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Sammanfattning 

Bakgrund: Hot och våld innebär att en individ utsätter en annan individ för handlingar som 

överskrider gränser och är olagliga. Akutmottagningen är tillgänglig dygnet runt för individer 

som har en akut sjukdom eller skada. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor efter 

vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet och ICN:s etiska kod. Alla patienter ska bemötas 

med respekt och lika värde på akutmottagningen. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på en akutmottagning. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar genomfördes för att 

sammanställa tidigare forskning inom det specifika området. Studien baseras på tio 

vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Fem huvudkategorier och fem underkategorier framkom i 

studien.  Huvudkategorierna var rädsla, en ständig oro för sin säkerhet, fysiska upplevelser, 

besvikelse och brister på akutmottagningen. Att utsättas för hot och våld upplevdes svårt. Det 

påverkade sjuksköterskor psykiskt, fysiskt samt i privatlivet. Patientsäkerhet och möjlighet att 

utföra sin profession blev lidande. Sjuksköterskor upplever ett bristande stöd från 

arbetsgivaren och att det skett en normalisering av hot och våld på akutmottagningen. 

Slutsats: Hot och våld på akutmottagningen leder till ohälsa hos sjuksköterskor. Genom en 

förbättrad arbetsmiljö, bättre stöd från arbetsgivaren samt mer förståelse för varför det sker, 

kan ohälsan undvikas.  

 

Nyckelord: Akutmottagning, hot och våld, sjuksköterskor, upplevelser. 
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1. Inledning 
 

Ett intresse för hot och våld på akutmottagningar växte för oss fram redan i början av 

sjuksköterskeutbildningen på grund av den återkommande medierapporteringen. Då vi är 

intresserade av akutsjukvård och eventuellt planerar att arbeta inom akutsjukvård ville vi ta 

redan på mer om detta och beskriva sjuksköterskors upplevelser av problemet. 

 

Efter en del efterforskning på området insåg vi att det fanns mycket litteratur som beskrev 

detta problem och valde därför att göra en litteraturstudie istället för en klinisk studie som var 

vår första tanke. Denna litteraturstudie kommer att behandla arbetet för sjuksköterskor på en 

akutmottagning och hur förekomsten av hot och våld ser ut på denna arbetsplats.  

Det är en arbetsgivares skyldighet att förebygga hot och våld i de anställdas arbetsmiljö, och 

försöka se till att de anställda har en trygg arbetsplats (Brottsförebygganderådet, 2018). Att bli 

utsatt för hot och våld på sitt arbete är ett arbetsmiljöproblem som på senaste tiden fått stor 

uppmärksamhet i media. Som blivande sjuksköterskor med avsikt att jobba inom sjukhusvård 

är detta givetvis ingenting som gått oss obemärkt förbi, och intresset att belysa området är för 

oss stort. En förhoppning med detta arbete är att förutom att belysa problemet med hot och 

våld, även upptäcka möjligheter till förbättrade arbetssätt för att undvika att detta blir ett 

fortsatt växande problem. Presstidningen på Sophiahemmets sjukhus sammanfattar problemet 

med dessa ord; 

Beväpnade, testosteronstinna gäng med skottskadade kompisar. Polisavspärrningar kring 
akutavdelningar. Anhöriga som struntar i besöksregler. Sjukvårdspersonal som döljer sina namnlappar 

och inte vågar gå ensamma efter avslutat pass (Bild, 2018). 

 
Nyhetsrapporteringen om hot och våld inom vården har varit skrämmande de senaste åren. Bilder av 

akutavdelningar som kriminella krigszoner har kablats ut i medierna. En bild som visserligen är korrekt, 

ur ett ögonblicksperspektiv, men ändå varken representativ för hela eller den ökade hotbilden i stort 

(Bild, 2018). 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hot och våld  

World Health Organizations definition av hot och våld är att avsiktligt använda sig av fysiskt 

våld eller makt mot grupp eller annan individ. Det kan resultera i fysisk eller psykisk skada, 

underutveckling eller död (WHO, 2002). 

 

Hot och våld innebär att en individ utsätter en annan individ för handlingar som överskrider de 

gränser som är socialt accepterade och tillåtna samt lagliga. Hot kan vara både muntliga och 

skriftliga, som hot om skadegörelse eller fysiskt våld mot en individ (Hallberg, 2011). Våld 

innebär en avsiktlig handling som är aggressiv såsom att exempelvis knuffas eller rivas, vilket 

leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan individ. Det är individens upplevelse av 

händelsen som avgör om det blir stressfaktor (Folkman, Lazaurus, Dunkel-Schetter, DeLongis 

& Gruen, 1986). Att bli utsatt för hot och våld innebär ofta en ökad aktivitet i nervsystemet och 

ett ökat stresspåslag för den utsatte. Definitionen av hot och våld styrs av offrets tolkning av 
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det som hänt och dennes psykiska och fysiska mående efter händelsen. I situationer med hot 

och våld finns det alltid en risk för missförstånd mellan de inblandade individerna då dessa 

situationer ofta innefattar starka känslor och, som tidigare nämnt, ett ökat stresspåslag. Därför 

är hot- och våldssituationer komplexa (Larsson & Lindgren, 2012). 

 

När individen utsätts för hot och våld, oberoende av situation, så reagerar individen ofta med 

ångest eller rädsla. Att befinna sig i en sådan situation, där individen har svårt att förstå allvaret 

i hoten, kan göra att individen bedömer situationen som mer kritisk än den faktiskt är. För den 

som utsätter någon annan för hot är det istället hoppet att vinna någonting som är drivkraften 

(Larsson et al., 2012). 

 

2.2 Sjuksköterskan som profession  

Det finns flera kriterier för att ett yrke som sjuksköterska får kallas profession. Yrket ska ha ett 

eget kunskapsområde som vilar på en vetenskaplig grund. Professionen ger en legitimation som 

innebär att den legitimerade och utbildade sjuksköterskan har ett självständigt yrkesansvar. 

Etiska regler som ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska följas och arbetet ska ske både 

autonomt och i team. En profession värderas högt av samhället och tillhör en nationell 

organisation (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns det fyra ansvarsområden för sjuksköterskan som är 

grundläggande för att patienten ska uppnå hälsa; att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra 

lidande och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har ansvar 

för omvårdnad som ska utövas respektfullt oavsett patientens tro, hudfärg, ålder, etnisk 

bakgrund, kultur, kön, sjukdom, politiska åsikter, sexuell läggning, social ställning eller 

nationalitet. Beskrivningen av omvårdnadsbehovet är universellt. I sjuksköterskans profession 

är respekt för patientens rätt till liv och egna val en självklarhet, liksom respektfullt bemötande 

och kunskap om mänskliga rättigheter. (ibid.) 

 

Sjuksköterskans arbete handlar om att hjälpa patienter att behålla, återfå eller uppnå det 

maximala välbefinnandet eller levnadsnivån utifrån miljömässiga förutsättningar och 

patientens personliga krav samt patientens tillgängliga resurser och begränsningar (Swanson, 

1993). För sjuksköterskan är det viktigt att ta hänsyn till patienten som helhet, men även att 

fokus ska ligga på den vård som patienter behöver. Med andra ord ska sjuksköterskan ha ett 

förhållningssätt som sätter vården i centrum i patientmötet. Ett vårdande förhållningssätt skapar 

förutsättningar för att patienten ska ha möjlighet att utveckla välbefinnande (ibid.). 

 

Wikström (2012) anser att vården ska utformas utifrån patientens unika situation och att 

sjuksköterskan ska vara lyhörd och respektera patientens självbestämmande och integritet. En 

skyldighet sjuksköterskan har är bland annat att ge individuellt utformad information till 

patienter. Informationen sjuksköterskan ger kan handla om patientens hälsotillstånd, samt den 

aktuella vården, behandlingar eller undersökningar. Wikström (2012) belyser att 

kommunikation är en viktig del i mötet med patienten och att bristande kommunikation utgör 

en risk för både sjuksköterska och patient.  

