter som hotet och våldet hade på sjuksköterskornas arbete var en ändring i attityd hos 

sjuksköterskorna vilket även påverkade patienter som inte varit hotfulla eller våldsamma. 

 

I en studie av Pich et al. (2011) uppgav sjuksköterskorna att de tappade sin empati när en 

patient betedde sig aggressivt. Vidare uppgav sjuksköterskor i en studie av Han et al. (2017) 

att de tappade sin förmåga till medkänsla när de vårdade en aggressiv patient. 

Sjuksköterskorna medgav att de lät standarden på sitt arbete sjunka väldigt lågt för att minska 

risken att hamna i konflikt med patienten eller anhöriga igen (Han et al., 2017). En del av 

sjuksköterskorna uppgav att det fanns tillfällen då de upplevt att kollegor haft svårt att behålla 

sin professionella roll när de vårdat patienter som varit hotfulla (Tan et al., 2015). 

 

I Tan et al. (2015) studie uppgav sjuksköterskorna istället att de upplevde att de ansträngde 

sig mer för att kunna interagera med våldsamma patienter även fast de var motvilliga att göra 

detta. Att vårda aggressiva patienter upplevdes tidskrävande vilket resulterade i att de inte 

hade tid att utföra all omvårdnad och vård till de andra patienterna som de hade ansvar för. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

  

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att besvara syftet som var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på akutmottagningar.  

 

I litteraturöversikten inkluderades både kvantitativa- och kvalitativa studier. Detta har skapat 

en generell överblick av global forskning samt skapat en djupare förståelse för upplevelser på 

individnivå. På grund av att studierna som inkluderades i litteraturöversiktens resultat 

omfattat ett stort antal individer kan också resultatet generaliseras i större utsträckning 

(Friberg, 2012; Polit & Beck, 2017).  
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En litteraturöversikt med integrerad analys valdes för att besvara syftet och för att kunna 

samla forskning från hela världen samt jämföra artiklar med olika design (Friberg 2012; Polit 

& Beck, 2017). Det inkluderades artiklar från exempelvis Irland, USA, Iran, Sydafrika och 

Australien. Litteraturöversikten gav således en kunskapsöversikt över hur det aktuella ämnet 

såg ut i stora delar av världen. Att artiklarna skrivits i så många olika länder och kontinenter 

ansågs av författarna vara en styrka, då det i resultatet framkom att hot och våld var ett globalt 

och vanligt förekommande problem på akutmottagningar. Ingen av de inkluderade artiklarna 

omfattade dock svenska förhållanden, detta kan enligt Henricson (2017) ha påverkat 

litteraturstudiens överförbarhet och generaliserbarhet då sjukvårdssystemen kan variera i olika 

delar av världen.  

 

En studies trovärdighet är upp till läsaren att avgöra. I denna litteraturstudie har flertalet 

artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod inkluderats. Artiklarna omfattar även 

som tidigare nämnt resultat från flertalet länder runt om i världen med olika typer av 

sjukvårdssystem. Resultatet från artiklarna visar trots olika sjukvårdsystem på liknande 

erfarenheter hos sjuksköterskor som blivit utsatta för arbetsrelaterat hot och våld. Författarna 

till denna litteraturöversikt anser därför att resultatet dels är överförbart till svenska 

förhållanden samt dels generaliserbart för sjuksköterskor i allmänhet där arbetsrelaterat hot 

och våld förekommer.  

 

Enligt Friberg (2012) är en litteraturöversikt inte lika omfattande som en systematisk 

litteraturöversikt, dock valde författarna att genomföra den förstnämnda designen. Detta på 

grund av magisteruppsatsens omfattning samt tidsbegränsningen som författarna styrdes av. 

Hade istället en systematisk litteraturstudie genomförts hade all aktuell forskning inom 

området inkluderats (Polit & Beck, 2017).  

 

Urval, inklusions- och exklusionskriterier  

Litteraturöversikten begränsades till att endast omfatta sjuksköterskor. Valet föll på 

akutmottagningen som plats för litteraturöversikten då båda författarna arbetar på 

akutmottagning. Övriga professioner inom hälso- och sjukvården uteslöts för att begränsa 

sökresultatet, men även för att författarna valde att utgå från specialistsjuksköterskans inom 

akutsjukvårds kompetensbeskrivning. Då specialistutbildningen inom akutsjukvård är en 

relativt ny specialistinriktning för sjuksköterskor i Sverige, och som inte existerar i hela 

världen valde författarna att utöka sökningen till legitimerade sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagning.  

 

Ett tidsintervall på tio år valdes och artiklar publicerade innan 2009 exkluderades därför från 

litteraturöversiktens resultatdel då ett så aktuellt resultat som möjligt önskades. Även artiklar 

som inte ansågs svara helt mot litteraturöversiktens syfte exkluderades. Ett fåtal artiklar som 

använts i litteraturöversiktens bakgrund är dock tidsmässigt äldre än den önskade tidsgränsen 

på tio år. Författarna har strävat mot att endast använda primärkällor samt källor med hög 

klinisk relevans och har ansett dessa källor vara relevanta för litteraturöversikten.  

 

Endast studier skrivna på engelska valdes ut av författarna, då båda behärskar engelska väl. 

Ingen av författarna har dock engelska som modersmål, vilket kan ha lett till feltolkningar av 

artiklarnas resultat. Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades. Att 

endast inkludera studier skrivna på engelska kan haft betydelse för resultatet i denna 

litteraturöversikt eftersom artiklar på andra språk som besvarat syftet för denna studie kan ha 

missats.  
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Datainsamling 

För att erhålla ett så brett spektrum av artiklar att inkludera i litteraturöversikten som möjligt 

samt säkerställa att inga för litteraturöversikten relevanta artiklar missades genomfördes 

sökningar i tre olika databaser som alla omfattade omvårdnadsvetenskap. Databaserna som 

användes var PubMed, Cinahl och PsycInfo, dessa beskrevs närmare i litteraturöversiktens 

metod. Att författarna använde och sökte efter artiklar i flera olika databaser med inriktning 

på omvårdnad stärkte litteraturöversiktens trovärdighet då detta ökade chansen för att 

författarna funnit relevanta artiklar att inkludera till litteraturöversiktens resultat (Henricson, 

2017). En potentiell svaghet med litteraturöversikten är dock, i och med att författarna själva 

valde ut vilka artiklar som de ansåg svara mest på syftet, att alla artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte inte inkluderades. Sökorden som användes vid databassökningarna 

utformades efter litteraturöversiktens syfte. Sökorden översattes till engelska och synonymer 

diskuterades av författarna. Sökorden utformades sedan med hjälp av databasernas 

ämnesordlistor. Att använda ämnesordlistor under artikelsökning sågs som en styrka i att 

identifiera artiklar då samma termer används globalt. En annan fördel med att ha använt 

databasernas ämnesordlistor vid databassökningarna var att sökningarna blev mer specifika 

(Kristensson, 2014). Enligt Forsberg och Wengström (2016) ökar en litteraturöversikts 

trovärdighet genom att professionella synpunkter tagits i beaktande. Författarna tog därför 

hjälp av Sophiahemmet högskolas bibliotekarie med sökningar i databaserna PubMed och 

Cinahl samt utformning av sökord. 

