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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Våld på arbetsplatser och då särskilt inom sjukvården är ett växande 

problem. Akutmottagningar utgör en av de största riskavdelningarna för 

sjuksköterskor att drabbas av våld från patienter och deras anhöriga. En 

akutmottagning har öppet dygnet runt vilket resulterar i ett stort patientflöde och en 

ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa våld på akutmottagningar med 

fokus på sjuksköterskans upplevelser och arbetssituation. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Resultatet baseras på 15 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats.  

 
Resultat: Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning innebär en risk för att 

utsättas för verbalt och/eller fysiskt våld från såväl patienter som deras medföljande. 

Den grupp av sjuksköterskor som oftast drabbas av våld är yngre kvinnor med kort 

arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård. Det verbala våldet dominerar jämfört med 

fysiskt våld.  Våld skapar en mängd olika känslor hos sjuksköterskor, bland annat 

rädsla, oro, ångest, ilska och en form av acceptans. Känslorna kan ha en inverkan på 

sjuksköterskors förmåga att ge en optimal vård. De flesta som utsatts för våld under 

sitt arbetspass valde att inte rapportera det vidare uppåt i organisationen.  

 
Slutsats: Runt om i världen visar statistik på att en nyutexaminerad ung kvinnlig 

sjuksköterska som börjar arbeta på en akutmottagning har en hög risk att utsättas för 

våld från patienter jämfört med äldre med längre erfarenhet. Sjuksköterskors 

arbetssituation och hälsa påverkas negativt av våld. Det ger en ökad risk för 

sjukskrivning och vantrivsel på arbetet. Utsatta sjuksköterskor upplever att de inte 

kan ge optimal omvårdnad under ett våldsamt möte. Resultatet visar också på att 

många sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning och tydligare rutiner kring 

hantering och rapportering av våld. 

 
 
 
Nyckelord: akutmottagning, våld, sjuksköterskor, hantering och rapportering 
 



 

ABSTRACT 
 
Background: Violence in the health care profession is a growing problem. 

Emergency departments are one of the more high risk areas for nurses to be 

subjected to violent acts from patients and their accompanied family. An emergency 

department is open around the clock which results in high patient flow and an 

increased work load for nurses.  

 

Aim: To illustrate violence in emergency departments with an emphasis on nurses’ 

experiences and work situation.   

 

Method: The study was conducted as a literature review. The results are based on 

15 scientific articles with a qualitative and quantitative approach.  

 

Results: Working as a nurse at an emergency department means a risk of being 

subjected to violence from patients and their accompanied family or friends. Most 

prone to be subjected to violence are younger nurses with a short work experience 

in emergency care. Verbal abuse dominates the physical violence. Violence create 

different feelings among the nurses such as fear, anxiety, anger and a form of 

acceptance. These feelings may have an impact on nurses’ ability in providing 

optimal care. Most of the nurses subjected to violence during their work chose not 

to report the event to their supervisors.  

 

Conclusion: International statistics shows that a recent graduate young female nurse 

working at an emergency department has a high statistic risk of being subjected to 

violence from patients and their accompanied family or friends. Nurses’ work 

situation and health are negatively affected by violence. This may lead to an elevated 

risk of the need for sick leave and dissatisfaction at work. The results implicate the 

need of more education and clearer routines on how to manage and report violent 

incidents. 

 

Keywords: emergency departments, violence, nurses, manage and report. 
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INLEDNING   

Uppsatsförfattarna har noterat att svenska media allt oftare belyser våld riktat mot 

sjuksköterskor på akutmottagningar som ett problem i en redan hektisk miljö. Bland 

annat finns flertalet artiklar publicerade i Vårdfokus som tar upp att sjuksköterskor 

utsätts för allt mer hot och våld i tjänsten. Uppsatsförfattarna har under 

verksamhetsförlagd utbildning och genom personlig arbetslivserfarenhet inom 

bevakningsbranschen noterat att sjuksköterskor bemöts med våld från patienter.    

BAKGRUND   
 
Våld inom arbetslivet 
 
Verbalt och fysiskt våld definieras av WHO som ett uppsåt att bruka eller hota att 

bruka makt eller fysisk styrka mot sig själv, en annan människa, en grupp eller mot 

ett samhälle. Vidare förklarar WHO i sin definition att följden av våldet antingen 

leder till, eller har hög sannolikhet att leda till dödsfall, fysiska personskador eller 

psykisk skada. Det finns ingen internationellt given definition av begreppet våld på 

grund av kulturella variationer i olika länders samhällsstruktur och olika 

formuleringar i lagstiftning (World Health Organisation [WHO], 2014).  

 

Arbetsmiljöverket har en bred definition som täcker alla branscher och innefattar 

våld som spänner från hot till mord (Lundström & Isaksson, 2015). Inom de flesta 

organisationer och branscher finns en risk för att utsättas för våld. Vetskapen om 

den risken kan ge en oro som påverkar en arbetstagares hälsa och arbetsmiljö 

negativt (Arbetsmiljöverket, 2016). Yrken som innefattar arbete i offentliga miljöer 

kan drabbas av våld. Det kan handla om bibliotek, butiker, kollektivtrafik och 

skolor. Våldet kan uppstå genom olika intressekonflikter mellan grupper i den 

offentliga miljön eller missnöje från butikskunder (a.a). Myndighetspersoner är en 

annan grupp som har risk att utsättas för våld inom arbetet. Våld som hot och 

förföljelse kan förekomma. Särskilt utsatta myndighetspersoner är chefer, anställda 

inom polis och rättsväsendet och nu med den ökade flyktingströmmen även personal 

på migrationsverk och flyktingförläggningar (Arbetsmiljöverket, 2016). Ett arbete 

som innebär en nära kontakt med människor innebär ofta en stor risk att utsättas för 
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någon form av våld, till exempel verbala hot eller fysiskt våld såsom knuffar, slag 

eller sparkar. Yrkesgrupper inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är utsatta (a.a). 

Inom dessa yrken kan risken för att utsättas för våld öka genom att förövaren kan ha 

en nedsatt förmåga till att resonera logiskt eller ha nedsatt förmåga till att kunna 

styra och kontrollera sina impulser och handlingar. Det kan handla om människor 

som är påverkade av droger eller som har medicinska problem såsom hjärnskada 

eller psykiska sjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Våld inom sjukvården 
 
Arnetz och Arnetz (2001) har specificerat vad våld innebär inom hälso- och 

sjukvård. De definierar våld som något som kan vara både skriftligt, verbalt och 

fysiskt. Det kan handla om skriftliga och muntliga hot om fysiskt våld till rena 

fysiska angrepp utförda med uppenbar avsikt eller synbar avsikt (a.a). Inom 

sjukvården har våldet sin utgångspunkt i den utsattes upplevelser av vad som är våld 

(Lundström & Isaksson 2015). 

Mellan år 2010–2014 anmäldes 5089 våldsrelaterade sjukskrivningar inom vård och 

omsorg (Arbetsmiljöverket, 2016). Att utsättas för verbalt eller fysiskt våld inom 

sluten psykiatrivård är åtta gånger större än inom den somatiska slutenvården. Även 

särskilda boenden för äldre, till exempel demensboenden innebär en större risk 

jämfört med somatiska slutenvården. En akutmottagning är en riskavdelning då den 

är öppen för allmänhet och blir ett offentligt forum (a.a). Sjuksköterskeyrket har 

identifierats som det yrke där det föreligger störst risk att utsättas för verbalt och 

fysiskt våld från patienter på grund av att sjuksköterskor har en patientnära 

roll (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2010).  

När sjuksköterskor möts av våld från patienter så kan det resultera i att 

sjuksköterskor ifrågasätter sin roll som vårdgivare. Våld från patienter kan ha en 

negativ inverkan på sjuksköterskor och kan leda till att de får en negativ syn på 

arbetsuppgiften och även på patienten som individ (Arnetz & Arnetz, 2001).  En 

känsla av skuld, rädsla och frustration kan ha inverkan på omvårdnaden av en patient 

som agerar med verbalt eller fysiskt våld (a.a). Andra känslor som kan dyka upp 

efter ett möte med en patient som yttrar verbalt eller fysiskt våld är stress, en känsla 
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av att ha blivit kränkt och en osäkerhet, vilket kan bidra till ökade antal 

sjukskrivningar (Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2004).  