 

2.3 Akutmottagningen 
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När en individ har en akut sjukdom eller skada finns akutmottagningen som en möjlighet till 

snabb vård (Andersson, Jacobsson, Furåker & Nilsson, 2012; Wikström, 2012). På 

akutmottagningen arbetar personal som läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och 

administrativ personal. Akutmottagningen har ett samarbete med bland annat vårdcentraler, 

sjukhusets egna mottagningar eller avdelningar, SOS alarm, andra sjukhus och kommunikation 

mellan vårdinsatserna sker kontinuerligt vid behov (Wikström, 2012). Akutmottagningen är 

verksam och bemannad dygnet runt med roterande skift för personalen (Esmaeilpour, Salsali & 

Ahmadi, 2011). Arbetet på akutmottagningen karaktäriseras av ett snabbt standardiserat möte 

där vård och behandling ges till många patienter med begränsat utrymme för individanpassad 

vård (Andersson et al., 2012). Patienter kan ofta mötas av långa väntetider på akutmottagningen 

(Gates, Ross, & McQueen, 2006). När patienten kommer till akutmottagningen är tanken att 

hen endast ska vara på akutmottagningen en kort period. Målet med vården på 

akutmottagningen är att akutbehandla patienten för att slutligen skicka hem patienten eller 

remitterade vidare för inskrivning på annan avdelning (Wikström, 2012). 

 

2.3.1 Triage 

Triage är ett uttryck baserat från franska där “trie” betyder “välja ut”. Triage är ett vedertaget 

sätt att arbeta med prioritering bland patienter vid olika akutmottagningar. Behovet av vård 

bedöms utifrån patientens skada eller sjukdom genom ett prioriteringssystem (Wikström, 

2012). Triagesystemet används för att fort identifiera samt urskilja individer som inte behöver 

akut behandling från individer som kräver omedelbar vård (Forsman, Forsgren & Carlström, 

2012). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) fastställer att “Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har 

det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” (1§). En första 

prioritering är därför mycket viktig vid arbete på akutmottagning för att se till att patienter får 

rätt hjälp och vård i rätt tid. Ankomstsamtal och rutinmässiga kontroller utförs av 

sjuksköterskan när patienten tas emot på akutmottagningen. Utifrån information om patientens 

tillstånd beslutar sjuksköterskan vilken klinik på akutmottagningen som ska behandla patienten 

(Wikström, 2012). 

 

2.3.2 Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen 

På akutmottagningen arbetar många yrkesgrupper varav sjuksköterskan är en av dem. 

Sjuksköterskan kan ha en grundutbildning eller en specialistutbildning inom anestesi, 

intensivvård eller prehospital vård (Wikström, 2012). Enligt Wikström (2012) ska 

sjuksköterskans arbete på akutmottagningen alltid styras av vetenskaplig kunskap och 

beprövad erfarenhet samt erfarenhet av praktiska moment. Kunskapen sjuksköterskan bygger 

upp vidgas genom teoretiska kunskaper, upplevda händelser och de flertalet patienter 

sjuksköterskan möter under arbetet. På grund av att det tar tid att skapa sig en god kunskapsbank 

som sjuksköterska kan det vara värdefullt att sjuksköterskor som arbetar vid akutmottagningen 

har en viss arbetslivserfarenhet (ibid.). En av sjuksköterskans uppgifter är att ha översikt över 

många patienter samtidigt samt att kunna ta snabba beslut och vara väl insatt i patientens status, 

och denna färdighet är framförallt viktig när patientens hälsotillstånd snabbt kan försämras 

(ibid.). 

 

2.4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att man låter patienten vara delaktig i den vård som utövas. 

Patienten som får vård ska ej vara passiv. Grundtanken med personcentrerad vård är att 

patienten inte ska ses som sin sjukdom utan att patienten står i centrum istället för att sjukdomen 
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är i centrum. Varje individ ska behandlas som en helhet, som en unik och komplett person som 

har särskilda behov, rädslor, önskemål och problem (Ekman et al., 2011) 

I miljöer där det sker kontinuerligt förbättringsarbete är personcentrering möjlig (McCane & 

McCormack, 2015). Kontinuitet mellan patienten och sjuksköterskan är också en nyckelfaktor 

för att skapa en grund för personcentrerad vård (Hamovitch, 2018). 

 

Centrala begrepp för personcentrerad omvårdnad är; vara i relation, att vara i en social värld, 

vara med sig själv och vara på plats. Vara i relation syftar till att det är viktigt med relationer 

och processer som är mellanmänskliga för att relationer ska få möjlighet att utvecklas till en 

terapeutisk nytta. Vara i en social värld betonar vad som är betydelsefullt i våra liv och syftar 

till att patienten med hjälp av sin sociala värld blir sammanlänkade för att skapa mening med 

sitt liv. Vara med sig själv lägger ansvar på att sjuksköterskan behöver förstå vad patienten 

värderar i sitt liv och hur patienten bildar en begriplig föreställning av händelser som sker dem. 

Det rör alltså inte bara patienten i vårdsituationen, utan sjuksköterskor är också involverade i 

denna process. Sjuksköterskan bör vara medveten om sina egna värderingar och sin egen 

övertygelse eftersom dessa kan påverka deras beslut när det gäller vård eller behandling av 

patienten, vilket de inte får göra. Vara på plats beskriver och betonar hur platsen påverkar 

patientens upplevelse av vården (McCane et al., 2015).  

2.5 Patientsäkerhet  

En definition av patientsäkerhet beskrivs som frånvaro av skada för patienten (Axelsson, 2011). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till “att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 

och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet” (§1).  

Patientsäkerhet handlar om att patienten ska skyddas från skada under behandling och vård. 

Skador som inträffar i vård och omsorg anses kunna undvikas och handlar mest om brister i 

organisationen. När det brister i organisationen och detta medför en patientskada ska ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete ske och bristerna ska identifieras, utredas samt åtgärdas. 

Åtgärdsplaner ska finnas i verksamheten, exempelvis åtgärdsplaner vid läkemedelshantering, 

trycksår och fallskador, för att stärka patientsäkerheten. Patienten ska ses som en resurs i 

patientsäkerhetsarbetet (Öhrn, 2014). 

En ökad arbetsbelastning samt en stressig arbetsmiljö ökar risken att en vårdrelaterad skada 

drabbar patienten (Nickelin & MacVeety, 2002). 

2.6 Problemformulering 

I sitt dagliga arbete på akutmottagningen möter sjuksköterskan individer med olika typer av 

sjukdomar och skador. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att utföra sitt omvårdnadsarbete 

samt ge en personcentrerad vård om det föreligger risk för hot och våld. Därför är det viktigt 

att beskriva hur sjuksköterskor upplever hot och våld på akutmottagningen så att 

patientsäkerheten kan säkerställas.  

3. Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på en 

akutmottagning. 
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4. Metod 

4.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar genomfördes för att sammanställa 

tidigare forskning genom en integrerad analys inom det specifika området (Kristensson, 2014). 

4.2 Datainsamling 

Utifrån det syfte som litteraturstudien har, togs relevanta meningsbärande ord fram för att söka 

efter litteratur. De databaser som användes för litteraturgenomgång var Cinahl och Medline då 

dessa databaser innehåller relevant litteratur för studiens syfte. Willman, Bahtsevani, Nilsson 

och Sandström (2016) beskriver att sökningar i flera databaser ökar möjligheten att påträffa 

artiklar som är relevanta för litteratursökningen. De meningsbärande orden som identifierades 

var; ”sjuksköterska”, “upplevelse”, “hot och våld” samt “akutmottagning”. Orden översattes 

till engelska; “nurse”, “experience”, ”violence” och “emergency”. Ämnesorden varierade 

utifrån de olika databaserna men hade samma betydelse. Varje ämnesord respektive fritextord 

söktes var för sig innan de kombinerades med den booleska designen OR för att slutligen 

preciseras med AND mellan sökblocken. Datainsamlingen begränsades slutligen med peer-

reviewed, english language och publish date (Kristensson, 2014). Sökblock (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av sökord inom vederbörande databas och sökblock 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 

4 

Cinahl 

Headings 

Workplace violence 

(MH), 

Violence 

Emergency Service 

(MH), Emergency 

Experience* Nurs* 

Medline Workplace violence 

(MH), Violence (MH) 

Emergency Service 

Hospital (MH), 

Emergency 

Experience* Nurs* 

* = Trunkerad fritextsökning 

4.3 Urval 

Inklusionskriterier i litteraturstudien var artiklar som handlade om sjuksköterskor som arbetade 

på en akutmottagning och som hade blivit utsatta för hot och våld i arbetet. Exklusionskriterier 

var artiklar som handlade om sjuksköterskor som utsattes för hot och våld på annan avdelning 

än akutmottagning eller som berörde hot och våld mot annan hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetar på akutmottagningen, exempelvis läkare och vårdadministratörer. 