 

Resultatet från artikelsökningarna samt vilka sökord som användes och hur dessa 

kombinerades redovisades i Tabell 1, 2 och 3 på sidorna 11–13. Detta för att kunna följa 

sökningsförfarandet och vilka sökord som användes. Enligt Henricson (2017) stärkte detta 

litteraturöversiktens reproducerbarhet och överförbarhet, då ett noggrant beskrivet urval och 

datainsamling möjliggjorde ett återskapande av resultatet med en likande metod. Totalt 

inkluderades 17 vetenskapliga artiklar som ansågs svara på litteraturöversiktens syfte. Av 

dessa 17 artiklar var nio kvalitativa och sex kvantitativa. Det inkluderades även två artiklar 

som använde en mixad metod. 

 

Databearbetning 

Artiklarna kvalitetsgranskades av författarna var för sig enligt Sophiahemmets högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet, se BILAGA A. Enligt Rosén 

(2017) skulle de utvalda artiklarna granskas i detalj av flera oberoende granskare. Författarna 

kvalitetsgranskade alla artiklarna var för sig för att sedan jämföra granskningarna vilket enligt 

Henricson (2017) stärkte litteraturöversiktens tillförlitlighet. Av de 17 artiklar som 

inkluderades bedömdes alla utom en, ha en hög- eller medel kvalitet. En artikel bedömdes ha 

låg kvalitet relaterat till högt bortfall men författarna valde att inkludera den ändå då den 

ansågs svara på litteraturöversiktens syfte och bidra till resultatet. En svaghet i 

litteraturöversikten var att författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att granska och 

bedöma vetenskapliga artiklar. Detta kan ha gjort att bedömningen av kvalitén på artiklarna 

kan ha blivit felaktig. En annan brist i kvalitetsgranskningen är att två av de inkluderade 

artiklarna är utförda med en så kallad mixad metod. För denna metod fanns det ingen 

passande granskningsmall och dessa är då granskade med både de kvalitativa och kvantitativa 

granskningsunderlagen. Enligt Borglin (2017) finns det få väl etablerade 

bedömningsinstrument för studier genomförda med en mixad metoddesign.  
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För att kunna redovisa resultatet på ett överskådligt sätt genomfördes en integrerad analys då 

det enligt Kristensson (2014) är den mest lämpliga metoden att använda vid genomförandet av 

en litteraturöversikt. Friberg (2012) menar att potentiella svagheter med en integrerad analys 

är att det finns en ökad risk för felkällor, då studier av olika design inkluderats och 

sammanställs till ett resultat. Detta kan medföra att resultatet inte blir jämförbart. Under 

databearbetningen läste båda författarna igenom alla artiklar var för sig för att skapa en bild 

av helheten samt hitta likheter och skillnader. Därefter granskades samtliga artiklar 

tillsammans för att jämföra vilka likheter och skillnader som fanns. Under en andra och tredje 

genomläsning av de inkluderade artiklarnas resultat identifierades två huvudkategorier med 

fyra underkategorier vardera. Det ansågs vara positivt att det var två olika författare som 

analyserat all insamlade data då risken för misstag och feltolkningar minskade (Polit & Beck, 

2017). Resultatets trovärdighet stärktes då båda författarna läste igenom de granskade 

artiklarnas resultat ett flertal gånger innan den integrerade analysen genomfördes, detta i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) som menar att tolkningarna inte har gjorts av 

endast en person. Genom att analysprocessen har redovisats bidrar detta till att öka 

litteraturöversiktens trovärdighet och tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) finns det alltid en risk att tidigare erfarenheter, 

förkunskaper och personliga värderingar kan påverka urvalet av studier som inkluderas samt 

resultatet som inhämtas av dessa studier. Författarna har haft ett kritiskt förhållningssätt och 

försökt vara så objektiva i sin redovisning av resultatet som möjligt. Under 

skapandeprocessen har författarna tagit hjälp av handledare och medstudenter som fått 

granska arbetet. Detta minskade risken för att förförståelse av ämnet framkommer i 

litteraturöversikten vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) stärker litteraturöversiktens 

trovärdighet. 

 

Att vara två författare 

Att vara två författare såg som en styrka då det minskade risken för oavsiktliga misstag 

genom att fler personer kritiskt granskar data (Willman et al. 2016), medverkar och för 

forskningsprocessen framåt. En svaghet skulle kunna vara att forskarna påverkar varandra 

(Polit & Beck, 2017). Forskarna har kunnat diskutera idéer och tankar med varandra vilket har 

varit ett stort stöd. Det har varit en balans att få tiden att räcka till då författarna arbetar på 

olika sjukhus, samt arbetar treskift. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna inkluderade endast artiklar till litteraturöversikten som var godkända av en etisk 

kommitté. Detta gjordes för att säkerställa att ingen som medverkat i studierna kommit till 

skada i forskningsprocessen.  

 

Båda författarna har en klinisk erfarenhet av ämnet som studeras i denna litteraturöversikt. 

Denna förförståelse har författarna försökt bortse från så långt som möjligt för att minska 

risken för bias. Att författarna beskrivit sin förförståelse kring ämnet ökade 

litteraturöversiktens pålitlighet. Under arbetsprocessen har författarna aktivt diskuterat sin 

förförståelse och författarna har under arbetets gång fått återkoppling och objektiva 

bedömningar av handledare. Detta minskade risken för att författarnas förförståelse påverkat 

resultatet av litteraturöversikten samt stärkte tillförlitligheten (Henricson, 2017).  
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Resultatdiskussion 

 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på 

akutmottagning. Resultatet av litteraturöversikten visade att sjuksköterskorna upplevde att hot 

och våld på akutmottagning var ett vanligt förekommande problem. Ett problem som var så 

vanligt förekommande att det ansågs vara en del i deras dagliga arbetsliv (Angland et al., 

2014; Gacki-Smith et al., 2009; Han et al., 2017; Hyland et al., 2016; Kennedy & Julie, 2013; 

Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014). Resultatet och likheterna i hur 

sjuksköterskorna upplevde hot och våld på akutmottagningen skiljde sig inte åt trots att 

litteraturen var inhämtad från olika delar av världen. 

 

Patientsäkerhet 

Enligt patientsäkerhetslagen är all vårdpersonal skyldig att arbeta på ett sådant sätt så att en 

hög patientsäkerhet upprätthålls på arbetsplatsen. Vidare är vårdgivaren skyldig att vidta de 

åtgärder som krävs för att förhindra att patienter drabbas av vårdskador samt verka för att 

kravet på god vård upprätthålls (SFS 2010:659, kap. 1, 5§; SFS 2010: 659, kap. 3, 1 och 2§). 

Att kunna utföra omvårdnad på ett patientsäkert sätt är också en del i 

specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning. Vidare ska en sjuksköterska med 

specialistutbildning inom akutsjukvård arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt samt 

arbeta för att främja en god och säker vård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Att ha möjlighet att ge en god och patientsäker vård- och 

omvårdnad ansågs dock vara problematiskt då det i litteraturöversiktens resultat framkom att 

sjuksköterskorna upplevde att kvalitén på omvårdnaden minskade vid förekomsten av 

arbetsrelaterat hot och våld (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Kennedy & Julie, 

2013; Ogundipe et al., 2013; Tan et al., 2015). Resultatet visade också att hot och våld på 

arbetet bidrog till koncentrationssvårigheter samt påverkade sjuksköterskornas skicklighet och 

effektivitet (Hassankhani et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev vidare att vårdandet av 

hotfulla och våldsamma patienter var mycket tidskrävande vilket resulterade i att de inte hade 

möjlighet att utföra all omvårdnad till sina andra patienter (Tan et al., 2015). Detta visar att 

arbetsrelaterat hot och våld har en negativ påverkan på patientsäkerheten då exempelvis de 

koncentrationssvårigheter som uppkommer vid arbetsrelaterat hot och våld skulle kunna leda 

till medicinska fel som vidare skulle kunna leda till vårdskador hos patienterna. Minskad tid 

för omvårdnad samt försämrad kvalité på omvårdnaden skulle också kunna vara en 

patientsäkerhetsrisk då detta ger sjuksköterskor mindre tid och möjlighet att upptäcka och 

åtgärda eventuella förändringar i patienters grundtillstånd.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor på akutmottagningar såg sina 

kollegor som en familj där alla tog hand om varandra. Sjuksköterskorna beskrev vidare att de 

upplevde oroskänslor när deras kollegor utsattes för hot och våld på arbetet (Wright-Brown et 

al., 2016). Ett liknande resultat framkommer i en studie av Luck, Jackson och Usher (2009) 

där sjuksköterskor berättade att personlig säkerhet för sig själv och andra var viktigt. 

