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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hot och våld finns i så pass stor utsträckning på akutmottagningar att 

det idag anses vara en del av arbetet. Ökningen av hot och våld ger en förändring 

av arbetssättet då de skapar utmaningar att bedriva en god och säker vård. 

Sjuksköterskan har en stor risk att inte klara av att utföra sitt arbete ordentligt då 

erfarenhet från hot och våld kan ge negativa konsekvenser på arbetet. Detta leder 

till att arbetet inte utförs patientsäkert.    

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur omvårdnaden påverkas 

av hot och våld ur sjuksköterskans perspektiv på akutmottagningar. 

 

Metod: Genomfördes som en litteraturöversikt där elva kvalitativa artiklar 

inkluderades. Sökningar gjordes via databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna 

har analyserats efter en innehållsanalys.  

 

Resultat: Tre kategorier identifierades. Stress, säkerhet & miljö, Rädsla & 

professionalitet och Ledningens närvaro & stöd. Påverkan från miljön förekom i 

ett flertal studier. Ett annat fynd var att stress hade stor påverkan på 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

Slutsats: Känslor som rädsla och osäkerhet är en del av vardagen för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans känslor nonchaleras och bortprioriteras av ledning 

och chefer. Det krävs bättre rutiner vid hantering av hot och våld för att 

sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete och hantera sina känslor.  

 

Nyckelord: Akutmottagning, hot och våld, litteraturöversikt, omvårdnad, 

sjuksköterskans upplevelse. 

 
 
 
 

 



 

 

 

Abstract 

 

Background: Threat and violence is considered to be a part of the daily work. The 

increase of threats and violence brings a change in the workplace as they create 

challenges to conduct a good and safe care. The nurse is at high risk of failing to 

perform the work properly, since experience from threats and violence can 

adversely affect work. This means that the work is not carried out according to 

patient safe. 

 

Aim: The purpose of the literature review is to describe how nursing care is 

affected by threats and violence from the nurse's perspective in emergency centers. 

 

Method: This study was conducted as a literature review whereof eleven articles 

are included. Searches were made within databases CINAHL and PubMed. The 

articles were analyzed with a content analysis. 

 

Result: Three categories were identified. Stress, Safety & Environment, Fear & 

Professionalism and Management's Presence & Support. Environmental impacts 

have been found. Another common finding was that stress had a major impact on 

the nurse's nursing work. 

 

Conclusion: Feelings like fear and insecurity are part of everyday life for the 

nurse. Nurses’ emotions is out of priority by management and managers. Better 

procedures are needed with threats and violence in order for the nurse to be able to 

do her work and to handle her feelings. 

 

Keyword: Emergency centers, literature review, nurses experience, nursing, 

threats and violence. 
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1. Introduktion 

Idag går det att följa massmedia var och varannan dag om hot och våld inom 

vården. Litteraturöversiktsförfattarna har själva erfarenhet från sina arbeten där de 

blivit utsatta för hot om våld och även sett den stora omfattningen av utåtagerande 

patienter på akutmottagningar. Det är ett problem som funnits länge och som 

definitivt har en inverkan på omvårdnaden av patienterna. Det är av stor vikt att 

beskriva hur sjuksköterskan påverkas vid hot och våld för att därigenom öka 

medvetenheten och handledningsberedskapen för framtida arbete där hot och våld 

kan förekomma. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Dagens hot och våld inom vården 

Det har skett en tydlig ökning av hot och våld i den svenska hälso- och sjukvården. 

En av anledningarna till det ökade våldet kan vara samhällsmedborgarnas 

minskade förtroende för staten och vården. Våld mot vårdpersonal har funnits 

länge. Hot och våld finns i så pass stor utsträckning i vården att det idag anses vara 

en del av arbetet (Tilly, 2014). Lee – Gillespie (2008) menar att våld är en fysisk 

våldsamhandling som slag och sparkar samt psykiskt våld, som utpressning och 

nedvärdering. Wei et al. (2016) belyser att hot är ett icke fysiskt våld utan verbalt 

nedlåtande eller en verbal trakassering. Hot och våld på en arbetsplats är något 

som inte skall vara acceptabelt enligt Arbetsmiljöverket (2017a). Det kan leda till 

psykisk belastning för sjuksköterskan som därmed kan ge bieffekter och påverka 

själva arbetet med patienten. Arbetet med människor kan innebära en större risk 

för att utsättas för hot och våld, det innebär inte att acceptansen ska vara högre. 