 
Arbetet på akutmottagningar 

En akutmottagning är en avdelning ofta bunden till ett lasarett dit människor med 

allvarliga, livshotande sjukdomstillstånd kan söka sig för vård. Det krävs ingen 

förbokad tid. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, året om och har ett stort 

patientflöde (Nyström, 2003). Cirka 2,5 miljoner människor sökte vård på Sveriges 

akutmottagningar under året 2015 (Socialstyrelsen 2015).  

Personer som söker vård på en akutmottagning kommer kanske inte att få hjälp 

direkt, patienters behov prioriteras utifrån tillståndets allvarlighetsgrad. Det 

resulterar i väntetider som kan vara ett problem på alla olika typer av 

vårdinrättningar men framförallt på akutmottagningar där patienterna redan är 

stressade och oroliga (Cohen, Wilkin, Tannebaum, Plew & Haley, 2013).  Att 

prioritera betyder att sätta något före något annat, att ge företräde åt, eller välja något 

före något annat. En prioritering innebär alltid både val och bortval. Vertikala 

prioriteringar är något som sker på individnivå och kan till exempel handla om vem 

av två patienter som ska få vård först. På en akutmottagning görs prioriteringen 

oftast av ett så kallat triageteam vid första mötet med patienten. Syftet med triage är 

att snabbt och säkert kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå och vilken prioritet 

patienterna har (Werntoft, 2014).    

Våld på akutmottagningar 

På en akutmottagning är risken för att utsättas för hot och våld större än på många 

andra somatiska vårdinrättningar (Estryn-Behar et al., 2008). Det kan bero på flera 

faktorer till exempel prioriteringar, bedömningar och väntetider som kan leda till 

frustrationer hos patienter. En annan anledning till den ökade risken för våld på 

akutmottagningar är att de patienter som söker vård kan vara drogpåverkade vilket 

har ett samband med en större benägenhet att agera hotfullt och våldsamt (Pich et 

al., 2010). Ett möte med patienter som agerar våldsamt kan leda till att 

sjuksköterskor inte vågar vårda dem (Avander et al., 2004).    
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Interaktion och kommunikation på akutmottagningar 

En akutmottagning utgör både sjuksköterskors och patienters revir och ska kunna 

erbjuda vård samtidigt som den är en plats där sjuksköterskan ska kunna utföra sitt 

arbete på ett tryggt sätt. Interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter är en vital 

del i vårdandet. Brister i interaktionen kan leda till bristande kommunikation och 

risk för våld (Lundström & Isaksson, 2015). För sjuksköterskor är kommunikation 

en självskriven del i yrkesutövandet. Många sjuksköterskor uppger att 

kommunikation är en nyckelfaktor i att stävja aggressivt beteende hos patienter 

(Avander et al., 2004). Kommunikation är en social aktivitet vars mål är att 

människor ska förstå varandra. Kommunikationen påverkas av i vilket sammanhang 

den ingår och kommer också att tolkas i det sammanhanget. Det är viktigt att 

sjuksköterskor i möten med patienter fångar upp deras önskan och att de tillsammans 

skapar ett gemensamt fokus för samspelet (Baggens & Sandén, 2009).  

Omvårdnadsteoretikern Imogene King menar att varje individ är unik och att varje 

människas verklighet ser annorlunda ut, därför är det viktigt att individanpassa 

kommunikationen. Människans olika erfarenheter och bakgrund förklarar hur två 

personer kan uppleva samma situation på helt skilda sätt (King, 1981). King påtalar 

vikten av att sjuksköterskan inte för över sin personliga bild av patienten. 

Sjuksköterskan kan behöva reflektera över sina egna reaktioner som uppstår vid ett 

möte med en patient. Enligt Imogene King så sker kommunikation i olika steg. Först 

interagerar de i form av kommunikation. Det sker både verbalt och icke-verbalt. 

Därefter tolkar parterna den överförda kommunikationen för att sträva efter ett 

gemensamt mål; att upprätthålla god hälsa (a.a). Den ickeverbala kommunikationen 

från patienten kan ge sjuksköterskan viktig information om patientens attityder och 

känslor (Williams, 2001). King menar att när kommunikation väl pågår så kan den 

inte tas tillbaka. Genom missförstånd och olika tolkningar om vad sjuksköterskan 

vill kommunicera fram så kan det skapa negativa känslor hos patienten som då kan 

känna ett behov av att behöva hävda sin person och då agera med hot eller våld mot 

sjuksköterskan (Williams, 2001).    
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Problemformulering   
 
Våld på arbetsplatser är något som förekommer särskilt inom hälso- och sjukvård 

där arbetet innebär en nära kontakt med andra människor. Akutmottagningar är en 

särskilt utsatt arbetsplats då det kommer många patienter under dygnets alla timmar. 

Sjuksköterskor på akutmottagningar som upplever våld kan bli stressade och må 

dåligt psykiskt. Våld ger således en sämre arbetssituation vilket kan leda till ökat 

antal sjukskrivningar. Det är därför viktigt att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av våldsamma incidenter och arbetssituation på akutmottagningar för 

att kunna utveckla våldsförebyggande rutiner. 

 
 

SYFTE   

Syftet med litteraturöversikten är att belysa våld på akutmottagningar med fokus på 

sjuksköterskors upplevelser och arbetssituation.  

Frågeställningar 

 Vilken omfattning och vilka typer av våld förekommer på 

akutmottagningar? 

 Vilka faktorer ökar risken för våld? 

 Vilka reaktioner väcker våldsincidenter? 

 Hur agerar sjuksköterskor efter våldsincidenter? 

METOD   

Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

design.   

Design   

Den design som valts är en litteraturöversikt för att kunna skapa en översikt över 

kunskapsläget inom ett specifikt kompetensområde med fokus på omvårdnad. 

Genom att sammanställa tillgänglig forskning inom ämnet och hitta eventuella 

likheter och skillnader mellan olika studier så kan en ny kunskapsbild skapas kring 

det specifika område som undersökts (Friberg, 2012).    
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Urval av litteratur  

Litteraturöversikten har en vetenskaplig grund. De källor vi använt oss av 

är vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design.  Sökningar har gjorts 

från mitten av februari till början av mars 2017 från elektroniska databaser i 

Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökningen gjordes enligt Boolesk logik. Boolesk 

söklogik är en teknik där ”AND”, ”OR” och ”NOT” ingår för att få ett samband 

mellan de valda sökorden (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Den sökoperatorn 

som vi valt att utgå från är ”AND”. ”AND” kopplar ihop två sökord vilket innebär 

att båda ska finnas med i artikeln (Östlundh, 2012).  

Databaser inriktade mot omvårdnad som använts är:  

 CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health),   

 PubMed, en medicinsk referensdatabas som även innefattar MedLine  

De sökord som vi valde att använda var: consequences, emergenc*, emergency, 

emergency department, impact, patient, patient care, perceptions, perpetrator, 

nurs*, nurse, nursing care, threat, violence och workplace violence.  Trunkering (*) 

har använts för att få med ordens alla böjningsformer i sökningarna (Östlundh, 

2012).    

Gemensamma begränsningar i sökningen i de två olika databaserna var att artiklarna 

ska ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter från 2001 till 2016, vara publicerade på 

engelska och finnas tillgängliga i fulltext. Sökningarna har gjorts i fritext och som 

hjälp för korrekt engelsk terminologi har Medical Subject Headings (MeSH) 

använts.  

Inklusionskriterier:  

 Artiklar på engelska.  

 Forskningen i artiklarna skall vara utförda mellan 2001–2016.   

 Artiklar tillgängliga i fulltext  

 Artiklar som vi valt att inkludera i resultatet har kvalitetsgraderna medel och 

hög. 
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Exklusionskriterier:  

 Studier som endast tar upp yrkesroller såsom läkare och administrativ 

personal som arbetar på akutmottagningar. 

 Artiklar med låg kvalitetsgrad.  