Sjuksköterskorna uppgav vidare att det var viktigt att få alla individer, både personal och 

patienter, som befinner sig på akutmottagningen, trygga och säkra emotionellt och fysiskt, 

särskilt vid hotfulla eller våldsamma incidenter. Detta visar att det finns en vilja hos 

sjuksköterskorna att, i enlighet med patientsäkerhetslagen och sjuksköterskornas 

kompetensbeskrivning, skapa en patient- och personalsäker vårdmiljö.  
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Att inte ha möjlighet att kunna tillgodose den vård man önskar på grund av utsatthet för hot 

och våld på arbetsplatsen bidrog till en känsla av otillräcklighet och frustration hos 

sjuksköterskorna (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Howerton Child & Sussman, 

2017; Ogundipe et al., 2013; Tan et al., 2015; Yoon & Sok, 2016). I litteraturöversiktens 

resultat framkom också en känsla av likgiltighet och brist på empati hos sjuksköterskor som 

kom i kontakt med hotfulla och våldsamma patienter på arbetet. Sjuksköterskorna beskrev att 

de inte brydde sig om att ge en god vård till våldsamma patienter och att de endast ville att 

patienterna skulle lämna akutmottagningen så fort som möjligt (Han et al., 2017). Vidare 

beskrev sjuksköterskorna en känsla av lidande efter att ha utsatts för arbetsrelaterat hot och 

våld (Angland et al., 2014; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017). Travelbee (1971) 

beskriver i sin omvårdnadsteori att upplevt lidande kan leda till en känsla av likgiltighet, ilska 

och ångest. Att sjuksköterskorna som utsätts för arbetsrelaterat våld upplever ett lidande och 

på grund av detta en likgiltighet skulle kunna innebära en risk för patientsäkerheten då en 

likgiltighet hos sjuksköterskorna kan bidra till att patienterna erhåller en minskad kvalité på 

sin vård och omvårdnad. Detta skulle också kunna bidra till att sjuksköterskorna inte utför den 

goda och säkra vården som de är skyldiga att utföra enligt sin arbetsbeskrivning och enligt 

patientsäkerhetslagen.  

 

När en person söker sjukvård blir den automatiskt beroende av sjukvårdspersonal på grund av 

den sårbarhet som uppstår i samband med sjukdom och skada (Dahlén et al., 2012). Travelbee 

(1971) menar att hälsa och upplevelsen av ohälsa är något som är individuellt och en person 

kan reagera på ett flertal sätt om hen blir behandlad som ett sjukdomstillstånd eller diagnos 

snarare än den unika person som hen är. Den vanligaste reaktionen när en person inte 

behandlas som en unik individ är ilska, vilket kan utryckas direkt eller indirekt mot 

vårdpersonalen. Travelbee menare vidare att omvårdnad är en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan har till uppgift att hjälpa patienten och dess familj att klara av förekomsten av 

sjukdom och lidande. Travelbee menar också att kommunikation kan användas till att föra 

människor närmare varandra men att bristande kommunikation kan orsaka skada och såra 

motparten. Dahlén et al. (2012) skriver att patienter upplevde en positiv anknytning till 

vårdpersonalen när vårdpersonalen gjorde sig tillgänglig samt gav tillräckligt med information 

till patienten och anhöriga om deras aktuella situation. En god kommunikation gav patienter 

och anhöriga en känsla av trygghet under sitt besök på akutmottagningen (Dahlén et al., 

2012). Bristande kommunikation var istället en bidragande orsak till att patienter och anhöriga 

blev hotfulla och våldsamma (AlBashtawy & Aljezawi, 2016; Ilkiw-Lavalle & Grenyer, 2003; 

Morphet et al., 2014). Bristande kommunikation var också enligt Källberg et al. (2017) något 

som påverkade patientsäkerheten negativt på akutmottagningar. Resultatet av 

litteraturöversikten visade att sjuksköterskor upplevde att arbetsrelaterat hot och våld 

påverkade deras interaktion och kommunikation med patienterna negativt och 

sjuksköterskorna valde att ha så lite kontakt med dessa patienter som möjligt (Kennedy & 

Julie, 2013). Vidare beskrev sjuksköterskorna att de upplevde en negativ förändring i sin egen 

attityd mot patienterna när de blev utsatta för hot och våld på arbetsplatsen där den förändrade 

attityden inte enbart drabbade den hotfulla och våldsamma patienten utan också de andra 

patienterna på akutmottagningen (Hassankhani et al., 2017). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna värnar om en säker miljö för såväl patienter som 

personal. Arbetsrelaterat hot och våld kan dock ses skapa en negativ spiral där utsatthet för 

arbetsrelaterat hot och våld gör att sjuksköterskorna inte har en förmåga att kommunicera på 

det sätt som de önskade och en minskad förmåga att utföra omvårdnaden på ett sätt som 

garanterar en god och säker vård.  
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Den minskade förmågan till kommunikation, ändring i attityd och avståndstagande till 

patienter skulle också kunna leda till att patientsäkerheten hotas då viktiga detaljer hos 

patienterna kan missas. Minskad kommunikationsförmåga och ett avståndstagande till 

patienterna kan vidare leda till att sjuksköterskor inte kan utföra den personcentrerade 

omvårdnaden som hen är skyldig till enligt sin arbetsbeskrivning vilket gör att patienterna 

kanske inte ses som den unika individ den är utan mer som ett sjukdomstillstånd. Den 

minskade kommunikationen, oförmågan till att utföra personcentrerad vård samt ändringen i 

attityden hos sjuksköterskorna skulle alltså kunna leda till att fler av patienterna än 

nödvändigt på akutmottagningen blir hotfulla och våldsamma då de inte erhåller den 

information, omvårdnad och det personcentrerade bemötande de behöver. 