 

För att säkerställa artiklarnas kvalité är det enligt Kristenssons (2014) viktigt att urvalet sker 

stegvis. Urvalet utfördes i fyra steg; i urval ett lästes de 146 titlarna på artiklarna. Artiklar 

exkluderades i första gallringen när de inte bedömdes besvara studiens syfte. I urval två lästes 

83 abstrakt. Artiklarnas abstrakt diskuterades och ett gemensamt beslut togs om vilka artiklar 

som skulle gå vidare i processen, också här valdes de artiklar som var relevanta för studiens 

syfte ut. I urval tre lästes de kvarvarande 14 artiklarna i fulltext. I urval fyra granskades 
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artiklarna var för sig och slutligen ansågs nio artiklar vara av tillräckligt bra kvalitet för studiens 

syfte (Bilaga 1). En manuell sökning fick utföras för att hitta ytterligare artiklar i artiklarnas 

referenslistor. Sökningen medförde ytterligare en artikel.  

Från urvalet framkom tio vetenskapliga artiklar; åtta kvalitativa, en tvärsnittsstudie och en 

multimetodstudie. Artiklarna var från Australien (n=2), Iran (n=1), Italien (n=2), Kina (n=1), 

Singapore (n=1), Turkiet (n=1) och USA (n=2). Totalt medverkade 890 sjuksköterskor i 

studierna, 689 kvinnor, 188 män samt 13 med okänt kön. 

4.4 Granskning 

Kristensson (2014) anser att en kritisk granskning av kvaliteten i valda artiklar till studien är 

viktig. Granskningen ska ske för att säkerhetsställa kvaliteten då vissa studier kan ha låg kvalitet 

och andra hög. Kvalitetsgranskningen av de tio artiklarna gjordes med hjälp av Kristenssons 

(2014) kvalitetsgranskade frågeställningar. De utvalda artiklarna innehåller studier av olika 

typer och granskningen behöver då ske utifrån de olika förutsättningarna artiklar har. Detta för 

att säkerställa trovärdigheten i de kvalitativa studierna samt validiteten i de kvantitativa 

studierna (ibid.). Granskningen gjordes enskilt för att därefter jämföra och diskutera resultatet. 

De studier som valts ut bedömdes hålla en god kvalitet. 

4.5 Bearbetning och analys 

En integrerad innehållsanalys användes för att analysera och sammanställa resultatet i 

litteraturstudien. Detta för att göra resultatet överskådligt för läsaren (Kristensson, 2014). 

Artiklarna lästes flera gånger var för sig och jämfördes sinsemellan om samma eller liknande 

innehåll lyfts fram som besvarade litteraturstudiens syfte. Aktuellt material markerades med 

hjälp av olika färger var för sig för att sedan jämföras, sorteras och sammanställas i ett 

gemensamt dokument. Slutligen skapades kategorier av det sammanställda materialet. 

Huvudkategorierna presenterades som; rädsla, en ständig oro för sin säkerhet, fysiska 

upplevelser, besvikelse och brister på akutmottagningen. Sedan identifierades fem 

underkategorier till huvudkategorierna (Tabell 2). 

4.6 Forskningsetiska övervägande 

Att använda sig av forskningsetik innebär att ta hänsyn och skydda individen som är deltagare 

i studien. Individer ska bemötas med respekt, det gäller även människor som väljer att inte delta 

i forskning (Sandman & Kjellström, 2013). Fyra centrala principer för att värna individen i 

forskningssammanhang lyfts fram; autonomiprincipen som innebär att individens 

självbestämmande ska respekteras i all form av forskning. Nyttoprincipen innebär att all 

forskning ska vara noga övervägd och motiverad. Risken för obehag eller skada ska alltid 

övervägas i relation till forskningens nytta. Inte skada- principen innebär att all forskning som 

bedrivs ska utföras utan skada för individen som exempelvis aspekter som rör anonymitet. 

Deltagare i forskning ska behandlas rättvist och på lika villkor enligt rättviseprincipen 

(Kristensson, 2014; Kjellström, 2017). 

 

När en uppsats skrivs på grundläggande nivå behöver den inte gå igenom en prövning som är 

etiskt formell i juridisk mening. Dock innebär det inte att uppsatsen har lägre forskningsetiska 

krav eller är fria från kontroll. Det ställer snarare högre krav på val av ämne, tillstånd och tydliga 

ramar (Kristensson, 2014).  
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Författarnas förförståelse sattes åt sidan för att personliga åsikter och erfarenheter inte skulle 

påverka resultatet i litteraturstudien. De valda artiklarna till litteraturstudien skulle även ha 

granskats av en etisk kommitté eller haft ett tydligt etiskt resonemang. För en av artiklarna 

eftersöktes informationen om etiska ställningstaganden på tidskriftens hemsida.  

 

5. Resultat 
 

I analysen av artiklarna framkom fem huvudkategorier och fem underkategorier (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt av huvud- och underkategorier i resultatet 

Huvudkategorier Underkategorier 

Rädsla  
 

En ständig oro för sin säkerhet 

Fysiska upplevelser 

Besvikelse Att det skett en normalisering på arbetsplatsen 

Besvikelse över yrket 

Brister på akutmottagningen Säkerhet 

Arbetsmiljö 

Patientsäkerhet 

 

5.1 Rädsla 

Sjuksköterskor uppgav att de kände rädsla när de arbetade på akutmottagningen (Han et al., 

2017; Hyland, Watts & Fry, 2016; Pich, Hazelton & Kable, 2013; Ramacciati, Ceccagnoli & 

Addey, 2015; Ünsal Atan et al., 2013; Wolf, Delao, Altair & Perhats, 2014). Det var under 

ensamarbete i triage som sjuksköterskor beskrev rädslan mest påtaglig i mötet med aggressiva 

patienter (Ramacciati et al., 2015; Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero, 2018; Wolf et al., 

2014). Rädslan förstärktes vid tillfällen när patienter hade ett skrämmande och utmanande 

beteende (Hyland et al., 2016). Tidigare beskrev sjuksköterskor att de inte varit rädda för att gå 

till arbetet men efter händelser relaterade till hot och våld hade upplevelsen förändrats (Wolf et 

al., 2014). Sjuksköterskorna uttryckte rädsla över vad de agiterade patienterna kunde vara 

kapabla till om de inte fick snabb vård (Pich et al., 2013). Det fanns en rädsla över vad som 

skulle kunna ske i framtiden om det arbetsrelaterade våldet fortsatte i den här omfattningen 

(ibid.). En sjuksköterska beskrev hur en patient blev aggressiv trots närvaro av närstående. 

Denna sjuksköterska kände sig rädd, sårbar och ensam i situationen (Han et al., 2017). 

5.2 En ständig oro för sin säkerhet  

Det verbala våldet upplevde sjuksköterskor var svårast att hantera (Han et al., 2017; Hyland et 

al., 2016). Att ha utsatts för hot och våld upplevdes som en fortlöpande mardröm med en direkt 
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inverkan på deras psykologiska, sociala och yrkesmässiga liv. Det var en traumatisk upplevelse 

och påverkade sjuksköterskor med återkommande minnesbilder, vilket ständigt påminde dem 

om händelsen. Det fanns även en farhåga att patienter skulle söka upp dem efter arbetstid för 

att skada dem eller familjen. Sjuksköterskor beskrev att de inte längre vågade vistas utomhus 

en längre tid efter överfallet, bara att se sjukhuset påminde om händelsen. Sjuksköterskor skapar 

strategier för att känna trygghet, exempelvis när händelser varit skrämmande. 

Familjemedlemmar till sjuksköterskor ombads följa dem fram och tillbaka till arbetet. (Han et 

al., 2017). Sjuksköterskor upplevde en negativ inverkan på familjerelationer när de utsattes för 

hot och våld på arbetet (Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, 2017). 

Några sjuksköterskor upplevde att de kunde hantera utmaningar att ta hand om utagerande 

patienter trots risken att drabbas av psykisk eller fysisk skada (Tan, Lopez & Cleary, 2015), 

samtidigt kände andra fasa över de psykologiska effekterna av det fysiska eller verbala våldet 

som återkom (Pich et al., 2013; Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att stress, 

ångest, depression och emotionella problem drabbat dem efter att ha utsatts för 

arbetsplatsrelaterat våld (Hassankhani et al., 2017; Ramacciati et al., 2018; Tan et al., 2015; 

Ünsal Atan et al., 2013). Depression visade sig i försämrad motivation och känsla av 

hjälplöshet. På grund av patientens beteende i form av aggressivitet skapades stress och obehag 

samt fruktan att möta patienten i en annan situation. Mardrömmar om hot och våld på 

arbetsplatsen drabbade sjuksköterskor vilket ledde till sömnproblem (Hassankhani et al., 2017). 