 Artiklar som inte var etiskt godkända. 

Värdering av artiklarnas kvalitet    

För att granska artiklarnas kvalitet har Högskolan Dalarnas framtagna modifierade 

versioner av granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier använts 

(Bilaga 3 & 4). De två artiklarna vi funnit som är av mixad metod har granskats med 

hjälp av båda mallarna. I den kvantitativa mallen var maxpoängen som en artikel 

kunde få 29 poäng och i den kvalitativa mallen var maxpoängen 25.  Frågorna i 

mallarna var ”ja”- och ”nej” frågor, där ”ja” gav ett poäng och ”nej” gav noll poäng. 

De modifierade granskningsmallarna gjord av Högskolan Dalarna utgår från 

Willman, et al. (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). Artiklarnas slutpoäng 

låg till grund för vilken kvalitetsgrad som de hamnade i. Kvalitetsgraderna var ”låg” 

(<60%), ”medel” (60–79%) eller ”hög” (≥ 80%) (a.a).  

Tillvägagångssätt  

Under artikelsökningar i databaser och artikelgranskning så har författarna arbetat 

tillsammans. Gemensamma dokument har upprättats i Word Onedrive som är en 

onlinetjänst för redigering och lagring för att på så sätt kunna redigera och följa 

arbetet fortlöpande. Valet av sökord kopplat till syftet har gjorts gemensamt. 

Sökning i databaser har delats upp mellan författarna. De intressanta abstracten som 

har hittats i de olika databaserna har lästs tillsammans. De artiklar som hade abstract 

som svarade mot syftet lästes gemensamt och granskades enligt vald 

granskningsmall.  

Analys och tolkning av data  

Databassökningarna resulterade i 301 träffar från vilka 15 artiklar valdes ut (Bilaga 

1). En analys av artiklar kan ses som en process där helheten studeras för att 

upptäcka likheter och skillnader, vilka sedan kan kategoriseras och sammanställs till 



 

8 
 

en ny helhet (Friberg, 2012). Artiklarna lästes i sin helhet med fokus på metod, 

resultat och diskussion. Ur varje artikel sammanställdes resultat som ansågs relevant 

för litteraturöversiktens syfte. Efter att alla artiklar analyserats så sammanställdes 

alla delresultat till ett slutresultat.  

Etiska överväganden   

Godkännande av en etisk kommitté skall ha erhållits i de artiklar som avsetts 

användas i dataanalysen i denna litteraturöversikt för att säkerställa att deltagarnas 

mänskliga rättigheter har skyddats (Polit & Beck, 2012). Innehållet i artiklarna har 

granskats opartiskt och texten har inte förvrängts. 

RESULTAT 
 
Resultatet bygger på 15 artiklar, se Bilaga 2. Av de 15 utvalda artiklarna var nio av 

kvantitativ metod, fyra var av kvalitativ metod och två var av mixad metod. 

Artiklarna som presenteras i resultatet är genomförda i Australien (n=2), Brasilien 

(n=1), Storbritannien (n=1), Etiopien (n=1), Italien (n=3), Jordanien (n=1), Palestina 

(n=1), Singapore (n=1), Turkiet (n=2) och USA (n=2).   

Under sammanställningen av slutresultatet så växte 4 områden fram som resulterade 

i fyra huvudrubriker. De huvudrubriker som framkom var: 

 Förekomst av olika typer av våld 

 Faktorer som ökar risken för våldsincidenter 

 Reaktioner relaterat till våldsincidenter 

 Agerande efter våldsincidenter 

Förekomst av olika typer av våld 
 
Det visade sig att verbalt våld var mer vanligt förekommande än fysiskt våld 

(ALBashatwy, 2013; Fute, Mengesha, Wakgari & Tessema, 2015; Renker, Scribner 

& Huff, 2015). I Ohio USA uppgav 52 % av deltagarna att de utsatts för verbalt våld 

varje arbetspass (Renker et al., 2015). En studie som pågick i sex månader i Etiopien 

visade att 89,6% av det upplevda våldet var av verbal karaktär. Alla deltagare i den 

studien uppgav att de fått utså skrik och blivit svurna åt (Fute et, al., 2015). I 

Jordanien kom 48,1 % av det verbala våldet från patienter (ALBashtawy, 2013). 
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Studier visade att utöver patienterna så kunde även medföljande utöva verbalt våld 

(Ferri, Silvestri, Artoni & Di Lorenzi, 2016; Hamdan & Abu Hamra, 2015). Av 293 

fall av verbala angrepp i Palestina så stod 233 av dem från medföljande till patienten 

och 42 fall kom från patienterna (Hamdan & Abu Hamra, 2015). Av 187 fall av våld 

i Italien så var 54 fall verbalt våld från anhöriga och 27 fall verbalt våld från patienter 

(Ferri et al., 2016). Studien gjord i Palestina som täckte både Gazaremsan och 

Västbanken presenterade att verbalt våld även innefattade sexuella trakasserier från 

patienter riktade mot kvinnliga sjuksköterskor. I vilken utsträckning som det 

förekom beskrev studien som svårt att få fram då kvinnor inte gärna talar om det på 

grund av rädsla för stigmatisering (Hamdan & Abu Hamra 2015).  

 

Det visade sig i tre studier att det fysiska våldet är mindre vanligt än det verbala 

(ALBashtawy, 2013; Fute et al., 2015; Hamdan & Abu Hamra, 2015). 39,2 % av 

deltagarna i Ohio uppgav att de blev utsatta för fysiskt våld på veckobasis (Renker 

et al., 2015). Ferri et al. (2016) tog som redan nämnt upp att det verbala våldet främst 

kom från patienters anhöriga men däremot visade studien att det fysiska våldet oftast 

kom från patienterna. Av 187 fall av våld så utgjorde 70 fall fysiskt våld från 

patienter, endast 4 fall av fysiskt våld var från patienters anhöriga. De som främst 

utövade fysiskt våld mot sjuksköterskor var patienter som var påverkade av alkohol, 

droger eller hade någon kognitiv funktionsnedsättning (a.a).   

 

Faktorer som ökar risken för våldsincidenter 
 
Det faktum att akutmottagningar har öppet dygnet runt, att det är hög 

arbetsbelastning, att det är långa väntetider för patienter samt att det är brist på 

säkerhetspersonal gör den till en riskavdelning. Långa väntetider och att patienter 

som kommer till akutmottagningen har höga förväntningar är huvudsakliga faktorer 

som bidrar till att det uppstår konflikter och våldsamma incidenter (Çıkrıklar et al., 

2016; Fute et al., 2015; Hamdan & Abu Hamra, 2015).   Fute et al. (2015) beskriver 

vidare att den stressiga miljön kan trigga patienter till att bli aggressiva. En stressig 

miljö påverkar sjuksköterskornas möjlighet till en god och utförlig kommunikation 

till de väntande patienterna. Stressen kan leda till att sjuksköterskorna får en mer 

defensiv hållning (Zampieron, Galeazzo, Burra & Tuja, 2010). Enligt Fute et al. 
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(2015) så löpte personal som arbetade på en akutmottagning en fyra gånger högre 

risk att utsättas för hot och våld än de som arbetade inom öppenvården. Det visade 

sig i ALBashtawys (2013) studie att det förekom mest verbalt och fysiskt våld under 

eftermiddagsskiftet. Deltagarna i studien gjord av Fute et al. (2015) uppgav att 

hälften av det fysiska våldet skedde under kvällsskiftet. En italiensk studie från 2016 

går emot de två tidigare studierna genom att i sin studie visa att flest incidenter av 

våld skedde på morgonen. Fördelningen i deras studie var att 43% av våldet skedde 

på morgonen, 35% skedde på eftermiddagen och 22% skedde nattetid (Ferri et al., 

2016).  

 
Uppsatsförfattarna fann inget entydigt resultat gällande vilket kön som drabbas mest 

av våld. Tre olika studier visar på att kvinnor drabbas mest av verbalt och fysiskt 

våld (Ferri et al., 2016; Fute et al., 2015; Zampieron et, al., 2010). I Jordanien och 

Turkiet visade studier att det är mest män som drabbas (ALBashtawy, 2013; 

Çıkrıklar et al., 2016). Något som är genomgående i alla studier är att det är yngre 

sjuksköterskor som inte har jobbat längre än ett par år på akutmottagningen som är 

mest drabbade av olika typer av våld. 