 

Arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1993:2, 2, 3, 4, 5, 6, 11§) ska det i Sverige finnas särskilda 

säkerhetsrutiner på alla arbetsplatser som kan drabbas av hot och våld. Säkerhetsrutinerna ska 

vara kända av alla arbetstagare, och arbetsplatsen ska vara utformad på ett sätt som minskar 

risken för hot och våld. Arbetsgivaren ska även snabbt ge den anställde hjälp och stöd för att 

förhindra fysiska- och psykiska skador. Arbetsgivarens ansvar i Sverige regleras också enligt 

arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160, kap 1, 1§; SFS, 1977;1160, kap 2, 2§) som anger att en 

arbetstagare inte skall utsättas för psykiska eller fysiska belastningar som riskerar leda till 

olycksfall eller ohälsa. Enligt lagen är det arbetsgivarens ansvar att förebygga de risker som 

arbetstagaren kan utsättas för (SFS, 1977:1160, kap 3, 2§). I resultatet av denna 

litteraturöversikt framkom att en stor del av sjuksköterskorna ansåg att hot och våld var en del 

i deras dagliga arbetsliv (Angland et al., 2014; Gacki-Smith et al., 2009; Han et al., 2017; 

Hyland et al., 2016; Kennedy & Julie, 2013; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2015; Wolf et 

al., 2014). Utifrån ett svenskt perspektiv är en akutmottagning alltså en sådan arbetsplats som 

borde ha säkerhetsrutiner och andra rutiner för att kunna ge stöd till sina anställda. Av 

resultatet i litteraturöversikten framgår dock att sjuksköterskorna upplevde att de inte fick 

något stöd efter att ha blivit utsatta för hot och våld (Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 

2014), och uppgav vidare att de var missnöjda med hur arbetsplatsen hanterade våldsamma 

incidenter (Esmaeilpour et al., 2010; Han et al., 2017; Pinar & Ucmak, 2010; Wright-Brown 

et al., 2016). Detta visar på att det finns omfattande brister i akutmottagningars arbete med 

säkerhet och stöd efter arbetsrelaterat hot och våld. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de påverkades emotionellt av tanken på att hela tiden befinna sig 

i riskzonen för att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats (Angland et al., 2014; Han et al., 

2017; Hyland et al., 2016; Kennedy & Julie, 2013; Ogundipe et al., 2013; Pich et al., 2011; 

Pinar & Ucmak, 2010; Ramacciati, et al., 2015; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskorna 

rapporterade även att de hade haft sjukfrånvaro relaterat till psykiska och fysiska skador efter 

att ha blivit utsatta för hot och våld (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 

2011; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014). Rozo, Olson, Thu & Stutzman (2017) uppger i 

likhet med litteraturöversiktens resultat att erfarenheter av arbetsrelaterat hot och våld samt en 

konstant rädsla för hot och våld och en upplevelse av inget till bristfälligt stöd från ledning 

har förknippats med utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna uppgav sig även vara rädda att gå till och från arbetet (Han et al., 2017; Pich 

et al., 2011), samt ha en känsla av att vara otrygga på sin arbetsplats (Esmaeilpour et al., 

2010; Gacki-Smith et al., 2009; Han et al., 2017; Hyland et al., 2016; Pich et al., 2011; Pinar 

& Ucmak, 2010). Förutom att påverka sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt hade även det 

arbetsrelaterade våldet ett negativ inverkan på deras privata liv.  
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I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskorna tog med sig sin aggression, 

frustration och stress hem efter arbetet och ibland tog ut den på sina familjemedlemmar 

(Hassankhani et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev vidare att de tog med sig en rädsla hem 

på fritiden där de oroade sig för både sin egen och sina familjemedlemmars säkerhet (Han et 

al., 2017). Även Avander, Heikki, Bjerså & Engström (2016) beskriver att hot och våld på 

arbetsplatsen leder till långtgående konsekvenser i sjuksköterskornas privata sfär där 

sjuksköterskorna uppgav sig vara rädda för att bli igenkända på sin fritid, eller att någon 

patient skulle försöka ta reda på vart de bodde. 

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2011) har arbetsplatser som är frekvent drabbade av arbetsrelaterat 

hot och våld svårt att rekrytera och behålla sin personal. Detta framkom även i resultatet av 

denna litteraturöversikt där sjuksköterskor som frekvent upplevde arbetsrelaterat hot och våld 

uppgav att de ville lämna sitt arbete på akutmottagningen (Gacki-Smith et al., 2009; 

Hassankhani et al., 2017; Jeong & Kim, 2017; Ogundipe et al., 2013; Wolf et al., 2014). 

Förlusten av erfaren och kompetent personal påverkade vården negativt både ur ett 

patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv (Jackson et al., 2002). För samhället, 

arbetsplatsen och individen som drabbas av arbetsrelaterat hot och våld var det problem som 

gav psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser (Beech & Leather, 2006). 

 

Sjuksköterskorna påverkas alltså emotionellt och känner en otrygghet på arbetsplatsen på 

grund av arbetsrelaterat hot och våld. Som redan är beskrivet påverkas omvårdnadens kvalitet 

samt patientsäkerheten av att sjuksköterskorna utsätts för arbetsrelaterat hot och våld. I 

litteraturöversiktens bakgrund anges faktorer som har visats ofta utlösa hor och våld från 

patienter och anhöriga. Exempel på sådana faktorer är långa väntetider och många patienter 

som vistas samtidigt på akutmottagningen (Abdellah & Salama, 2017; AlBashtawy & 

Aljezawi, 2016). Författarna anser därför att det är av vikt att arbetsgivare arbetar med att 

förebygga dessa faktorer för att minska förekomsten av hot och våld. På så sätt kan 

arbetsgivaren verka för en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna, ge sjuksköterskorna bättre 

förutsättningar för att stanna kvar på arbetsplatsen samt ha möjlighet att ge patienterna en god 

och säker vård.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1993:2, 2, 3, 4, 5, 6, 11§) ska arbetstagare ha tillräckligt med 

utbildning för att kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Enligt 

kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor (2017) ska akutsjuksköterskan kunna möta 

och kommunicera med hotfulla och våldsamma patienter på ett respektfullt och säkert sätt. 

Dock uppger sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat att de saknar utbildning i hantering 

av hot och våld på sin arbetsplats (Hyland et al., 2016; Yoon & Sok, 2016). Detta visar på att 

arbetsplatserna inte tillgodoser tillräckligt med utbildning i hur arbetsrelaterat våld kan 

hanteras. 

 

Även om ingen av artiklarna som granskats är gjorda i Sverige, känner författarna igen sig 

från resultatet som framkommit i denna litteraturöversikt. Ovanstående fynd visar på en annan 

verklighet än vad Arbetsmiljöverkets riktlinjer samt arbetsmiljölagen förespråkar. Det är 

därför av vikt att utbilda personalen i hantering av arbetsrelaterat hot och våld på 

akutmottagning. Det är även arbetsgivarens ansvar att sätta in åtgärder för att förebygga och 

på så sätt ha en möjlighet att minska på det arbetsrelaterade våldet och skapa en bättre 

arbetsmiljö. Att öka stöd och hjälp efter incidenter som innefattat hot och våld behövs för att 

kunna skapa en trygg arbetsmiljö för personalen och en trygg miljö för patienterna att vårdas 

i.  
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Att skapa en trygg arbetsmiljö skulle också kunna bidra till en ökad patientsäkerhet på 

akutmottagningen då en minskad personalomsättning ökar kompentensen och kontinuiteten 

hos personalen.  

 

Underrapportering 

På samma sätt som hot och våld, sexuella övergrepp och våld i hemmet inte alltid anmäls i 

samhället (Kennedy, 2005; Sato et al., 2012), anmäls inte heller alltid hot och våld gentemot 

sjuksköterskor på akutmottagningar till polis eller ledningen på arbetsplatsen (Babiarczyk et 

al., 2019; Chapman et al., 2010; Garg et al., 2019; Kowalenko & Gates et al., 2012). 

Arbetsmiljöverket (2011) menar även de att det troligtvis finns ett stort mörkertal av 

arbetsrelaterat hot och våld. I en studie av Garg et al. (2019) uppgav 36 procent av alla 

sjuksköterskor att de upplevt någon typ av arbetsrelaterat våld, men endast 33 procent av 

dessa anmälde incidenten. Schnapp et al. (2016) uppger däremot i sin studie att 96,6 procent 

av sjuksköterskorna på akutmottagningarna blivit utsatta för arbetsrelaterat våld. Fenomenet 

underrapportering av arbetsrelaterat våld är även något som framkommer i 

litteraturöversiktens resultat där ett flertal av artiklarna uppger att sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna inte rapporterar arbetsrelaterat våld (Esmaeilpour et al., 2010; Kennedy 

& Julie, 2013; Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 2010). Pinar och Ucmak (2010) fann att så 

mycket som 80 procent av sjuksköterskorna inte anmälde våldsamma incidenter. Som det 

framgår ovan varierar den statistik som framkommit i olika studier i stor utsträckning. Det 

statistiken ändå har gemensamt är att den visar på att underrapportering är ett omfattande 

problem och att det existerar ett stort mörkertal kring antalet incidenter med hot och våld på 

arbetsplatsen. 