5.3 Fysiska upplevelser 

Det var vanligt att sjuksköterskor upplevde att patienterna spottade, sparkade, slog och puttade 

dem (Han et al., 2017; Pich et al., 2013; Ünsal Atan et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att 

våldet skapat fysiska ärr på deras kroppar. Ärren påminde dem dagligen om dessa obehagliga 

händelser. Situationer som skapat ärren upplevdes skrämmande (Han et al., 2017). Fysiska 

symtom i form av magproblem, migrän, andningssvårigheter och förlorad aptit var upplevelser 

vilket det arbetsplatsrelaterade våldet lett till (Hassankhani et al., 2017). Några exempel på vad 

sjuksköterskor drabbats av vid hot och våld var bruten näsa, skadad handled (Pich et al., 2013) 

rivskador (Hyland et al., 2016; Pich et al., 2013), blåmärken, brutna fingrar och bitmärken (Pich 

et al., 2013). De fysiska skadorna resulterade i att sjuksköterskor inte alltid kunde slutföra sina 

omvårdnadsuppgifter och att sjuksköterskorna blev sjukskrivna (Tan et al., 2015). Våldet 

sjuksköterskor upplevde bidrog till skakningar, hjärtklappning och svettningar. Sjuksköterskor 

beskrev att skadorna var både akuta och permanenta (Wolf et al., 2014). Skadorna resulterade 

i att vissa sjuksköterskor inte kunde arbeta utan att drabbas av smärta (Wolf et al., 2014; Ünsal 

Atan et al., 2013). 

5.4 Besvikelse 

5.4.1 Att det skett en normalisering på arbetsplatsen 

Sjuksköterskor upplevde att hot och våld på akutmottagningar hade blivit en vanlig företeelse 

och majoriteten av sjuksköterskor i studierna upplevde att fysiskt och psykiskt våld var en del 

av arbetet (Han et al., 2017; Pich et al., 2013; Ramacciati et al., 2015; Ramacciati, 2018; Tan 

et al., 2015; Wolf et al., 2014). Vid arbete inom triage upplevde sjuksköterskor att 

arbetsrelaterat våld var oundvikligt och accepterat (Pich et al., 2013; Ramacciati et al., 2015). 

Sjuksköterskor ansåg att den höga arbetsbelastningen i triagearbetet ledde till att de inte hade 

möjlighet, tid eller ork att hantera framförallt verbalt våld (Han et al., 2017). Vid svårigheter 

att hantera våld beskrev sjuksköterskor att andra sjuksköterskor uppmanat dem att byta 

avdelning och poängterat att det arbetsplatsrelaterade våldet numera var en del av arbetet (Wolf 

et al., 2014). 
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5.4.2 Besvikelse över yrket 

På akutmottagningen beskrev sjuksköterskor patientarbetet som otacksamt av patienter och 

anhöriga vilket kändes sårande när det enda de ville var att ge en god omvårdnad. En fråga de 

ofta ställt sig själva var varför de ens arbetade inom akutsjukvården. Patienternas förväntningar 

var att bli hjälpta trots att de bemötte sjuksköterskor med fysiskt eller psykiskt våld, vilket 

sjuksköterskor ansåg vara galenskap (Howerton Child & Sussman, 2017). Arbetsplatsrelaterat 

våld minskade passionen för arbetet och personalens önskan om att leverera en fullständig vård 

blev därmed bristande (Han et al., 2017). Det ansågs svårt att utveckla ett samspel med patienter 

och våldet ledde i vissa fall till utbrändhet, vilket kunde yttra sig i svårighet att fullfölja 

arbetsuppgifterna (Tan et al., 2015). Många sjuksköterskor kände sig förolämpade när de 

utsattes för arrogans och bristande respekt av patienter (Rammacciati et al., 2018). 

Sjuksköterskor upplevde att intresset för arbetet minskade på grund av risken att bli utsatt för 

hot och våld, då arbetsplatsen inte längre ansågs säker (Hassankhani et al., 2017). 

5.5 Brister på akutmottagningen  

5.5.1 Säkerhet 

Sjuksköterskor valde att inte anmäla händelser då de ansåg att det tog tid från deras fritid och 

familj samt att arbetsgivaren inte tog deras oro på allvar (Hassankhani et al., 2017). Det 

noterades att sjukhuset i många fall inte förmådde eller tog sig tid att anmäla händelser, då 

denna process var lång och tillräckligt med bevis av våldshandlingar ofta saknades (Han et al., 

2017). Sjuksköterskor upplevde att den fysiska närvaron av väktare eller polis skulle ge en 

tryggare arbetstillvaro då de våldsamma personerna kunde notera detta och förhoppningsvis 

inte bete sig lika illa (Howerton et al., 2017; Hyland et al., 2016). Då känslan var att manliga 

sjuksköterskor fick mer respekt av patienter generellt ledde detta till ännu starkare känsla av 

utsatthet bland de kvinnliga sjuksköterskorna. (Howerton et al., 2017; Ramacciati et al., 2015). 

Sjuksköterskor saknade färdigheter att hantera hotfulla beteenden, de hade fått utbildning 

(Hyland et al., 2016) men tyckte att det behövde en kontinuerlig utbildningsplan. Behovet av 

en bättre säkerhet under helger och nätter efterlyses (Hyland et al., 2016; Ramacciati et al., 

2018). En frustration uppstod när patienter som uppträdde aggressivt inte drabbades av några 

konsekvenser i form av böter eller straff. Sjuksköterskor ansåg att polisen inte utredde hotfulla 

och våldsamma situationer (Pich et al., 2013; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014). 

 

5.5.2 Arbetsmiljö 

Oro över antalet entréportar och den fria tillgången till akutmottagningen bidrog till upplevelsen 

av en osäker arbetsmiljö. Under det oregelbundna arbetstiderna var det större risk att utsättas 

för hot och våld, exempelvis under helger och nätter. Under de tiderna på dygnet var det lägre 

personalbemanning vilket orsakade större oro under dessa arbetspass.  Att hantera provokativa 

beteenden vid underbemanning var energikrävande och upplevdes vara ett hot mot 

sjuksköterskans hälsa (Pich et al, 2013; Ramacciati et al., 2018). Övergivenhet och ensamhet 

upplevdes av sjuksköterskor när de inte fick stöd från arbetsgivaren (Ramacciati at al., 2015; 

Wolf et al., 2014). Förslag om förbättringsarbete hade lämnats in men eftersom det var en lång 

process upplevdes det frustrerande när inget skedde. Arbetsgivaren anmälde förövaren vid 

skadegörelse på sjukhusets egendom men när det handlade om hot och våld mot sjuksköterskor 

fick de anmäla skadan själva vilket gjorde att sjuksköterskor kände ilska och bitterhet 

(Ramacciati et al., 2015). 

 

I vissa studerade artiklar ansåg sjuksköterskor som utsattes för hot och våld i arbetet att 

arbetsgivaren underskattade, undervärderade samt ignorerade deras subjektiva upplevelser 

(Ramacciati et al., 2018; Tan et al., 2015). Vissa sjuksköterskor beskrev att de upplevde 
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bristande stöd från arbetsgivaren och verksamhetschefen eller rent av frånvaro av stöd, andra 

menade att verksamhetschefen var stödjande och såg sjuksköterskans svårigheter att bemöta 

hot och våldsamma situationer (Ramacciati et al., 2018; Wolf et al., 2014). Många 

sjuksköterskor önskade att arbetsgivaren skulle bli mer medveten om problem relaterade till hot 

och våld i deras dagliga arbete (Ramacciati et al., 2018). Vissa sjuksköterskor upplevde att 

problem med hot och våld blev värre och svårare (Ramacciati et al., 2018; Wolf et al., 2014). 

En förmodad bidragande faktor till detta var patienternas långa väntetider innan möjlighet till 

vård på akutmottagningen (Howerton et al., 2017; Pich et al., 2013; Ramacciati et al., 2018). 

 

5.5.3 Patientsäkerhet 

Det arbete sjuksköterskor utövade ställde höga krav på de själva. Arbetsrelaterat våld tog upp 

mycket av sjuksköterskornas tid och energi vilket ledde till en högre arbetsbelastning (Han et 

al., 2017). Det upplevdes som tidskrävande att ta hand om våldsamma patienter och närstående 

vilket påverkade sjuksköterskors koncentration och färdigheter i arbetet med de andra 

patienterna (Hassankhani et al., 2017; Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018; Ünsal 

Atan et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att patienter som hade ett hotfullt och aggressivt 

beteende i väntrummet uppmärksammades tidigare av sjuksköterskorna och fick snabbare vård. 

Detta för att undvika oreda och obehag för övriga patienter och sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna beskrev att eftersom patienter med ett hotfullt och 

aggressivt beteende fick förtur skapade det irritation och oro hos övriga patienter i väntrummet. 