 
Reaktioner relaterat till våldsincidenter 
 
Sjuksköterskor som utsätts för våld vittnar om att det ger upphov till många olika 

känslor. Rädsla är gemensamt från olika kontinenter. Studier visade i sina resultat 

att sjuksköterskor blev rädda och upprörda när de mötte patienter som var verbalt 

eller fysiskt våldsamma. Rädslan för att hamna i en våldsam situation bottnade oftast 

i att dessa situationer var oförutsägbara, det vill säga att vad som helst kunde hända 

(Hislop & Melby, 2013; Lancman, Ferreira Mângia & Tieko Muramoto, 2012; Tan, 

Lopez & Cleary, 2015; Ünsal Atan et al., 2013). 

 

 I Turkiet visade forskning att 20,5 % av de sjuksköterskor som drabbades av hot 

och våld blev rädda och upplevde det obehagligt att utföra sitt arbete. Det var inte 

heller ovanligt att sjuksköterskor fick mardrömmar och återblickar från den 

våldsamma händelsen vilket kunde ha att göra med vetskapen om att de var tvungna 

att återvända till arbetet där incidenten skedde. Koncentrationsförmågan och 

förmågan till att ge en omsorgsfull vård påverkades av rädslan för att en patient som 
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tidigare hotat en sjuksköterska skulle komma tillbaka och förverkliga sitt hot (Tan 

et al., 2015; Ünsal Atan et al., 2013).  

 
Oro och frustration relaterat till våld gjorde att sjuksköterskor mådde dåligt både 

fysiskt och psykiskt. Den psykiska påverkan resulterade i att de inte kände sig 

uppskattade och de fick återkommande tankar om hur de hade kunnat göra något 

annorlunda eller bättre i den våldsamma situationen (Ferri et al., 2016; Tan, et al., 

2015; Ünsal Atan et al., 2013). Studier visade att även hopplöshet förekom hos de 

som drabbats. Det kunde leda till att sjuksköterskorna upplevde en känsla av att vilja 

undvika patienten som agerat hotfullt eller våldsamt. De kunde även känna en ånger 

av att de varit tvungna att interagera med just den patienten (Chapman, Perry, Styles 

& Combs, 2009; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Tan et al., 2015). 

 
 
Ünsal Atan et al. (2013) visar att sjuksköterskor upplevde ilska och frustration 

gentemot en våldsam patient.  I studien gjord av Ferri et al. (2016) visade det sig 

även där att de sjuksköterskor som blivit verbalt attackerade blev arga och 

frustrerade. Vidare framkom det att de här känslorna kunde resultera i en minskning 

av empatin bland sjuksköterskorna (a.a). En studie visade att sjuksköterskorna 

försökte att inte tänka på vad som hade hänt för att inte bli upprörda. 73 % kände 

sig vaksamma och var på sin vakt efter en våldsam eller hotfull händelse och 67% 

blev irriterade och arga (Gates, Gillespie & Succop, 2011). 

 

Det framkom att sjuksköterskor i Italien ofta klandrade sig själva efter ett möte med 

en hotfull eller fysiskt våldsam patient (Viotti, Gilardi, Guglielmetti & Converso, 

2015). En känsla av skam och ökad sårbarhet är något som inte sällan följde efter en 

våldsam händelse (Hislop & Mellby, 2003). I de tillfällen som sjuksköterskorna 

möttes av våld redan i akutmottagningens väntrum så kunde de känna frustration 

men även en skam då de tvingades att bemöta våldet inför andra patienter och 

samtidigt försöka agera professionellt (a.a).   

 
I Cincinnati USA gjordes en studie som belyser att sjuksköterskor som upplevde 

våld kunde utveckla stressymptom som bidrog till ett sämre välbefinnande (Gates, 

et al., 2011). Çıkrıklar et al. (2016) belyser i sin studie att arbetsplatsrelaterat våld 

påverkade sjuksköterskors arbetsmoral samt effektiviteten och hälsan negativt. I en 
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studie gjord av Viotti et al. (2015) så sågs ett signifikant samband mellan verbalt 

våld och utbrändhet, avtrubbning samt känslomässig utmattning bland 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i Australien uppgav att deras vilja att undvika de 

patienter som var verbalt eller fysiskt våldsamma gav dem dåligt samvete då det 

resulterade i att kollegorna fick en högre arbetsbelastning och mer att göra. 

Sjuksköterskorna uppgav att den givna vården till våldsamma patienter inte blev 

optimal och att vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten blev sämre 

vilket resulterade i en känsla av dåligt samvete (Chapman et al., 2009).   

 

Sjuksköterskor ansåg att hot och fysiskt våld var en del av jobbet och att de därför 

förväntades acceptera det (Chapman et al., 2009). Den uppfattningen stärks av 

Lancman et al. (2012) som belyser att sjuksköterskor upplevde att våld och 

konflikter ingick i arbetet och att varje individ själv fick lära sig att hantera det och 

vänja sig vid dessa situationer. Vidare tar Tan et al. (2015) upp att sjuksköterskorna 

över lag antog en stoisk ställning när det gällde hur de såg på våldsamheter på sin 

arbetsplats.   

 

Agerande efter våldsincidenter 

Av den brittiska forskningen så framkom det att sjuksköterskor ansåg att för att klara 

av arbetet på akutmottagningen så behövde de vara starka mentalt och inte vara 

lättkränkta. Med hjälp av ett motståndskraftigt psyke ansåg de att de klarade av att 

hantera både det verbala och fysiska våldet (Hislop & Melby, 2003). Sjuksköterskor 

hanterade olika typer av våld på olika vis. Det var skillnad på om patienten gick till 

personangrepp eller om de aggressivt kom med strukturella klagomål. Om 

sjuksköterskan fick strukturella klagomål så påverkades denne inte på ett negativt 

sätt utan de kunde skaka av sig det och inte "ta med sig känslan hem" (Luck, Jackson 

& Usher, 2008). Det våld som var personligt var svårare att hantera och hade en 

negativ inverkan på sjuksköterskan då det skapade en känsla av stress och att de 

mådde dåligt. Sjuksköterskorna uppgav att de inte kunde förebygga de fysiska 

incidenterna de drabbades av (a.a). 

Vad gäller rapportering så var studierna i denna litteraturöversikt överens i sina 

resultat att majoriteten valde att inte rapportera händelser vidare. I Luck et al:s 
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(2008) studie rapporterades inga av de våldsamma händelserna vidare till chefer. 

25,9% av deltagarna i Çıkrıklar et al:s (2016) studie som varit med om någon typ av 

våld valde att rapportera, vilket är bara drygt en fjärdedel. I Hamdan och Abu 

Hamras (2015) studie valde 40% av de som utsattes för någon typ av våld att 

rapportera vidare till sin chef.  I Ferri et al:s (2016) studie framkom det att 84% 

valde att inte rapportera händelsen, 8% skrev en intern rapport och endast 5% valde 

att göra en polisanmälan. I studien framkom att de fall av våld som rapporterades 

var de allvarligaste fallen av fysiskt våld (a.a). 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultat 
 
Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning innebär en risk för att utsättas 

för verbalt och/eller fysiskt våld från såväl patienter som deras medföljande då det 

är en mottagning som har öppet dygnet runt (Çıkrıklar et al., 2016; Fute et al., 2015). 

Av de olika formerna av våld som förekommer så dominerar det verbala våldet. Det 

verbala våldet har visat sig i studierna komma främst från patienters anhöriga och 

medföljande. Det fysiska våldet utövas däremot i majoritet av patienter 

(ALBashtawy, 2013; Fute et al., 2015; Hamdan & Abu Hamras, 2015). Faktorer 

som spelar in för risken av att utsättas för våld är ålder, kön och arbetslivserfarenhet. 

Det är således yngre, ofta kvinnliga sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet 

som har störst risk att utsättas för våld (Ferri et al., 2016; Fute et al., 2015; 

Zampieron et al., 2010).  