 

Enligt BRÅ (2017) är allmänhetens upplevelse att polisen “ändå inte kan göra något” en 

anledning till att hot och våld i samhället inte polisanmäls. På samma sätt som allmänheten 

upplevde det meningslöst att polisanmäla hot och våld i samhället framkom det i 

litteraturöversiktens resultat att sjuksköterskor upplevde det meningslöst att rapportera 

arbetsrelaterat våld. Känslan av att det var meningslöst att anmäla uppkom efter att 

sjuksköterskorna upplevt bristfällig återkoppling på rapporter av arbetsrelaterat hot och våld 

samt en upplevelse av att deras anmälningar av våldet inte får någon effekt på vare sig 

förövaren eller verksamheten (Han et al., 2017; Kennedy & Julie, 2013; Pinar & Ucmak, 

2010; Tan et al., 2015). I slutändan upplevdes alltså ingen förändring, och inga åtgärder 

vidtogs för att förhindra att något liknande skulle ske igen. Konsekvensen för sjuksköterskor 

blev alltså att det ansågs meningslöst att fylla i en tidskrävande händelserapport (Esmaeilpour 

et al., 2010; Gacki-Smith et al., 2009; Kennedy & Julie, 2013; Wolf et al., 2014).  

 

En annan anledning till att arbetsrelaterat hot och våld underrapporterades var att hot och våld 

tolererades och upplevdes olika (Kennedy & Julie, 2013; Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 

2010; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2015). När väl det arbetsplatsrelaterade våldet 

rapporterades, gjordes det framförallt till sjukhusets säkerhetspersonal samt till ledningen på 

arbetsplatsen (Sachdeva et al., 2019). I litteraturöversiktens resultat framkom att tidsbrist, hög 

arbetsbelastning, icke-användarvänliga system samt en hög frekvens av arbetsrelaterat hot och 

våld var ytterligare anledningar till underrapporteringen (Gacki-Smith et al., 2009; Pich et al., 

2011). Det är i linje med vad som framkommer i Hogarth, Beattie och Morphet (2015) studie, 

där sjuksköterskor ansåg att det var fördelaktigt om de kunde följa vad som skedde med deras 

rapport och ta del av resultatet. De uppgav även att användarvänliga och icke-

tidskonsumerande rapporteringsverktyg underlättade och gjorde att sjuksköterskor i högre 

grad anmälde arbetsplatsrelaterat hot och våld. 
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Slutsats 

 

Arbetsrelaterat hot och våld är ett stort och vanligt förekommande problem på 

akutmottagningar, så vanligt förekommande att det är en del i sjuksköterskors dagliga 

arbetsliv. Att vara frekvent utsatt för hot och våld på sin arbetsplats påverkar sjuksköterskor 

negativt såväl fysiskt som psykiskt. Vidare visas att patientsäkerheten på akutmottagningarna 

hotas när sjuksköterskorna utsätts för arbetsrelaterat hot och våld då kvalitén på vården och 

omvårdnaden minskar. Resultatet av litteraturöversikten visar också att det finns ett stort 

mörkertal av arbetsrelaterat hot och våld då utsattheten för detta inte rapporteras.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hot och våld 

på akutmottagning, detta anser författarna blivit belyst i resultatet. Majoriteten av studierna 

som är gjorda på sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på arbetsplatsen är gjorda i andra 

länder än i Sverige och det skulle därför vara av intresse att se mer av denna forskning även 

från det svenska perspektivet. Framtida forskning skulle även kunna genomföras inom 

området coping efter arbetsrelaterat våld samt sjuksköterskors uppfattning om hur 

arbetsplatsen kan hantera och förebygga arbetsrelaterat våld då detta identifierades som 

speciella problemområden. 

 

Hot och våld är ett problem som, trots att det är vanligast förekommande inom 

akutsjukvården, förekommer i alla olika delar av hälso- och sjukvården. Författarna anser 

därför att denna litteraturöversikt kan tillföra kunskap även till andra inriktningar inom hälso- 

och sjukvården. Något som överraskade författarna var hur mycket arbetsrelaterat hot och 

våld underrapporterades. Underrapporteringen av hot och våld och varför detta inte 

rapporteras skulle kunna vara ett ämne av intresse att forska vidare om. Litteraturöversiktens 

resultat kan bidra till en diskussion ute i verksamheterna angående personalens upplevelser av 

hot och våld. Den skulle även kunna bidra till en diskussion om vikten av att rapportera alla 

hotfulla och våldsamma incidenter som uppstår på arbetsplatsen. Detta för att kunna komma 

tillrätta med det arbetsrelaterade våldet och på så sätt öka patientsäkerheten samt förbättra 

arbetsmiljön. 
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BILAGA A 

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

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder.  

* Begränsat/för få 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 deltagare och adekvata statistiska 

metoder.  

* Begränsat/för få 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 inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext. Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna 

tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik.  

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

*Några av kriterierna från I =hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = låg kvalitet. 
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BILAGA B 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Angland, Dowling & 

Casey 

2014 

Irland 

Nurses´ perceptions 

of the factors which 

cause violence and 

aggression in the 

emergency 

department: A 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

vilka faktorer som 

bidrar till våld och 

aggression på 

irländska 

akutmottagningar.  

Detta var en kvalitativt 

beskrivande studie där 

studiens data samlades in 

genom semi-strukturerade 

intervjuer. Deltagarna i 

studien jobbade alla på en 

irländsk akutmottagning och 

rekryterades genom 

ändamålsenligt urval. 

Analysen av insamlade data 

genomfördes genom att hitta 

teman enligt Burnards 

ramverk 

N= 12 (0) Två huvudteman 

identifierades miljö- samt 

kommunikations-faktorer. 

Utöver huvudteman 

identifierades även sju 

underteman: väntetider, 

överbelastning (crowding), 

säkerhetsbrister, triage-

relaterade problem, 

mellanmänskliga relationer, 

attityd hos personal samt 

rädsla och sårbarhet.  

I 

K 

Esmaeilpour, Salsali 

& Ahmadi 

2010 

Iran 

Workplace violence 

against Iranian nurses 

working in emergency 

departments  

Studiens syfte var att 

undersöka frekvens 

och karaktär av 

arbetsrelaterat fysiskt 

och psykiskt våld mot 

iranska sjuksköterskor 

som arbetar på 

akutmottagning.  

Denna studie var en 

tvärsnittsstudie som utfördes 

på elva akutmottagningar i 

Iran. Alla sjuksköterskor 

som mötte 

inklusionskriterierna för 

studien inbjöds att delta. 

Data till studien samlades in 

via frågeformulär vilka 

skapats av ILO, ICN, WHO 

samt PSI. Dessa anpassades 

sedan för den aktuella 

studien. Frågeformulären 

undersöktes först av fem 

olika universitetslärare och 

pilottestades sedan på 20 

sjuksköterskor innan de 

skickades ut till studiens 

deltagare. Insamlade data 

analyserades genom 

N= 196 (18) 

 

Resultatet i studien visade att 

60% av sjuksköterskorna 

rankade sin oro relaterat till 

arbetsrelaterat våld till 4 på en 

skala mellan 1–5. 