Det utvecklades i en negativ cykel från en positiv förstärkning av ett oacceptabelt beteende 

(Pich et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att standarden i arbetet blev lägre samt begränsade 

möjligheten att prestera en god och säker vård. Sjuksköterskors empati till den aggressiva 

patienten uteblev. Att få patienter att lämna akutmottagningen omgående blev sjuksköterskans 

främsta mål och detta ledde till att information om egenvård till patienten innan avfärd i vissa 

fall uteblev. Sjuksköterskor var måna att få iväg patienter från mottagningen snabbt för att inte 

riskera att en ny konflikt uppstod med patienten som kunde leda till en ny hotfull situation (Han 

et al., 2017). 

 

5.6 Resultatsammanfattning  

Hot och våld är ett fenomen som förekommer vid arbete på akutmottagning. Sjuksköterskor 

som i dessa studier har fått möjlighet att beskriva sin arbetssituation upplevde en rädsla i mötet 

med hotfulla patienter. Normalisering av hot och våld på akutmottagningen beskriver 

sjuksköterskor vara en besvikelse eftersom att hot och våld orsakar psykiska och fysiska 

påföljder. Stress, depression, förnedring, rädsla och bristande möjlighet att utöva sin profession 

är bara ett fåtal konsekvenser sjuksköterskor upplever i samband med hot och våld. Våldet sätter 

djupa spår samt påverkar sjuksköterskor i både det sociala och privata livet. Även 

sjuksköterskans empati för patienterna kan svikta när dessa hotfulla eller våldsamma situationer 

uppkommer. Arbetsförhållandena leder till en försämrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna och 

patientsäkerheten försämras. Detta leder till att fler sjuksköterskor söker sig vidare till andra 

arbetsplatser. Ett aggressivt beteende hos patienter kan ibland leda till att de får förtur i vården, 

då vårdpersonal vill ha bort dem från väntrummet för att andra patienter inte ska störas av deras 

beteende. Detta i sin tur leder till att andra patienter blir frustrerade över vårdprioriteringen, och 

en negativ atmosfär uppstår på mottagningen. I förlängningen är det sjuksköterskorna som 

återigen måste lägga energi på att hantera det uppkomna missnöjet, vilket skapar ytterligare 

press på de redan stressade sjuksköterskorna. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på en 

akutmottagning. Studiens format, en litteraturstudie, betraktades lämpligt för att besvara syftet 

och är en sammanställning av föregående forskningsresultat (Kristensson, 2014). En 

intervjustudie hade också varit passande för att besvara syftet men det hade inneburit att urvalet 

blivit mindre och således även att tillförlitligheten i resultatet försvagats. 

 

Sökorden söktes fram till ämnesord i respektive databas för att säkerställa litteratursökningens 

sensitivitet (Willman et al., 2016).  Ett resonemang kan föras om ämnesorden hade ytterligare 

synonymer vilka var relevanta för syftet. Detta resonemang har förts och resulterat i att våran 

sökning är övergripande inom området då det inte anses finnas synonymer som skulle utökat 

sökningen. Relevanta artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline vilka är databaser med 

fokus på omvårdnad. Sökning gjordes i PsycINFO, men där framkom inte några relevanta 

artiklar. Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser för att öka validiteten och för att undvika 

ett snedvridet urval (Henricson, 2017; Willman et al., 2016) 

Sökningen i litteraturstudien begränsades till att inte vara äldre än sex år. Detta för att resultatet 

ska bli så tillförlitligt som möjligt enligt Kristensson (2014). För att stärka trovärdigheten valdes 

peer reviewed eftersom artiklarna då är bedömda som vetenskapliga (Henricson, 2017). Samma 

artiklar återkom under olika sökkombinationer och det visar att resultatet har hög sensitivitet 

och specificitet. Fritextsökning samt ämnessökning kombinerades för att öka specificiteten 

(ibid.). 

 

Inklusionskriterier i urvalet av litteratur var att artiklarna endast skulle inkludera material om 

sjuksköterskors arbete på en akutmottagning. Dock är det en artikel från Turkiet som innehöll 

studier från både en akutmottagning, en intensivvårdsavdelning och en psykiatrisk avdelning, 

men det var i denna artikel tydligt uppdelat vilka resultat som hörde till vilka avdelningar. Det 

är endast forskningen från akutmottagningen i artikeln som är inkluderad i litteraturstudiens 

resultat. Vårt urval av litteratur inkluderar forskning från flera olika länder. En önskan var att 

hitta artiklar från Sverige, men forskningen var begränsad i den kontext som eftersöktes. Att 

artiklarna kommer från olika delar av världen samt redovisade liknande resultat visar att 

överförbarheten är hög, vilket styrker studiens tillförlitlighet (Henricson, 2017). En hög 

överförbarhet tyder på att resultatet skulle kunna överföras till akutmottagningar i Sverige och 

beskriva hur arbetsmiljön och förekomsten av hot och våld ser ut i vårt land. En begränsning i 

vetenskaplig kvalitet som författarna anser finnas i metoden är att alla artiklar som uppfyller 

inklusionskriterierna inte finns med, vilket är en omöjlighet enligt (Henricson, 2017). 

 

Artiklar som har samma metodologiska ansats skriver Henricsson (2017) stärker resultatets 

trovärdighet. Litteraturstudien innehåller övergripande kvalitativa studier med undantag av en 

tvärsnittsstudie samt en multimetodstudie. Det var endast de kvalitativa delarna som 

inkluderades i resultatet. Detta kan ses som en fördel för litteraturstudien eftersom syftet är att 

förstå eller återspegla upplevelser (Henricson, 2017). Forsberg och Wengström 2016 skriver 

även att artiklar som svarade på syftet ska inkluderas, vilket ökar litteraturstudiens trovärdighet. 

Sökningarna har systematiskt gallrats i fyra steg och granskningen av abstrakt och artiklarna i 

sin helhet skedde enskilt. Att abstrakt och artiklar lästes var för sig anser författarna vara en 

styrka eftersom den kritiska granskningen sker av flera personer, vilket leder till att urvalet får 

en högre kvalitet och trovärdighet (Kristensson, 2014). 
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Detta gjordes även för att säkerhetsställa resultatet och undvika att inkludera irrelevanta artiklar 

(Friberg, 2012). 

 

En granskning av artiklarnas kvalitet utfördes med hjälp av Kristenssons (2014) 

frågeställningar. Den skedde utifrån de olika förutsättningar artiklarna hade och analyserades 

kritiskt av författarna var för sig, vilket stärker kvalitet och trovärdighet i resultatet (Henricson, 

2017). Det fanns en begränsning av erfarenheter att identifiera artiklarnas grad av kvalitet hos 

författarna. Därför valdes det att istället identifiera studiernas svagheter och styrkor. En annan 

begränsning hos författarna är språkliga kunskaper som kan utgöra en risk för att feltolkningar 

har skett. Detta kan bidra till att verifierbarheten påverkats negativt. Verifierbarhet är enligt 

Kristensson (2014) hur väl resultat som samlats in är representerat i materialet samt hur väl 

tolkningen och resultatet kan verifieras.   

 

Artiklarnas resultat analyserades med en integrerad innehållsanalys för att möjliggöra att 

resultatet presenteras överskådligt samt minskade risken för att resultat som besvarar syftet 

förbigås. Likheter i artiklarna presenteras i huvudkategorier samt underkategorier (Kristensson, 

2014). Det var svårt att forma kategorier som inte överlappar varandra men efter noga 

övervägande beslutades att de huvudrubrikerna som presenterats i detta arbete var passande 

benämningar. 

 

Att artiklarna som ingick i studien skulle vara godkända av en etisk kommitté eller att det förts 

ett etiskt resonemang var av yttersta vikt vid urvalet av litteratur. I en litteraturstudie är det 

viktigt med en etisk aspekt vilket gör att de etiska principerna följs (Kristensson, 2014). I en av 

artiklarna gjordes efterforskning på tidskriftens hemsida över artikelns etiska ställningstagande. 

I bilaga 4 redovisas artiklarnas etiska överväganden. 