 

Verbalt och fysiskt våld skapade en mängd olika reaktioner hos sjuksköterskorna. 

Bland reaktionerna så uppstod bland annat känslor som rädsla, oro, ångest, ilska och 

en form av acceptans (Chapman et al., 2009; Tan et al., 2015; Ünsal Atan et al., 

2013). Reaktionerna inverkade på sjuksköterskornas förmåga att ge en optimal vård 

(Chapman et al., 2009). Sammantaget från samtliga studier som undersökt 

rapportering så visar det att frekvensen av rapportering efter en våldsam situation är 

låg (ALBashtawy, 2013; Çıkrıklar et al., 2016; Ferri et. al., 2016; Hamdan & Abu 

Hamra, 2015; Luck et al., 2008). 
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Resultatdiskussion  
 

Faktorer som ökar risken för våldsincidenter 
 
Akutmottagningar kan beskrivas som en överfylld, oorganiserad miljö där arbetet 

sker under extrema förhållanden. Det kommer många patienter vilket skapar en 

obalans som kan leda till konflikter mellan patienter och sjuksköterskor då 

personaltillgången inte alltid kan tillgodose det höga trycket från det stora antalet 

patienter (Lancman et al., 2012). Bidragande faktorer till att sjuksköterskor på 

akutmottagningar i högre utsträckning utsätts för våld är att den höga 

arbetsbelastningen kan resultera i långa väntetider för patienterna vilket kan leda till 

frustrationer och konflikter (Pich et al., 2010). 

 

En svensk studie från 2004 gjord på ett universitetssjukhus i västra Sverige visar att 

patienter kan bli mer känsliga för den stressiga miljön som är på akutmottagningar 

då de inte alltid kan få sina känslomässiga behov uppfyllda, till exempel att få gå ut 

och röka på grund av sitt hälsotillstånd vilket kan föda aggressivitet och konflikter 

(Avander et al., 2004). En studie av Landy, (2005) gjord i England visar på något 

som vi författare fann intressant. Landy påtalar att i hennes studie så framkom det 

ingen signifikant skillnad i prevalensen för våld mellan akutmottagningar, IVA och 

en medicinsk avdelning. I studien framkom att sjuksköterskor på akutmottagningen 

uppfattade att de löpte störst risk att utsättas för våldsamma incidenter men att det i 

hennes studie alltså inte var så (a.a). 

 
Något som visade sig i de granskade studierna till den här litteraturöversikten var att 

det framkom olika resultat gällande vilka som drabbas mest av våld. I de kvantitativa 

studierna där det redovisas könsfördelning så ser vi författare ett mönster. I studier 

från mellanöstern så är det män som är den mest drabbade gruppen (ALBashtawy, 

2013; Çıkrıklar et al., 2016; Hamdan & Abu Hamra, 2015). I Europa och i en studie 

från Afrika är det däremot mest kvinnor som drabbas av våld (Ferri et al., 2016; Fute 

et al., 2015; Zampieron et al., 2010). En anledning till den skillnaden framkommer 

i studien från Jordanien. Där förklaras det att män som utsätts för hotfulla eller 

våldsamma situationer inte backar undan. De har större benägenhet än kvinnor att 

anta en offensiv hållning då de har svårare att hantera kritik från patienter och att de 

inte accepterar att bli beordrade till vad de ska göra från patienter eller anhöriga 
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(ALBashtawy, 2013). En annan orsak till att män drabbas oftare är att det i Jordanien 

inte är kulturellt accepterat att bruka våld mot kvinnor (a.a). I Etiopien visar det sig 

att det är kvinnor som drabbas mest av våld då män står högre upp hierarkiskt än 

kvinnor och därför skonas oftare från våld (Fute et al., 2015).  

 

En gemensam faktor i samtliga studier är att det är yngre sjuksköterskor samt de 

med kortare arbetslivserfarenhet som drabbas mest av olika former av våld. I 

ALBashtawys (2013) studie framkommer det att en sjuksköterska som är över 30 år 

och har arbetat längre än fem år har mindre sannolikhet att utsättas för våldsamheter. 

I Jordanien är det kulturellt förankrat att människor som är äldre ska visas respekt, 

något som kan hindra en patient från att agera våldsamt mot en äldre sjuksköterska 

(a.a). I studien från Etiopien visar resultaten även där att det är de yngre 

sjuksköterskorna med kortare arbetslivserfarenhet som drabbas. En möjlig orsak 

som noteras är att unga oerfarna sjuksköterskor kan ha problem med att de har sämre 

förmåga att hantera våldsamma situationer. ALBashtawys (2013) studie tar upp att 

sjuksköterskor med erfarenhet, utbildning och som är något äldre besitter en viss 

mognad som gör att de kan hantera, förutse samt utvärdera hotfulla och våldsamma 

situationer i en högre grad än de som är nya på arbetet.  

 

Reaktioner relaterat till våldsincidenter 
 
Forskning har visat att rädsla kan resultera i att sjuksköterskornas vård till de 

patienter som agerar våldsamt inte blir optimal. Det är en känsla som framhävs i 

tidigare forskning (Arnetz & Arnetz, 2001; Chapman et al., 2009). Rädslan för att 

vårda våldsamma patienter resulterade i att sjuksköterskor i vissa fall valde att inte 

integrera med denna patient överhuvudtaget vilket resulterade i att kollegorna fick 

en större arbetsbörda (Chapman et al., 2009). Rädslan som kan uppstå hos 

sjuksköterskor innebär inte bara en potentiell rädsla i att vårda patienter, det kan 

också innebära en rädsla för den egna säkerheten. Den rädslan kan även följa med 

sjuksköterskorna efter avslutat arbetspass. De kan bli rädda för att gå till sin bil och 

känna ett behov av att vilja ha eskort av säkerhetspersonal (Pich et al., 2010).  

 

I ICN:s etiska kod från 2014 för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska visa 

empati och medkänsla med patienter. Känslan av att inte våga interagera med 
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våldsamma patienter kan resultera i en känsla av skam då det anses att det strider 

mot ICN:s etiska kod och den allmänna uppfattningen om att sjuksköterskor ska 

vilja hjälpa alla patienter (Chapman et al., 2009; International Council of Nurses 

[ICN], 2014). De som har blivit verbalt attackerade kunde på grund av ilska och av 

frustration känna en minskad empati gentemot patienter och få en negativ syn på 

patienten som individ (Arnetz & Arnetz, 2001; Çıkrıklar et al., 2013; Ferri et al., 

2016). Uppsatsförfattarna anser att det är en allvarlig konsekvens att empatin hos 

sjuksköterskor kan minska och att synen på våldsamma patienter som individer blir 

negativ. Vidare tror vi att det kan vara svårt att undvika dessa känslor och 

konsekvenser då sjuksköterskor trots en glorifierad bild i form av att de ska vilja 

hjälpa alla faktiskt också är människor. De medverkande i Australien ansåg att 

sjuksköterskor ska arbeta utifrån att de skall ha ett blankt sinne inför varje möte men 

att detta inte fungerar i praktiken då alla människor har fördomar utifrån egna 

erfarenheter (Luck et al., 2008). Det stämmer överens med Imogene Kings syn på 

vikten av att sjuksköterskan möter varje patient utan att spegla sina egna fördomar 

(Williams, 2001).  

 

Agerande efter våldsincidenter 
 
Enligt sjuksköterskor på en akutmottagning i Sverige så var kommunikationen en 

nyckelfaktor för att förebygga och undvika våldsamma situationer. De belyste 

vikten av att skapa en god och tillitsfull relation till patienter så fort som de ankom 

till akutmottagningen (Avander et al., 2004). Som sjuksköterska är det viktigt att se 

patienterna, bekräfta att de inte är bortglömda och ge dem en uppdatering om läget 

för att således minska väntande patienters stress och frustration (Tan et al., 2015). 