Sjuksköterskorna 

rapporterade vidare att det 

inte fanns någon rutin för hur 

arbetsrelaterat hot och våld 

skulle anmälas på 

arbetsplatsen. 40% av 

sjuksköterskorna som varit 

med om fysiskt våld samt 

25,8% av de som varit med 

om psykiskt våld angav att de 

besvärades av störande 

minnesbilder och tankar från 

attacken. Deltagarna i studien 

rapporterade en låg 

tillfredställelse till hur 

I 

P 



 

II 

 

användning av beskrivande 

och inferencial-statistik.  

arbetsplatsen och 

arbetsledningen hanterade 

arbetsrelaterat hot och våld. 

Att rapportera arbetsrelaterat 

hot och våld beskrevs med 

ordet “meningslöst”.  

Gacki-Smith, Juarez, 

Boyett, Homeyer, 

Robinson & MacLean 

2009 

USA 

Violence Against 

nurses Working in US 

Emergency 

Departments 

Syftet med studien 

var att undersöka 

akutsjuksköterskors 

upplevelser och 

uppfattningar om våld 

utfört av patienter och 

besökare på 

akutmottagningar i 

USA.  

Denna studie var en 

tvärsnittsstudie. För att 

rekrytera medlemmar till 

studien användes 

lämplighetsurval och en 

enkät som blivit testad och 

godkänd av experter 

skickades ut till alla 

Emergency Nurses 

Association medlemmar som 

mötte inklusionskriterierna 

för studien. Icke-

parametriska statistiska 

metoder användes för att 

analysera insamlade data. 

Även statistiska test som x2 

och Fisher exact test 

användes för att jämföra 

oberoende grupper mot 

varandra med hänsyn till 

procent. Kuskal-Wallis samt 

Mann-Whitney U-test 

användes för att jämföra 

oberoende grupper med 

hänsyn till icke-kategoriska 

variabler.  

N = 31 905 (28 

440)  

Den vanligaste upplevda 

typen av fysiskt våld som 

sjuksköterskorna upplevde 

var att bli spottad på, slagen, 

knuffad, riven och sparkad på. 

Den vanligaste upplevda 

typen av psykiskt våld var att 

bli skriken på, bli skrämd 

samt att bli utsatt för sexuella 

trakasserier. 67% av 

sjuksköterskorna betygsatte 

sin upplevda säkerhet på 

jobbet 5 eller <5 på en skala 

från 1–10. Resultatet visade 

också att sjuksköterskor som 

ansåg att våld var en 

oundviklig del av deras jobb 

på akutmottagningen hade i 

högre grad blivit utsatta för 

arbetsrelaterat våld.  

Det framkom ett flertal 

barriärer till varför våld ej 

rapporterades: rädsla för 

hämnd från ledningen, svårt 

att förstå sjukhusets policy för 

rapportering av våld, en 

uppfattning om att rapportera 

våld var ett tecken på svaghet, 

en attityd att våld är en del av 

det dagliga jobbet samt tron 

om att råka ut för en våldsam 

incident var ett tecken på 

inkompetens.   

III 

P 



 

III 

 

Han, Lin, Barnard, 

Hsiao, Goopy & Chen 

2017 

Taiwan 

Workplace violence 

against emergency 

nurses in Taiwan: A 

phenomenographic 

study 

Syftet med studien 

var att förstå 

akutsjuksköterskors 

upplevelse och 

perspektiv av 

arbetsrelaterat våld.  

Denna studie är en kvalitativ 

studie där författarna använt 

en fenomenografisk ansats.  

Studien utfördes på tre 

akutmottagningar i Taiwan. 

Data samlades in via 

individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

N= 30 (0) Analysen av insamlade data 

identifierade fyra 

huvudkategorier: 

“arbetsrelaterat våld på 

akutmottagning som en del av 

den legitimerade 

sjuksköterskans jobb”, 

“Arbetsrelaterat våld på 

akutmottagning kan 

framställa ett direkt hot mot 

sjuksköterskans liv”, “våld på 

akutmottagningen är en 

fortgående mardröm” samt 

“våldet på akutmottagningen 

minskar lusten att jobba inom 

akutsjukvård”. Det 

arbetsrelaterade våldet 

beskrevs av sjuksköterskorna 

som seriöst, förrädiskt och ett 

ökande problem med viktiga 

kliniska, professionella och 

personliga följder.  

I 

K 

Hassankhani, Parizad, 

Gacki-Smith & 

Mohammadi 

2018 

Iran 

The consequences of 

violence against 

nurses working in the 

emergency 

department: A 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

efterverkningar och 

konsekvenser från 

arbetsrelaterat våld 

från 

akutsjuksköterskans 

perspektiv.  

Denna studie har använt en 

kvalitativ ansats. Deltagare 

till studien har rekryterats 

genom ändamålsenligt urval 

från fem olika 

akutmottagningar på olika 

sjukhus i Iran. 

Datainsamlingen fortgick 

tills datamättnad uppnåddes 

och skedde genom semi-

strukturerade djupintervjuer. 

Insamlade data analyserades 

genom att författarna 

genomförde en 

innehållsanalys.  

N= 16 (0) En huvudkategori framkom 

av intervjuerna: “lidande 

sjuksköterskor”. Som 

underkategorier framkom: 

psykiska hälsorisker, fysiska 

hälsorisker, hot mot den 

professionella integriteten 

samt hot mot den sociala 

integriteten.  

I 

K 

Howerton Child & 

Sussman 

Occupational 

Disappointment: Why 

Syftet med studien 

var att identifiera 

Denna studie använder sig 

av en grounded-theory 

N= 28 (0) Resultatet av intervjuerna 

bildade ett huvudtema: 

I 
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2017 

USA 

Did I Even Become a 

Nurse? 

mönster av känslor 

och beteenden hos 

akutsjuksköterskor 

som upplevt psykiskt 

våld på arbetsplatsen.  

metodik. Deltagare till 

studien rekryterades genom 

att göra reklam på lokala 

sjukhus och internetsidor. 

Rekrytering av deltagare 

fortsatte tills datamättnad 

uppnåddes. Datainsamling 

skedde genom 

ostrukturerade 

djupintervjuer. För att 

analysera insamlade data 

användes en konstant 

jämförande data-analys. 

“yrkesbesvikelse”. Det 

bildades även ett flertal 

underkategorier: 

“beskyddande, bidragande 

och neutrala faktorer till 

yrkesbesvikelse”, “närvaro av 

säkerhetsvakter och chefer” 

samt “obligatoriska kurser”. 

Hyland, Watts & Fry  

2016 

Australien 

Rates of workplace 

aggression in the 

emergency 

department and 

nurses’ perceptions of 

this challenging 

behaviours: a 

multimethod study. 

Syftet var att 1. 

identifiera 

karakteristika samt 

mönster av 

rapporterade 

incidenter med 

utmanade beteenden 

på akutmottagningen. 

2. Att utforska 

akutsjuksköterskors 

uppfattningar om att 

vårda patienter som 

uttrycker ett 

utmanande beteende.  

Studien utfördes med en 

mixad-metod. Studien 

utfördes på 

akutmottagningar vid två 

sjukhus i Sydney, 

Australien.  

Datainsamlingen skedde på 

två sätt. Vid det första sättet 

samlades data in angående 

incidenter som skett på 

sjukhusen de senaste 12 

månaderna via ett 

datasystem. I det andra 

steget samlades data in 

genom enkäter. I enkäterna 

skulle deltagarna ranka sig 

själva i olika situationer och 

i slutet av enkäterna fanns 

öppna kommentarer för 

deltagarna att fylla i. 