6.2 Resultatdiskussion 

I sjuksköterskeprofessionen ingår det att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och 

återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Litteraturstudiens resultat visar att det är 

komplext för sjuksköterskor att följa ICN´s etiska kod när hot och våldsamma situationer 

uppkommer på arbetsplatsen. Svårigheter att nå upp till en hög kvalitet på vården kunde uppstå 

när arbetssituationen blev stressande eller när sjuksköterskor upplevde fruktan att möta 

patienter, vilket ledde till ett undvikande beteende mot patienter samt närstående. I Stevenson, 

Jack, O´Mara och LeGris (2015) studie beskrevs att sjuksköterskor framförallt tänkte på sin 

egna hälsa och säkerhet på bekostnad av att ge patienterna en god vård. De kände mindre empati 

samt en minskad medkänsla för agiterade patienter (ibid.). McCane et al. (2015) beskrev att det 

kan vara svårt att ge en personcentrerad omvårdnad eftersom sjuksköterskor får svårt att skapa 

en relation med terapeutisk nytta under dessa arbetsförhållande. Sjuksköterskor belyser dock 

att oavsett situation är deras mål alltid att ge en god och professionell vård (Avander, 2016). Ett 

antagande kan vara att patientsäkerheten samt den kan brista när sjuksköterskor upplever 

arbetssituationen som stressande och sjuksköterskan kan då riskera att skada patienten vid 

exempelvis fel i hantering av läkemedel, vilket även styrks av Nicklin et al. (2002) och Öhrn 

(2014).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det hur de våldsamma patienterna fick fördelar i vården av 

sitt aggressiva beteende gentemot sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde även det som 

tidskrävande att ta hand om de våldsamma patienterna och att det påverkade sjuksköterskors 

koncentration och färdigheter i arbetet med de andra patienterna. I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) står det att vård ska ges till patienter utifrån samma villkor. Ett antagande kan 
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vara att lagen inte kan efterföljas när patienter på grund av fel orsaker får förtur i 

vårdprioriteringen, vilket kan leda till att patienter med sämre hälsotillstånd försämras 

ytterligare.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att det var vid ensamarbete sjuksköterskor var som mest 

utsatta för hot och våld vilket även sjuksköterskor i studien av Morken, Johansen och Alsaker 

(2015) beskriver. Sjuksköterskor beskriver ensamhet som att vara helt själv eller ha kollegor 

utom syn- eller hörselavstånd (ibid.). En reflektion kan vara att genom att minimera 

ensamarbete för sjuksköterskor, förebygga hot och våldsamma situationer som får psykiska och 

fysiska konsekvenser för sjuksköterskor. Sjuksköterskor belyser hur viktigt det är med ett bra 

samarbete i teamet på akutmottagningen (Avander, 2016), vilket även arbetsmiljöverket 

beskriver som viktigt vid förebyggande av hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2017). 

I litteraturstudiens resultat beskriver sjuksköterskor utsatthet för hot och våld på arbetsplatsen 

likt en fortlöpande mardröm som påverkade deras psykologiska, sociala och yrkesmässiga liv. 

Avander (2016) styrker litteraturstudiens resultat att privatlivet blev lidande för sjuksköterskor 

eftersom rädsla att träffa en aggressiv patient på offentlig plats påverkade dem. Sjuksköterskor 

upplevde en ständig oro för sin säkerhet beskrev Stevenson et al. (2015). Resultatet av 

exponering av fysiskt våld gav en negativ fysisk hälsa, bland annat drabbades sjuksköterskor 

av huvudvärk, muskelspänning och mardrömmar vilket framkom i litteraturstudiens resultat. 

Ett antagande kan vara att deras ohälsa kan leda till sjukskrivning, eftersom hot och våld på 

arbetsplatsen har fördubblats under de senaste 40 åren (Statistiska centralbyrån, 2018) vilket 

författarna antar kan bli ett samhällsproblem då det kan generera till en ökad kostnad för 

samhället. 

 

I Litteraturstudiens resultat beskrev sjuksköterskor att det arbetsrelaterade våldet ledde till en 

hög arbetsbelastning. Det finns tidigare forskning som visar att arbetsrelaterat våld är ett 

arbetsmiljöproblem, de drabbade utsätts ofta för psykisk eller fysisk skada samt försämrad 

ekonomi (Menckel, 2000). Enligt arbetsmiljölagen SFS (1977:1160) är alla arbetsplatser 

skyldiga att sträva efter en god arbetsmiljö. När arbetsmiljölagen inte efterföljs kan kompetens 

gå förlorad när sjuksköterskor väljer att lämna avdelningen på grund av en otrygg arbetsplats 

(Avander, 2016). En reflektion kan vara att om sjuksköterskor hade ansvar för färre patienter, 

skulle det kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö samt att patientsäkerheten förbättras, vilket 

även en studie av Aiken et al. (2011) styrker. Ett antagande kan också vara att patientsäkerheten 

blir lidande när sjuksköterskor med en god kunskapsbank och några års arbetslivserfarenhet, 

som enligt Wikström (2012) är viktigt när arbete på akutmottagningen sker, söker sig vidare till 

andra arbetsplatser. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor beskrev att en av riskfaktorerna av att 

utsättas för hot och våld på akutmottagningen var kön, vilket även styrks av sjuksköterskor i 

Viitasara (2004) studie. Kvinnliga sjuksköterskor var mer exponerade av hot och våld och de 

våldsamma patienterna visade mer respekt för de manliga sjuksköterskorna. Sjuksköterskor 

beskrev att bristande respekt förekom på akutmottagningen från patienter och närstående och 

att det inte är något de erfarit under tidigare år (Avander, 2016). En reflektion över skillnaden 

på utsatthet relaterad till kön kan vara att kvinnor och män har olika fysiologiska förutsättningar 

vilket kan resultera i att förövaren visar en större respekt till den manliga sjuksköterskan än den 

kvinnliga sjuksköterskan. Majoriteten av sjuksköterskor är kvinnor (Statistiska centralbyrån, 

2016), vilket kan antas att det är därför våldet är vanligare mot sjuksköterskor i vården.  
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7. Slutsats 
 

Mötet med hot och våld på akutmottagningen är påfrestande och svårt för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskors möjlighet att fullfölja sin profession samt ge en god personcentrerad vård blir 

lidande. Patientsäkerheten är hotad eftersom sjuksköterskor undviker patientkontakt och 

stressen av omedgörliga patienter blir för intensiv. Påfrestningar sjuksköterskor utsätts för på 

akutmottagningen är både emotionella och fysiska, vilka kan vara svåra att hantera. Hot och 

våld är en orsak till sjuksköterskors ohälsa. För att undvika ohälsa behövs en förbättrad 

arbetsmiljö och kontinuerlig utbildning i bemötande samt mer stöd och förståelse från 

arbetsgivaren.   

8. Klinisk nytta och fortsatt forskning 
 

Sjuksköterskors patientmöte påverkas negativt av hot och våld. Det resultat som framkom i 

litteraturstudien kan användas av akutmottagningar för fortsatt utveckling av arbetsmiljön. En 

god arbetsmiljö för sjuksköterskor kan påverka samhället positivt vilket i förlängningen leder 

till en förbättrad sjukvård. Risken för att patientsäkerheten brister blir större när sjuksköterskor 

utsätts för hot och våld. Med stöd av litteraturstudien kan arbetsgivare och sjuksköterskor på 

akutmottagningar få djupare inblick om vad som åstadkommer dessa brister. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom normalisering av hot och våld på akutmottagningar, mer 

forskning behövs för att sträva efter en nolltolerans mot fysiskt och psykiskt våld mot 

sjuksköterskor på akutmottagningar. Mer forskning behöver bedrivas utifrån patienter samt 

andra yrkesgruppers perspektiv. Det framkom i litteraturstudien att patienter fick förtur i vården 

när de beter sig agiterat. För att undvika detta problem krävs förmodligen andra strategier. 

Fortsatt forskning av problemet skulle kunna minska det. Det kan vara intressant med fortsatt 

forskning utifrån könsskillnader i bemötandet av hot och våld.  
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Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Han, C.-Y., Lin, C.-C., 

Barnard, A., Hsiao, Y.-C., 

Goopy, S., & Chen, L.-C. 

(2017). Workplace violence 

against emergency nurses in 

Taiwan: A phenomenographic 

study. Nursing Outlook, 65(4), 

428–435. 

 

Kina 

 

 

 

Att förstå sjuksköterskors 

upplevelser och perspektiv av 

arbetsplatsrelaterat våld på en 

akutmottagning. 

Metod 

Kvalitativ metod. 

Design 

Deskriptiv. 

Inklusionskriterier 

Registrerade sjuksköterskor 

som vårdar patienter på 

akutmottagningar och upplevt 

arbetsrelaterat våld. De ska vara 

över 20 år och villiga att 

deltaga. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

På tre akutmottagningar. 

Urval 

30 sjuksköterskor. 

Studiegrupp 

25 kvinnor och 5 män. 

Datainsamlingsmetod 

Ljudinspelade halvstrukturerade 

intervjuer som varade mellan 

50-70 minuter. 

Analysmetod 

Fenomenografisk. 

 

Styrkor 

Ett väl beskrivet syfte. 

 

Trovärdigheten diskuterades. 