 

Uppsatsförfattarnas egna tankar kring kommunikationens betydelse är att om en 

sjuksköterska blir irriterad, arg och defensiv så finns det en hög risk att kvalitén på 

kommunikationen med patienter påverkas negativt. Imogene Kings 

omvårdnadsteori betonar hur betydelsefullt det är att sjuksköterskor tänker på hur 

de interagerar vid första mötet med en patient. Patienter uppfattar ofta 

sjuksköterskor på akutmottagningen som stressade och jäktade vilket ökar deras 

egen stress (Williams, 2001).  
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Uppsatsförfattarna tror att synen kring att våld är en del av sjuksköterskor arbete är 

en allmän uppfattning globalt. Vidare anser vi att detta synsätt resulterar i att 

förändringar inte kan ske då sjuksköterskor negligerar problematiken. I Australien 

så fanns det faktorer som spelade in vad gällde våld och hur sjuksköterskor valde att 

hantera situationen. Faktorer som i Australien betraktades som förmildrande orsaker 

var om det handlade om strukturella klagomål, om patienten hade psykiska 

åkommor och vilket behov patienterna hade av akutvård. Dessa orsaker gjorde att 

sjuksköterskorna lättare kunde hantera våldsamma situationer då det hade ett 

överseende gentemot den våldsamma patienten (Luck et al, 2008). Deltagarna i 

Italien motsäger sig förekomsten av förmildrande omständigheter. I den studien 

menade deltagarna att även om patienten är väldigt orolig, sjuk eller stressad så är 

det aldrig acceptabelt att utöva varken verbalt eller fysiskt våld och att 

sjuksköterskorna inte ska acceptera att bli utsatta (Zampieron et al., 2010). 

 
Att det finns förväntningar om att acceptera och se våld som en del av arbetet var 

något som framkom bland sjuksköterskorna i två studier (Chapman et al., 2009; 

Lancman et al., 2012). Genom att sjuksköterskor ser verbalt och fysiskt våld som en 

naturlig del av arbetet så misstänker uppsatsförfattarna att det påverkar i vilken 

utsträckning som det sker en rapportering av incidenter.  

 

För att kunna rapportera incidenter innefattande våld så krävs det att det finns tydliga 

policys och uppsatta rutiner som sjuksköterskan är insatt i (Luck et al., 2008). I 

studier visade det sig att bristande strategier i form av rapporteringsrutiner gjorde 

att sjuksköterskorna inte rapporterade incidenter vidare. Sjuksköterskor uppgav att 

de hade bristande kunskaper gällande riktlinjer för rapportering. De som valde att 

rapportera vidare kände att de inte fick gehör från högre instans (Hamdan & Abu 

Hamra, 2015; Tan et al., 2015). 

 

Uppsatsförfattarna ser tydliga brister gällande utbildning till sjuksköterskor kring 

hur de ska hantera och rapportera våldsamma eller hotfulla situationer. Det 

framkommer i två av studierna att det finns resurser att tillgå men att 

sjuksköterskorna inte har fått tillräcklig information kring dessa (Hamdan & Abu 

Hamra, 2015; Renker et al., 2015). Hamdan & Abu Hamra (2015) utvecklar vidare 

att det finns brister gällande säkerhet och förebyggande åtgärder då de flesta av 
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sjuksköterskorna uppgav att det fanns för dåliga förberedande strategier som till 

exempel vakter och säkerhet. Det fanns även bristfälliga policys kring hur 

sjuksköterskor skulle hantera och rapportera en våldsam situation. Sjuksköterskorna 

ansåg att de behövde mer träning och utbildning inom säkerhet och gällande 

föreskrifter (a.a).  

 

Metoddiskussion  
 
Examensarbetet har gjorts som en litteraturöversikt för att kunna sammanställa olika 

forskningsstudier. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har valts för att kunna 

få med såväl deltagarnas personliga upplevelser som en statistisk översyn för att se 

kön- och åldersfördelning. Två av våra artiklar i resultatet är av mixad metod. En av 

artiklarna (Chapman et, al., 2009) såg till strukturen ut att vara av mixad metod. 

Artikelförfattarna skriver själva i sin artikel att den är kvalitativ och vi har därför 

valt att granska artikeln enligt den kvalitativa mallen, se granskningsmall (Bilaga 

4).   

 

De sökmotorer som valdes var CINAHL och PubMed. Anledningen till att de 

sökmotorerna valdes var då författarnas kunskap om sökförfarandet var störst 

gällande de två. Att lära sig ytterligare sökmotorer ansåg vi att det inte fanns resurser 

och tid till. En annan orsak till att CINAHL och PubMed användes var för att de är 

inriktade mot omvårdnad. Vi har bara använt sökoperatorn ”AND” i våra sökningar 

av artiklar. Vi hade kunnat använda ”OR” och ”NOT” för att göra en snävare 

sökning men ”AND” gav så pass avgränsat och hanterbar mängd artiklar att vi valde 

att inte använda de andra operatorerna. Vi anser att det inte är en svaghet med att 

bara använda ”AND”. Vi bestämde att artiklarna skulle vara mellan 2001–2016. 

Detta då Arnetz och Arnetz (2001) i sin kvalitativa studie belyst att det finns lite 

forskning gjord innan 2001. Vi ville därmed sammanställa forskning som kommit 

efter deras studie. 12 av 15 artiklar är mellan 2010–2016 vilket kan anses som en 

styrka då majoriteten av resultatet bygger på ny forskning.  

 

Kraven på de artiklar som vi valde att granska var att de skulle vara på engelska, 

Peer Reviewed och tillgängliga i full text. Engelska valdes då båda författarna anser 

att det är ett språk som vi har god förmåga att förstå. Det är dock inte någon av 
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författarnas modersmål och blir därigenom en svaghet. Innehåll kan ha 

missuppfattats eller inte noterats. I de fall där vi fann ord som vi inte förstod gjordes 

en översättning med hjälp av elektroniska översättningstjänster för att få en 

vägledning i ordets betydelse. Artiklarna skulle efter kvalitetsgranskning vara av 

medel eller hög kvalitet (Bilaga 3 & 4). Lågt värderade artiklar exkluderades för att 

bibehålla trovärdigheten i forskningens resultat. Av de artiklar som lästes så 

exkluderades en artikel till resultatet då den var liten och inte tillförde väsentlig 

information till resultatet. 

  

En styrka som uppsatsförfattarna fann var att artiklarna var väldigt geografiskt 

utspridda. Alla kontinenter förutom nord- och sydpolen fanns representerade. Det 

resulterade i att en jämförelse kunde göras mellan olika kontinenters sjuksköterskor 

och deras syn på våld inom akutsjukvård. Våra sökningar genererade ingen 

forskning från Sverige som svarade till vårat syfte. I Europa fann vi artiklar från 

Italien. Vi anser att trovärdigheten och validiteten från de europeiska artiklarna är 

hög då deras resultat i stort korrelerar mot andra kontinenters resultat. Att de således 

skulle skilja sig avsevärt från svensk akutsjukvård anser vi inte vara sannolikt.  

 

Under sökningens gång resonerade uppsatsförfattarna i huruvida endast 

sjuksköterskor skulle inkluderas eller om det fanns relevans i att utöka sökningen 

till att innefatta även annan typ av vårdpersonal. Detta behövdes inte då forskningen 

vi fann tydligt pekade mot sjuksköterskor.  

 

Etisk diskussion 
 
De artiklar vi valde att inkludera i resultatet har ett godkännande från etiska 

kommittéer. Därigenom säkerställs att inga deltagare har tvingats till att delta och 

de har haft möjlighet att avbryta när som helst (Polit & Beck, 2012). Då våld på 

arbetsplatsen kan vara ett känsligt ämne så var det av stor vikt att säkerställa ett 

frivilligt deltagande. Våld resulterar i ökat antal sjukskrivningar vilket vi kan anse 

påverka organisationen negativt. Det har därför varit av vikt att säkerställa att 

forskarna inte tvingat fram svar av deltagarna för att gagna organisationen. 

Forskning inom omvårdnad ska följa god omvårdnadsetik. Det innebär att forskarna 

ska ha följt principer om att inte orsaka skada eller lidande, de ska ta hänsyn till 
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autonomi hos patienter och deltagare och det ska finnas en vilja att göra gott 

(Sjuksköterskors Samarbete i Norden, 2003). 