Deltagare till enkäterna 

rekryterades genom 

ändamålsenligt urval. Innan 

enkäter lämnades ut till 

deltagarna testades de först 

på 10 andra personer.  

N= 80 (27) Majoriteten av deltagarna i 

studien (58,5%) ansåg att de 

saknade kunskap i att hantera 

ett utmanande beteende. 

75,5% av deltagarna angav att 

de upplevt det svårt att vårda 

en person med utmanande 

beteende, 20% av dessa 

uppgav att de fann de mycket 

svårt att vårda dessa personer. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

psykiskt våld var svårare att 

hantera än fysiskt våld. Tre 

teman identifierades i de 

öppna kommentarerna i slutet 

på enkäterna: “ökande 

säkerhet”, “öppen tillgång” 

samt “att skapa obalans”  

II 
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Kvantitativa data 

analyserades med relevanta 

kvantitativa test som 

exempelvis Pearson chi2-

test. Kvalitativa data 

analyserades och 

organiserades i teman med 

hjälp av en tema-analys.  

Jeong & Kim 

2017 

Korea 

The relationship 

between the intention 

to leave the hospital 

and coping methods 

of emergency nurses 

after workplace 

violence  

Syftet med studien 

var att identifiera 

relationen mellan 

akutsjuksköterskors 

intention att lämna 

arbetet på sjukhus och 

deras coping-metoder 

efter arbetsrelaterat 

våld.  

Studien var utformad som en 

beskrivande undersökning. 

Data samlades in genom 

frågeformulär. Dessa 

frågeformulär var testade 

genom en pilotstudie.   

Deltagare till studien 

rekryterades genom 

lämplighetsurval och 

rekryterades från sju olika 

akutmottagningar på sjukhus 

i Korea.  

 

N= 260 (46) 17,3% av sjuksköterskorna 

uppgav att de dagligen 

upplevde psykiskt våld från 

patienter och 15,9% upplevde 

dagligen våld från anhöriga. 

23,8% av sjuksköterskorna 

rapporterade att de alltid 

anmälde en incident till en 

chef. 12,1 % uppgav att de 

försökte hantera situationen 

genom att ta hjälp från 

kollegor. 15,9% uppgav att de 

upplevda att situationen som 

uppstått var deras eget fel och 

14,5 % av sjuksköterskorna 

hanterade situationen genom 

att låtsas som att inget hade 

hänt. 61% av 

sjuksköterskorna övervägde 

att lämna sitt arbete på 

sjukhuset på grund av 

arbetsrelaterat hot och våld.  

 

I 

P 

Kennedy & Julie 

2013 

Sydafrika 

Nurses´ experiences 

and understanding of 

workplace violence in 

a trauma and 

emergency 

department in South 

Africa 

Syftet med studien 

var att erhålla en 

djupare förståelse för 

hur sjuksköterskor 

förstår och upplever 

arbetsrelaterat hot och 

våld som utförs av 

patienter. Syftet var 

I denna studie användes en 

kvalitativt utforskande 

design. Studien utfördes på 

ett sjukhus i Sydafrika och 

för att rekrytera deltagare 

användes ett ändamålsenligt 

urval. Data till studien 

samlades in genom semi-

N= 8 (0) Det identifierades 4 

huvudteman: “Tolkning av 

arbetsrelaterat våld”, 

“upplevelser och reaktioner 

på våld”, “coping-strategier” 

samt “våldets effekt på 

arbetsprestationen”. Utöver 

huvudkategorierna 

I 
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också att kunna göra 

rekommendationer för 

hur man ska reducera 

denna typ av våld.  

strukturerade intervjuer. 

Data från intervjuerna 

analyserades sedan genom 

att författarna utförde en 

tema-analys.  

identifierades ett flertal 

underkategorier. Exempel på 

några av underkategorierna 

är: underrapportering av våld, 

normalisering av oförskämt 

beteende samt internt- och 

externt supportnätverk.  

Ogundipe, Etonyeaku, 

Adigun, Ojo, 

Aladesanmi, Taiwo & 

Obimakinde  

2013 

Nigeria 

Violence in the 

emergency 

department: a 

multicentre survey of 

nurses’ perceptions in 

Nigeria. 

Syftet med studien 

var att bestämma 

epidemiologin för 

våld mot 

sjuksköterskor som 

arbetar på en 

akutmottagning. 

Syftet var även att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

uppfattning av vad 

som bidrar till våld, 

effekten som våldet 

har på produktiviteten 

samt eventuella 

förebyggande 

strategier.  

Studien genomfördes på sex 

akutmottagningar vid olika 

sjukhus i Nigeria. Studien 

utfördes med hjälp av ett 

semi-strukturerat 

frågeformulär som delades 

ut till alla sjuksköterskor 

som arbetade vid de berörda 

akutmottagningarna vid det 

aktuella tillfället.  

 

N=81 

(Svarsfrekvens 

90%)  

Inget av de deltagande 

sjukhusen hade strategier för 

hur de skulle motverka hot 

och våld på arbetsplatsen. 

74,3% av deltagarna i studien 

hade inte någon utbildning i 

hur de skulle känna igen 

våldsamma patienter eller hur 

de skulle hantera en våldsam 

incident. De flesta av 

sjuksköterskorna i studien var 

inte nöjda med säkerheten på 

akutmottagningarna. 83,6 % 

av sjuksköterskorna var inte 

nöjda med sättet som 

sjukhusledningen hanterade 

fall med våldsamma 

incidenter och 44,4% av de 

deltagande sjuksköterskorna 

angav att de kunde tänka sig 

att byta arbete om 

möjligheten gavs. 

I 

P 

Pich, Hazelton, 

Sundin & Kable 

2011 

Australien 

Patient-related 

violence at triage: A 

qualitative descriptive 

study  

Syftet med studien 

var att beskriva 

erfarenheterna av 

patientrelaterat våld 

under den senaste 

månaden hos en 

grupp sjuksköterskor 

som arbetar med 

triage.  

Denna studie var utförd med 

en kvalitativt beskrivande 

design. Data till studien 

samlades in genom semi-

strukturerade intervjuer. 

Studien utfördes på en 

akutmottagning i New South 

Wales i Australien. 

Deltagare till studien 

N= 6 (0) Ett antal teman identifierades 

i dataanalysen: “identifiering 

av utlösande faktorer”, “brist 

på utbildning”, “brist på 

debriefing efter episoder med 

hot och våld” samt 

“svårigheter att rapportera 

våld”. Alla deltagare i studien 

beskriver också att 

arbetsrelaterat våld anses vara 

I 
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rekryterades genom 

ändamålsenligt urval. 

Den insamlade data 

analyserades genom att en 

kvalitativ innehållsanalys 

utfördes.  

en del i deras dagliga 

arbetsliv. Deltagarna 

beskriver vidare vilken 

påverkan det arbetsrelaterade 

våldet hade både på den egna 

personen och professionellt. 

Känslor som maktlöshet och 

frustration användes i 

beskrivningarna.  

Pinar & Ucmak 

2010 

Turkiet 

Verbal and physical 

violence in 

emergency 

departments: a survey 

of nurses in Istanbul, 

Turkey 

Syftet med studien 

var att fastställa det 

upplevda verbala och 

fysiska våldet samt 

relaterade faktorer 

upplevt av 

sjuksköterskor i 

akutsjukvården.  

Studien var en 

tvärsnittsstudie med 

beskrivande design. Studien 

utfördes på elva 

akutmottagningar på olika 

sjukhus i Istanbul, Turkiet. 