 

Bra beskriven metod samt 

analys. 

 

Intervjutiden redovisades. 

 

Upplevelser styrkta med citat. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier framkom ej. 

Hot och våld upplevdes som en 

del av arbetet för 

sjuksköterskorna. Det 

upplevdes som en pågående 

mardröm och en minskad vilja 

att arbeta inom 

akutmottagningen. Deras 

arbetsförhållande påverkade 

sjuksköterskornas privatliv. De 

belyste upplevelser som 

ensamhet och rädsla. 

Sjuksköterskorna upplevde en 

hög arbetsbelastning och krav 

som resulterade i sänkt 

medkänsla för patienterna. 

 

 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris              s. 2 (10) 

 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Hassankhani, H., Parizad, N., 

Gacki-Smith, J., Rahmani,A., & 

Mohammadi, E. (2017). The 

consequences of violence 

against nurses working in the 

emergency department: A 

qualitative study. International 

Emergency Nursing, 39, 20-25. 

 

Iran 

 

 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

perspektiv och följderna av våld 

av att jobba på en 

akutmottagning i Iran. 

Metod 

Kvalitativ metod.  

Design 

Deskriptiv.  

Inklusionskriterier  

Jobbat minst ett år på 

akutmottagningen. 

 

Villiga att deltaga samt upplevt 

arbetsrelaterat våld. 

 

Kunna tala persiska eller azari. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Ett ändamålsenligt urval. 

Urval 

16 sjuksköterskor. 

Studiegrupp 

7 Kvinnor samt 9 män. 

Datainsamlingsmetod 

Inspelade intervjuer som varade 

under 38-104 minuter. 

Analysmetod 

Innehålls analys.  

  

Styrkor 

Ett tydligt beskrivet syfte. 

 

Upplevelser styrkta med citat. 

 

Intervjuerna transkriberades av 

två stycken för att säkerställa 

kvalitén 

 

Intervjutiden redovisades. 

 

Datainsamlingen pågick tills 

mättnad uppnåtts.  

 

Svagheter 

Exklusionskriterier framkom ej. 

 

Bortfall framkom ej. 

Sjuksköterskor upplevde fysisk 

och psykisk ohälsa på grund av 

arbetsplatsrelaterat våld.  

Upplevelser som besvikelse, 

irritation och osäkerhet. 

Sjuksköterskorna upplevde det 

vara svårt att upprätthålla 

patientsäkerheten och ge en god 

omvårdnad. 

 

 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris              s. 3 (10) 

 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

 

Värdering 

 

Resultat 

Howerton Child, R.J., & 

Sussman, E. (2017). 

Occupational disappointment: 

Why did I even become a 

nurse. Journal of emergency 

nursing, 43(6), 545-552. 

 

USA 

 

 

 

Att utforska upplevelser av 

verbalt arbetsplatsvåld riktad 

mot akutsjuksköterskor från 

patienter och dess 

familjemedlemmar. 

Metod 

Kvalitativ metod. 

Design 

Grounded theory. 

Inklusionskriterier  

Akutsjuksköterskor som 

upplevt arbetsrelaterat våld. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Reklam på lokala sjukhus och 

sociala nätverk. 

Urval 

28 sjuksköterskor. 

Studiegrupp 

17 kvinnor respektive 11 män. 

Datainsamlingsmetod 

Inspelade intervjuer som varade 

mellan 50-130 minuter. 

Analysmetod 

Grounded theory. 

  

Styrkor 

Ett tydligt beskrivet syfte. 

 

Bra beskriven datainsamling. 

 

Erfarenheter styrkta med citat. 

 

Intervjutiden redovisades. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier framkom ej. 

 

Oklart hur många deltagare det 

var från början. 

 

Sjuksköterskorna upplevde en 

frustration och besvikelse över 

yrket och hur de bemöttes av 

patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde en bristande säkerhet 

och utebliven stöttning från 

arbetsgivaren. Långa väntetider 

upplevde sjuksköterskorna var 

en bidragande faktor till hot och 

våld. 

 
 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris             s. 4 (10) 

 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Hyland, S., Watts, J., & Fry, M 

(2016). Rates of workplace 

aggression in the emergency 

department and nurses’ 

perception of this challenging 

behaviour: A multimethod 

study. Australasian emergency 

nursing journal, 19(3), 143-148. 

 

Australien 

 

 

Att undersöka 

sjuksköterskornas upplevelser 

av att vårda patienter med ett 

utmanande beteende på 

akutmottagningen. 

Metod 

Multimetod studie med 

kvalitativ och kvantitativ 

ansats. 

Design 

Deskriptiv.  

Inklusionskriterier  

Sjuksköterskorna skulle ha 

arbetat minst ett år. 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetat 

mindre än ett år. 

Urvalsförfarande 

Ett ändamåls enligt urval. 

Urval 

53 stycken. 

Studiegrupp 

48 kvinnor, 2 män respektive 1 

okänd. 

Datainsamlingsmetod 

Via databas samt frågeformulär. 

Analysmetod 

Tematisk analys samt deskriptiv 

statistik.  

Styrkor 

Ett tydligt beskrivet syfte. 

 

Upplevelser styrkta med citat. 

 

Svagheter 

Otydligt beskriven rekrytering. 

 

Sjuksköterskorna upplevde sig 

skrämda av patienternas 

beteende och saknade 

färdigheter att hantera dem. Det 

var det verbala hotet som 

upplevdes vara svårast att 

hantera. De upplevde problem 

med arbetsmiljön i form av 

bristande säkerhet och låg 

bemanning.  
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Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Pich, J., Hazelton, M., & Kable, 

A. (2013). Violent behaviour 

from young adults and the 

parents of paediatric patients in 

the emergency department. 

International Emergency 

Nursing, 21(3), 157–162. 

 

Australien 

 

 

 

Att beskriva upplevelsen från 

australiensiska sjuksköterskor 

som arbetar på 

akutmottagningen som utsatts 

av patientrelaterat våld från 

unga vuxna och episoder av 

föräldrarelaterat våld från de 

medföljande barnpatienterna. 

Metod 

Kvalitativ metod. 

Design 

Deskriptiv. 

Inklusionskriterier 

Registrerade sjuksköterskor 

som arbetat kliniskt under de 

senaste 6 månaderna på en 

akutmottagning i Australien 

samt medlemmar i CENA 2010. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Tillfrågades från en tidigare 

studie om deltagande i studien. 

Urval 

11 sjuksköterskor. 

Studiegrupp 

7 kvinnliga och 4 män med en 

medianålder på 44 år och 

genomsnittlig 15 års klinisk 

erfarenhet. 

Datainsamlingsmetod 

Telefonintervjuer samt 

personligaintervjuer som 

spelades in. 

Analysmetod 

Innehållsanalys.  

Styrkor 

Ett väl beskrivet syfte. 

 

Erfarenheter styrkta med citat. 

 

En väl beskriven dataanalys. 

 

Trovärdigheten diskuterades.  

 

Svagheter 

Exklusionskriterier framkom ej. 

Sjuksköterskor upplevde hot 

och våld som vanligt 

förekommande och en del av 

arbetet. De kände en osäkerhet 

och bristande säkerhet på 

arbetet då uppföljning sällan 

gjordes. Långa väntetider 

upplevde sjuksköterskorna 

förvärrade hot och våld. 

                   

 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris                  s. 6 (10) 
 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Ramacciati, N., Ceccagnoli, A., 

& Addey, B. (2015). Violence 

against nurses in the triage area: 

An Italian qualitative study, 

International emergency 

nursing, 23(4), 274-280.  

 

Italien 

 

 

 

Att ge en tydlig bild av de 

känslor som upplevs av 

sjuksköterskor som arbetar 

inom triage efter en episod av 

fysiskt eller verbalt våld som 

begåtts av patienter eller 

närstående. 

Metod 

Kvalitativ metod.  

Design 

Deskriptiv. 

Inklusionskriterier  

Sjuksköterskor som upplevt 

våld inom triage. 

 

Frivilligt deltagande. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Via telefon och e-post. 

Urval 

9 stycken sjuksköterskor från 6 

olika akutmottagningar. 

0 i bortfall 

Studiegrupp 

Framkom ej. 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgruppsmöte under 100 

minuter som inspelades samt 

ett kort frågeformulär. 

Analysmetod 

Fenomenografisk analys. 

 

Styrkor 

Upplevelser styrkta med citat. 

 

Ett tydligt beskrivet syfte. 

 

Bra beskriven dataanalys och 

metod beskrivning. 

 

Intervjutiden redovisades. 

 

Inget bortfall. 

 

Svagheter 

Saknar beskrivning av 

studiegruppen. 