 

STUDIENS KLINISKA BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 
 
Resultatet visar på vikten av att inte acceptera våld av något slag riktat mot 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Problemet behöver ventileras både mellan 

kollegor och uppåt i organisationen. Genom att ventilera och bekräfta att problemet 

finns så kan rutiner och förfaranden förbättras så att sjuksköterskor får en tydligare 

bild av hur de ska agera efter en våldsam incident. Vår studie pekar på att yngre, 

oerfarna sjuksköterskor är mest drabbade och vi tror därför att det kan behöva 

implementeras utbildning i hanteringen av våld samt konflikthantering inom 

sjuksköterskeprogrammen runt om i världen. Genom litteraturstudien visar vi att 

sjuksköterskor utsätts för våld ur ett globalt perspektiv. Studien kan visa 

sjuksköterskor att de inte är ensamma i sin situation vilket kan hjälpa dem att hantera 

situationer av våld.  

 

SLUTSATS 
 
Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att akutmottagningar är en riskavdelning för 

sjuksköterskor när det handlar om arbetsplatsrelaterat våld. Runt om i världen visar 

statistik på att en nyutexaminerad ung kvinnlig sjuksköterska som börjar arbeta på 

en akutmottagning har en hög risk att utsättas för våld från patienter jämfört med 

äldre med längre erfarenhet. Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa påverkas 

negativt av våld. Det ger en ökad risk för sjukskrivning och vantrivsel på arbetet. 

Utsatta sjuksköterskor upplever att de inte kan ge optimal omvårdnad under ett 

våldsamt möte. Resultatet visar också på att många sjuksköterskor efterfrågar mer 

utbildning och tydligare rutiner kring hantering och rapportering av våld.  

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 
Till denna litteraturstudie fann vi inga svenska artiklar med forskning som svarade 

till vårat syfte. Det pekar på att det finns en kunskapslucka ur ett nationellt 

perspektiv. Många av de internationella studier vi granskat till resultatet har en hög 

svarsfrekvens bland deltagarna. Det kan visa på ett intresse till ett samarbete för 



 

21 
 

vidare forskning inom ämnet. Forskningen bör vara både kvalitativ och kvantitativ 

för att fånga upp både upplevelser och statistik utbredning. Då befintlig forskning 

indikerar låg rapportering bland utsatta sjuksköterskor så kan det vara av vikt att 

studera vidare för att få fram nya verktyg till rapportering.  
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Bilaga 1 Söktabell  
 
Söktabell för urval av artiklar från databaser  
 
 

Databas Sökord År Antal 
träffar 
n= 301 

Antal 
lästa 
abstrakt 
n= 66 

Antal lästa 
artiklar 
n= 19 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat 
n= 15 

CINAHL 
(1) 

nursing care AND 
violence AND 
emergency 
 

2001-
2016 

52 7 3 3 
 
 

CINAHL 
(1) 
 

Emergency department 
AND workplace 
violence AND patient 
care 

2001-
2016 

16 7 3 2 
 

CINAHL 
(1) 
 

emergenc* AND 
workplace violence 
AND nurs* 
 

2001-
2016 

80 13 4 3 

CINAHL 
(1) 

Violence AND 
emergency department 
AND impact 
 

2001-
2016 

10 2 0 0 

CINAHL 
(1) 
 

Violence AND nurs* 
AND emergency 
department AND 
perceptions 
 

2001-
2016 

7 3 1 1 

CINAHL 
(1) 

Consequences AND 
perpetrator AND 
workplace violence 

2001-
2016 

3 3 1 1 

PubMed 
(2) 

nursing care AND 
violence AND 
emergency 

2001-
2016 

85 13 5 3 
 
 
 

PubMed 
(2) 

emergency department 
AND workplace 
violence AND patient 
care 

2001-
2016 

12 3 1 1 
 

PubMed 
(2) 

emergenc* AND 
workplace violence 
AND nurs* 

2001-
2016 

25 12 1 1 
 

PubMed 
(2) 

Violence AND patient 
AND nurs* AND 
emergency department 

2001-
2016 

9 2 0 0 
 

PubMed 
(2) 

Threat AND violence 
AND patient AND nurse 
AND emergency 
department 

2001-
2016 

2 1 0 0 
 

 
 

(1) Limiters: English language, Peer reviewed, Full Text 
(2) Limiters: English language and Free Full text 



 

 

Bilaga 2 Resultattabell 
 
 

Författare 
 
År 
 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare (n) 
 
Svarsfrekvens % 

Resultat Kvalitets- 
grad % 

ALBashtawy 
 
2013 
 
Jordanien 

Workplace violence 
against nurses in 
emergency 
departments in 
Jordan 

Att bedöma förekomsten, 
karaktären och vilka 
bidragande faktorer som 
skapar arbetsplatsrelaterat 
våld riktat mot 
sjuksköterskor. 
 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

n= 227 (64% 
kvinnor, 36% män) 
 
72,5% 

75,8% utsattes för våld 
 
63,9% Verbalt våld där 
44,1% var patienter. 
11,9% fysiskt våld där 
48,1% var från patienter 

Hög, 93% 

Chapman, Perry, 
Styles & Combs 
 
2009 
 
Australien 

Consequences of 
workplace violence 
directed at nurses 

Identifiera australiensiska 
sjuksköterskors uppfattning 
av konsekvenser från 
arbetsplatsrelaterat våld 
riktat mot dem, förövaren 
och organisationen 

Kvalitativ 
 
Enkäter och 
intervjuer 

n= 113 enkäter, 35 av 
dessa intervjuades 
 
34% 

Tre konsekvenser av våld 
- En del av jobbet 
- Fysiska och psykiska 

effekter 
- Känsla av inkompetens 
Organisatoriska 
konsekvenser:  
- Sämre ekonomi 
- Lägre arbetsmoral 
-  

Medel, 
68% 

Çıkrıklar, Yürümez, 
Güngör, Askın, 
Yücel. & Baydemi. 
 
2016 
 
Turkiet 

Violence against 
emergency 
department empoyees 
and the attitude of 
employees towards 
violence 

Fastställa förekomsten av 
våld riktat mot 
akutvårdspersonal och 
attityder hos de som utsatts 
och föreslå möjliga 
lösningar.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

n= 323 (59% 
kvinnor, 41% män) 
 
73,9% 

74% hade utsatts för någon 
form av våld sedan 
anställning.  
74,3% ville inte arbeta kvar. 
Patienter och anhöriga: 
Största orsaken till våld. 

Hög, 86% 



 

 

Författare 
 
År 
 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare (n) 
 
Svarsfrekvens % 

Resultat Kvalitets- 
grad % 

Ferri, Silvestri, 
Artoni & Di 
Lorenzo 
. 
 

Workplace violence 
in different settings 
and among various 
health professionals 
in an Italian general 
hospital 

Att bedöma frekvensen 
och typen av 
artbetsplatsrelaterat våld 
på olika områden på ett 
allmänt sjukhus och 
identifiera kliniska och 
organisatoriska faktorer 
relaterade till våldet.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

n= 419 (67% 
kvinnor, 33% 
män) 
 
56% 

45% har utsatts för våld 
67% utsatta var 
sjuksköterskor 
 
Psykiatri- och 
akutavdelningar vanligast 
drabbade 

Hög 90% 

Fute, Mengesha, 
Wakgari & 
Tessema 

High prevalence of 
workplace violence 
among nurses 
working at public 
health facilities in 
Southern Ethipia 

Att bedöma utbredningen 
av arbetsplatsrelaterat 
våld och bidragande 
faktorer till våldet mot 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
vårdinrättningar. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

n= 642 (63% 
kvinnor, 37% 
män) 
 
97,3% 

29,9% våldsincidenter 
 
Verbalt våld: 89,5% 
Unga kvinnor med liten 
erfarenhet av 
akutsjukvård var 
associerat med 
arbetsplatsrelaterat våld 

Medel, 
69% 

Gates, Gillespie & 
Succop 
 
2011 
 
USA 

Violence against 
nurses and it impact 
on stress and 
productivity 

Att utvärdera 
sjuksköterskors 
upplevelser av våld och 
hur arbetsplatsrelaterat 
våld står i relation till 
sjuksköterskors arbete och 
produktivitet.   