Data samlades in genom 

frågeformulär som var 

utvecklade av författarna till 

studien. Frågeformulären 

undersöktes av en 

expertgrupp innan de gavs 

till studiedeltagarna.  

N= 262 (7) 

 

91,4% av sjuksköterskorna 

hade blivit utsatta för psykiskt 

våld och 74,9 % hade blivit 

utsatta för någon form av 

fysiskt våld under de senaste 

12 månaderna. 80% av 

sjuksköterskorna rapporterade 

inte den upplevda händelsen. 

En anledning till att inte 

rapportera våldet var 

framförallt missnöje gentemot 

den respons som gavs vid 

anmälan. En andra anledning 

var en känsla av apati, rädsla 

att förlora jobbet samt rädsla 

för efterföljande rättsliga 

åtgärder. 82,7% av 

sjuksköterskorna upplevde att 

de inte erhållit någon träning i 

hur de skulle agera vid 

arbetsrelaterat våld. 65% av 

sjuksköterskorna uppgav att 

de aldrig kände sig säkra på 

arbetsplatsen.  

I 

P 

Ramacciati, 

Ceccagnoli & Addey 

2015 

Italien 

Violence against 

nurses in the triage 

area: An Italian 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att undersöka de 

upplevda känslorna 

hos sjuksköterskor 

efter episoder av 

arbetsrelaterat våld. 

Detta var en kvalitativ 

studie. Deltagare till studien 

rekryterades genom 

ändamålsenligt urval och 

kom från sex olika 

akutmottagningar i Toscana, 

N= 9 (0) Tio teman identifierades: “en 

känsla av sårbarhet”, “en 

känsla av ensamhet och att ej 

få stöd av ledningen”, “en 

känsla av otillräcklighet och 

skuld”, “orättvisa”, 

I 
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Italien. Data samlades in 

med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer.  

Insamlade data analyserades 

med hjälp av Colaizzi 

metoden.  

“långvariga effekter”, 

“rädsla”, “oundviklighet”, 

“ursäkt”, “skillnad mellan 

kön” samt 

“självmedvetenhet”.  

Tan, Lopez & Cleary 

2015 

Singapore/Australien 

Nursing management 

of aggression in a 

Singapore emergency 

department: A 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att utforska 

legitimerade 

sjuksköterskors 

uppfattningar om att 

hantera aggressiva 

patienter på 

akutmottagningen. 

Studien var en kvalitativ 

studie som genomfördes på 

en akutmottagning i 

Singapore. Deltagare till 

studien rekryterades genom 

utdelande av flyers samt 

information till den aktuella 

personalen vid 

personalmöten. Rekrytering 

av deltagare fortgick tills 

datamättnad uppnåddes. 

Data till studien samlades in 

genom intervjuer. Insamlade 

data analyserades genom att 

utföra en tema-analys. 

N= 10 (0) Fyra olika huvudteman 

identifierades: “påverkan som 

aggressiva patienter har på 

sjuksköterskor”, 

“sjuksköterskors bedömning 

av aggressivt beteende”, 

“omvårdnad vid aggressivt 

beteende” samt 

“organisatorisk support och 

ansvar”.  

I 

K 

Wolf, Delao & 

Perhats 

2014 

USA 

Nothing Changes, 

Nobody Cares: 

Understanding the 

Experience of 

Emergency Nurses 

Physically or Verbally 

Assaulted While 

Providing Care 

Syftet med studien 

var att skapa en bättre 

förståelse för 

akutsjuksköterskors 

upplevelse av att ha 

blivit fysiskt- eller 

psykiskt överfallna 

när de vårdat patienter 

på amerikanska 

akutmottagningar.  

Studien genomfördes med 

en kvalitativt beskrivande 

och utforskande design. 

Datainsamlingen skedde 

genom att deltagarna som 

rekryterats skickade in 

berättelser via mejl. 

Insamlade data jämfördes 

sedan genom konstant 

jämförelse för att upptäcka 

teman från berättelserna.  

N= 46 (0) Tre olika huvudteman 

identifierades: “miljö”, 

“personliga” samt “känna 

igen ledtrådar”. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

våld var oundvikligt på deras 

arbetsplats och att de hade 

bristande kunskap i hur man 

känner igen ledtrådar för våld. 

En accepterande kultur för 

våld på arbetsplatsen var en 

barriär för förbättring av 

arbetsplatsrelaterat våld.  

I 

K 

Wright-Brown, 

Sekula, Gillespie & 

Zoucha 

2016 

USA 

The Experiences of 

Registered Nurses 

Who are Injured by 

Interpersonal 

Violence While on 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilken påverkan 

arbetsrelaterat våld 

har på 

Denna studie använder sig 

av en mixad-metod.  

Deltagare till studien 

rekryterades på en konferens 

för akutsjuksköterskor samt 

N= 39 (0) 

(kvantitativ) 

N= 3 (0) 

(kvalitativ) 

Kvantitativt resultat: 38,46% 

av deltagarna i studien 

uppgav att de blivit skadade 

av mellanmänskligt våld när 

de varit i tjänst på 

I 
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Duty in an 

Emergency 

Department 

arbetstillfredsställelse 

hos sjuksköterskor, 

med hjälp av Porter´s 

Needs Satisfaction 

scale. Vidare är syftet 

att beskriva 

erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som 

har blivit skadade av 

våld när de arbetat på 

akutmottagning samt 

att utforska deras 

intention att arbeta 

kvar på arbetsplatsen.  

via mail till utvalda 

akutmottagningar. Data till 

den kvantitativa delen av 

studien samlades in genom 

frågeformulär och data till 

den kvalitativa delen av 

studien samlades in via 

intervjuer.  

I den kvalitativa delen av 

studien användes en 

fenomenologisk ansats 

 

akutmottagning. 86% hade 

blivit utsatta för fysiskt våld 

av en patient, 13% uppgav sig 

ha blivit utsatta för fysiskt 

våld av en anhörig.  

I det kvalitativa resultatet 

framkom fyra olika teman: 

“akutens personal som ett 

team eller familj”, “fokus på 

att hjälpa andra”, “nöjdhet 

över omedelbar 

tillfredsställelse“ samt 

“besvikelse över företagets 

respons” 

Yoon & Sok 

2016 

Korea 

Experience of 

violence, burnout and 

job satisfaction in 

Korean nurses in the 

emergency medical 

centre setting 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen av våld i 

relation till utbrändhet 

och 

arbetstillfredsställelse 

hos koreanska 

sjuksköterskor som 

arbetar på 

akutmottagningar.  

Studien var en 

tvärsnittsstudie med 

beskrivande design. Studien 

utfördes på tre olika 

akutmottagningar i Korea. 

För att rekrytera deltagare 

till studien användes 

lämplighetsurval. 

Datainsamlingen skedde 

genom frågeformulär. Två 

professorer och en statistisk 

expert undersökte formuläret 

innan studiestart för att 

bekräfta innehållets validitet.     

N= 240 (4) 

 

78% av sjuksköterskorna 

upplevde att de inte erhållit 

någon utbildning om coping-

metoder efter 

arbetsplatsrelaterat våld. 

Fysiskt våld upplevdes 

jobbigare att vara med om än 

psykiskt våld. Utbrändhet 

hade en signifikant positiv 

relation med psykiskt våld, 

fysiskt hot samt fysiskt våld. 

Arbetstillfredsställelse hade 

en negativ korrelation med 

psykiskt våld, fysiskt hot samt 

fysiskt våld.  

I 

P 

Referens: Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  