 

Exklusionskriterier framkom ej. 

 

Sjuksköterskorna upplevade en 

otillräcklighet samt 

övergivenhet och avsaknad av 

stöd från arbetsgivaren. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

hot och våld hade blivit en del 

av arbetet.  

 

 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris                                   s. 7 (10) 

 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Ramacciati, N., Ceccagnoli, A., 

Addey, B., & Rasero, L. 

(2018). Violence towards 

Emergency Nurses. The Italian 

National Survey 2016: A 

qualitative study. International 

Journal Of Nursing Studies, 81, 

21–29. 

 

Italien 

 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av verbalt och 

fysiskt våld på italienska 

akutmottagningar. 

Metod 

Kvalitativ metod. 

Design 

Deskriptiv.  

Inklusionskriterier 

Statligt registrerade 

sjuksköterskor som arbetar 

inom akutsjukvården. 

 

Frivilligt deltagande. 

Exklusionskriterier 

De som inte arbetat under det 

senaste året. 

Urvalsförfarande 

Telefonkontakt och 

webbaserad. 

Urval 

265 stycken. 

Studiegrupp 

144 kvinnor, 119 män och 2 

med okänt kön. 11 års 

erfarenhet inom 

akutmottagning, 

arbetserfarenhet 18 år. 

Genomsnittsålder 42 år på 

deltagarna. 

Datainsamlingsmetod 

Enkät med öppna frågor. 

Analysmetod 

Tematisk analys.  

Styrkor 

Väl beskrivet resultat. 

 

Upplevelser styrkta med citat. 

 

Analyserades av flera forskare. 

 

Svagheter 

Svårt att hitta syftet. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

hot och våld hade blivit en del 

av arbetet och upplevelser som 

frustration och övergivenhet på 

grund av den bristande 

uppmärksamheten från 

arbetsgivaren. Upplevelser av 

oro framkom vid ensamarbetet i 

triage, vilket upplevdes vara på 

grund av de långa väntetiderna. 

Sjuksköterskorna upplevde 

även att de behövde mer skydd 

på arbetsplatsen. 

 

 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris              s. 8 (10) 

 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Tan, M. F., Lopez, V., & 

Cleary, M. (2015). Nursing 

management of aggression in a 

Singapore emergency 

department: A qualitative study. 

Nursing & Health 

Sciences, 17(3), 307–312. 

 

Singapore 

 

 

 

Att utforska sjuksköterskors 

upplevelse av att hantera 

aggressiva patienter. 

 

Metod 

Kvalitativ metod. 

Design 

Deskriptiv. 

Inklusionskriterier  

Registrerade sjuksköterskor 

som tidigare haft kontakt med 

aggressiva patienter och arbetat 

minst 3 månader. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Flygblad och rekrytering på 

personalmöte. 

Urval 

10 stycken. 

Studiegrupp 

8 kvinnor och 2 män mellan 22-

30 år. 

Datainsamlingsmetod 

Inspelade intervjuer under 30-

60 minuter, talade engelska. 

Analysmetod 

Tematisk analys.  

 

Styrkor 

Ett tydligt beskrivet syfte. 

 

Upplevelser styrkta med citat. 

 

En pilotstudie utförd. 

 

Välbeskriven datainsamling. 

 

Bra beskrivet resultat. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier framkom ej. 

Sjuksköterskorna upplevde 

både en fysisk och psykisk 

påverkan. De upplevde att de 

inte var uppskattade vilket 

resulterade i ett missnöje över 

arbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde en frustration över 

aggressiva patienter som är 

tidskrävande vilket ledde till att 

andra patienter blev åsidosatta. 

Sjuksköterskorna upplevde en 

normalisering av det 

arbetsplatsrelaterade våldet och 

ett otillräckligt stöd från 

omgivningen. 
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Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Ünsal Atan, Ş., Baysan 

Arabaci, L., Sirin, A., Isler, A., 

Donmez, S., Unsal Guler, M., 

… Yazar Tasbasi, F. (2013). 

Violence experienced by nurses 

at six university hospitals in 

Turkey. Journal of Psychiatric 

& Mental Health Nursing, 

20(10), 882–889. 

 

Turkiet 

 

 

 

Att lyfta fram förekomsten av 

våldsamt våld och frekvens av 

fysiskt våld som upplevdes av 

sjuksköterskor på sex 

universitetssjukhus i Turkiet. 

Metod 

Kvantitativ metod. 

Design 

Tvärsnitt. 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor som upplevt 

arbetsplatsvåld.  

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Rekryterades från sex olika 

universitetssjukhus i Turkiet. 

Urval 

658 inbjudna, 441 tackade ja 

vilket resulterade i ett bortfall 

på 217. 

Studiegrupp 

93,4% kvinnor. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär med 44 frågor 

med öppna och slutna frågor. 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

  

Styrkor 

Redovisas med tabeller. 

 

Frågeformuläret testades innan 

studien för att få en förförståelse 

hos forskarna. 

 

Redovisat bortfall. 

 

Svagheter 

Ett otydligt syfte. 

 

Studiegruppen bestod av 

sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagning, psykiatrisk 

klinik samt intensivvården. 

Tydligt beskrivet vem som sagt 

vad. Endast information från 

akutsjuksköterskor 

inkluderades. 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

fysisk och psykisk ohälsa på 

grund av arbetsplatsrelaterat 

våld. Sjuksköterskorna 

upplevde stress, besvikelse och 

depression. 

 
 



 
 

Bilaga 2. Artikelmatris            s. 10 (10) 

 

Författare, titel, artikel 

tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Wolf, L. A., Delao, A. M., & 

Perhats, C. (2014). Nothing 

change, nobody cares: 

Understanding the experience 

of emergency nurses physically 

or verbally assaulted while 

providing care. Journal of 

emergency nursing, 40(4), 305-

310. 

 

USA 

 

 

 

Att bättre förstå 

akutsjuksköterskors upplevelser 

av att ha blivit fysiskt eller 

verbalt angripna vid patientvård 

på amerikanska 

akutmottagningar. 

Metod  

Kvalitativ metod.  

Design 

Deskriptiv.  

Inklusionskriterier  

Akutsjuksköterskor. 

Exklusionskriterier 

Framkom ej. 

Urvalsförfarande 

Rekryterades via e-post och 

genom uppmaning på ENA-

webbplatsen. 

Urval 

46 stycken. 

Studiegrupp 

37 kvinnor, 8 män och 1 okänt 

kön. 

Datainsamlingsmetod 

Frågor via e-post. 

Analysmetod 

Narrativ analys.  

  

Styrkor  

Ett tydligt beskrivet syfte. 

 

Erfarenheter styrkta med citat. 

 

Tydlig beskrivning av 

datainsamling. 

 

Tillförlitligt då varje berättelse 

granskats av minst två forskare. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier framkom ej. 

 

Oklart hur många deltagare det 

var från början. 

Sjuksköterskorna upplevde ett 

bristande stöd samt brister i 

säkerheten. Sjuksköterskorna 

upplevde att hot och våld hade 

blivit en del av arbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde 

även rädsla och smärta på grund 

av patienterna. 

 

 



 
 

Bilaga 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier samt vilka studier de återfinns i                            s. 1 (1) 

 

 

 

Vetenskapliga studier 

(Nr från 

artikelmatris) 

 

Rädsla 

 

En ständig 

oro för sin 

säkerhet 

 

Fysiska 

upplevelser 

 

Besvikelse 

 

Brister på akutmottagningen 

Att det skett en 

normalisering 

på 

arbetsplatsen 

 

Besvikelse över 

yrket 

 

Säkerhet 

 

Arbetsmiljö 

 

Patientsäkerhet 

1 X X X X X X  X 

2  X X  X X  X 

3     X X   

4 X  X   X X  

5 X X X X  X   

6 X X  X  X X X 

7 X X  X X X X X 

8  X X X X X X  

9 X X X     X 

10 X X X X  X X  



 
 

Bilaga 4. Översikt etiska överväganden                                   s. 1 (1) 

 

Artikel 

 

Etisk kommitté 

 

Etiskt resonemang 

Etiskt 

godkännande innan 

publicering 

Han et al. (2017) 

 

X X  

Hassankhani et al. (2017) 

 

X X  

Howerton et al. (2017) 

 

X X  

Hyland et al. (2016) 

 

X   

Pich et al. (2013) 

 

X X  

Ramacciati et al. (2015) 

 

 X  

Ramacciati et al. (2018) 

 

 X  

Tan et al. (2015) 

 

X X  

Ünsal Atan et al. (2013) 

 

X   

Wolf et al. (2014) 

 

  X 
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