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 

n= 230 (86% 
kvinnor, 14% 
män) 
 
8,8%  

94% uppgav minst ett 
stressymtom.  Våldet 
påverkar den vård som 
ges till patienter efter 
våldsamma incidenter.  
Deltagare uppgav känslor 
som oro och osäkerhet.  
 

Medel, 
66% 

  



 

 

Författare 
 
År 
 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare (n) 
 
Svarsfrekvens % 

Resultat Kvalitets- 
grad % 

Hamdan & Abu 
Hamra 
 
2015 
 
Palestina 
 
 

Workplace violence 
towards workers in 
the emergency 
department of 
Palestinian hospitals: 
A crossectional study 

Att få en fördjupad insikt av 
arbetsplatsrelaterat våld som 
upplevts av personal på 
akutmottagningar på 
palestinska sjukhus.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 

n= 444 (23% 
kvinnor, 77% män) 
 
74,5% 

76,1% hade upplevt någon 
form av våld det senaste året.  
71,2 %: Utsatts för verbalt 
våld 
 
35,6 %: Utsatta för fysiskt 
våld 
 

Medel 74% 

Hislop & Melby 
 
2011 
 
Storbritannien 

The lived experience 
of violence in 
accident and 
emergency 

Att utforska och beskriva 
upplevelser av 
arbetsplatsrelaterat våld hos 
sjuksköterskor som arbetar 
på akutmottagningar i 
Nordirland 
 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n= 26 (90% 
kvinnor, 10 män) 
 
95% 

Sjuksköterskor som utsatts 
för våld fick känslor av 
frustration och att de var 
utlämnade. Bra kollegor var 
viktigt. Dålig respons från 
chefer.  

Hög, 89% 

Lancman, Ferreira, 
Mángia & Tieko 
Muramoto 
 
2012 
 
Brasilien 
 

Impact of conflict 
and violence on 
workers in a hospital 
emergency room. 

Att lära om konflikter och 
aggressivitet på arbetsplatsen 
och den inverkan detta har 
på de som arbetar på 
akutmottagningar 

Kvalitativ 
 
Observationer 
Intervjuer 

n= 280 observerade 
n= 11 av dessa 
intervjuades 

Hög arbetsbelastning 
Kravet på snabb vård skapar 
konflikter mellan patienter 
och vårdpersonal 

Medel 76% 



 

 

Författare 
 
År 
 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare (n) 
 
Svarsfrekvens % 

Resultat Kvalitets- 
grad % 

Luck, Jackson & 
Usher 
 
2008 
 
Australien 

Innocent or culpable? 
Meanings that 
emergency 
department nurses 
ascribe to individual 
acts of violence 

Att undersöka vilka 
betydelser som 
sjuksköterskor tillskriver 
våld från patienter och deras 
anhöriga och vilken inverkan 
våldet har på deras arbete 
samt hur de hanterar våldet. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Observationer 
och intervjuer 

n= 20 (90% 
kvinnor, 10% män) 
 
N/A 

Tre faktorer bestämde 
betydelsen av våld:  
- Hur personligt det var 
- Förmildrande 

omständigheter 
- Orsaken 
Betydelsen avgjorde 
responsen 
 

Hög 92% 

Renker, Scribner & 
Huff 
 
2015 
 
USA  

Staff perspectives of 
violence in the 
emergency 
department: Appeals 
for consequences, 
collaboration, and 
consistency 
 

Att identifiera samt beskriva 
akutvårdspersonals 
erfarenheter och 
uppfattningar om 
arbetsplatsrelaterat våld 
utfört av patienter och deras 
anhöriga 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Enkäter och 
intervjuer 

N= 52 (84% 
kvinnor, 16% män) 
 
36,6% 

96,1 % hade utsats för fysiskt 
våld.  
Av dessa hade 39,2% upplevt 
våldet varje vecka.  
Behov av konsekvenser för 
förövarna, t.ex ett avvisande 
från platsen.  

Kvalitativ: 
Hög 80% 
 
Kvantitativ: 
Hög 83% 

Tan, Lopez & Cleary 
 
2015 
 
Singapore 

Nursing management 
of aggression in a 
Singapore emergency 
department: A 
qualitative study 

Att utforska 
akutsjukvårdssjuksköterskors 
upplevelser av att hantera 
aggressiva patienter 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n= 10 (80% 
kvinnor, 20% män) 
 
N/A 

Känslor efter våld: Olust att 
vårda aggressiva patienter. 
Känsla av skyldighet att 
vårda var dock större.  
Utmaning att behålla 
professionalitet vid möte av 
våld. 

Hög 80% 

 
  



 

 

Författare 
 
År 
 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare (n) 
 
Svarsfrekvens % 

Resultat Kvalitets- 
grad % 

Viotti, Gilardi, 
Guglielmetti & 
Converso 
 
2015 
 
Italien 
 

Verbal Aggression 
from Care recipients 
as a Risk Factor 
among Nursing Staff: 
A Study on Burnout 
in JD-R Model 
Perspective 

Att fastställa relationen 
mellan verbalt våld och 
utbrändhet samt att 
undersöka om arbetstrivsel, 
sociala och organisatoriska 
resurser kan inverka på 
utbrändheten som verbalt 
ger.   

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

n= 630 (81,9% 
kvinnor, 17,3% 
män, 0,8% ej angivit 
kön) 
 
N/A 

Starkt samband mellan 
verbalt våld och utbrändhet. 
Viktigt med olika typer av 
resurser för att skydda 
sjuksköterskorna från 
skadliga konsekvenser av 
upplevt våld. 

Medel, 66% 

Ünsal Atan, Baysan 
Arabashi, Sirin, Isler, 
Donmez, Unsal 
Guler, … Yazar 
Tasbasi 
 
2012 
 
Turkiet 
 

Violence experienced 
by nurses at six 
university hospitals 
in Turkey. 

Att analysera våld upplevt 
av sjuksköterskor på sex 
universitetssjukhus i Turkiet.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

n= 441 (93% 
kvinnor, 7% män) 
 
67% 

60,8% har upplevt våld från 
patienter elelr anhöriga.  
42,9% av de utsatta uppgav 
negativa konsekvenser på 
hälsan och nedsatt 
arbetsförmåga 

Hög, 86% 

Zampieron, 
Galeazzo, Turra & 
Buja 
 
2010 
 
Italien 
 

Percieved aggression 
towards nurses: 
Study in two Italian 
health institutions 

Att kvantifiera den upplevda 
aggressionen riktad mot 
sjuksköterskor samt att 
verifiera hypotesen om en 
koppling mellan 
våldsverkarens egenskaper 
och typen av aggression 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 

n= 595 (79% 
kvinnor, 21% män) 
 
85% 

49% upplevt våld det senaste 
året.  
82% av våldet var verbalt.  
Kvinnor mest utsatta.  
Samband fanns mellan stress, 
utmattning, trivsel och hur 
sjuksköterskorna uppfattade 
våldsamma situationer. 

Medel, 74% 

 



 

 

Bilaga 3 Granskningsmall för kvantitativa artiklar 
 
 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2. Återger abstraktet studiens innehåll?   
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7. Är designen relevant utifrån syftet?   
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
12. Är urvalsmetoden beskriven?   
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14. Finns populationen beskriven?   
15. Är populationen representativ för studiens syfte?   
16. Anges bortfallets storlek?   
17. Kan bortfallet accepteras?   
18. Anges var studien genomfördes?   
19. Anges när studien genomfördes?   
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21. Anges vilka mätmetoder som användes?   
22. Beskrivs studiens huvudresultat?   
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24. Besvaras studiens frågeställningar?   
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng 29. Låg kvalitet: <60%. Medel kvalitet : 60-79%. Hög kvalitet: ≥ 80% 

(Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

  



 

 

Bilaga 4 Granskningsmall för kvalitativa artiklar 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng 25. Låg kvalitet: <60%. Medel kvalitet : 60-79%. Hög kvalitet: ≥ 80% 

(Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 