Patienterna befinner sig i en utsatt situation där deras vanliga förmåga kan vara 

begränsad och därmed kan aggressivitet uppstå (Arbetsmiljöverket, 2017a). Detta i 

sin tur påverkar den vård och omvårdnad som ges. Arbetsmiljöverket (2016) 

beskrev i en rapport hur våldssituationen ser ut på i den svenska sjukvården. Enligt 

rapporten uppger drygt 46 % av alla sjuksköterskor att de har blivit utsatta för hot 

och våld. 
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2.2 Konsekvenser av hot och våld 

Ökningen av hot och våld ger förändringar på arbetssättet. Sjukhusen börjar nu 

låsa sina dörrar och entréer och endast personal med passerkort tar sig in. Under 

2010 anmäldes 730 fall av arbetsskador med sjukfrånvaro inom hot och våld. 

Under 2016 anmäldes 1049 fall inom samma kategori, det innebär en ökning med 

44% under sex års tid. Denna negativa trend följer i stort sett alla regioner och 

landsting (Cederberg, 2016). Främst är det akutmottagningarna som är utsatta. Det 

beror på att patienter som kommer till en akutmottagning kan vara i en 

krissituation eller vara drogpåverkade. De långa väntetiderna har också en stor 

påverkan. De kan även vara svårt skadade patienter eller vara anhöriga till svårt 

skadade vilket kan leda till en uppgivenhet (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 

2011). Cederberg (2016) menar att det i storstäderna är oroligheter kring 

skottlossningar och gängrelaterat våld som är ett stort problem. Det har i många 

landsting diskuteras om ordningsvakter eller väktare kan användas för att 

förebygga våldet samtidigt som det sedan tidigare finns nära samarbeten med 

polisen. Det har i vissa fall visat på en ökning av hot och våld när väktare och 

ordningsvakter varit närvarande. Det finns idag landsting som utbildar sina 

ordningsvakter och väktare för att inom sjukhusmiljö kunna utföra sitt arbete 

effektivt med värdegrund och etisk medvetenhet enligt Cederberg (2016). 

  

Hot och våld inom akutsjukvården är ett problem idag. Det skapar utmaningar att 

bedriva en god och säker vård. Därför har justitie- och inrikesminister Morgan 

Johansson och socialminister Annika Strandhäll under hösten 2017 bjudit in 

centrala aktörer, bland annat polisen, Sveriges kommuner och landsting och 

Vårdförbundet för att gemensamt diskutera lösningar på problemet som förhindrar 

säkerheten och möjligheten att utföra vård. Det har även startats en undersökning 

om ett modernt straffrättsligt skydd för bland annat sjukvårdspersonal, detta ska 

redovisas juni 2018 (Regeringskansliet, 2017). 

 

2.3 Akutmottagningens vardag 

Park, Cho och Hong (2015) konstaterar att det finns ett tilltagande upptrappat våld 

mot sjuksköterskor och att detta kräver mycket av sjuksköterskans tid och framför 

allt till övriga patienter. En annan studie som är gjord av Wei, Chiou, Chien och 
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Huang (2016) har påvisat att de sjuksköterskor som har mindre erfarenhet har en 

större benägenhet att utsättas för hot och våld i sitt omvårdnadsarbete.  

 

Sjuksköterskan som arbetar på akutmottagningen är den grupp inom hälso- och 

sjukvården som har störst risk att bli utsatta för våld. Sjuksköterskor som blivit 

utsatta för våld men som inte fått fysiska skador förväntas kunna arbeta 

(Arbetsmiljöverket, 2017b). Vid ett akut omhändertagande så prioriteras 

medicinsk kategorisering i ett tidigt skede och omvårdnaden av patienten ner 

prioriteras. Det innebär att sjuksköterskan gör en bedömning av patientens 

medicinska status och inte ser helheten av patienten. Detta kan leda till att 

patienten inte känner sig sedd och blir agiterade (SBU, 2017). Sjuksköterskor har 

en större risk att inte klara av att utföra sitt arbete ordentligt då erfarenhet av våld 

kan finnas som får negativa konsekvenser för arbetet. Det bidrar också till att 

sjuksköterskorna hamnar i situationer där dåliga bedömningar och felmedicinering 

kan ske vilket kan leda till förödande konsekvenser. Det är lika betydande att 

fokusera på de psykiska effekterna som de fysiska efter att sjuksköterskan blivit 

utsatt för våld. Detta borde göras med krisgrupper som kan hålla debriefing med 

den utsatta sjuksköterskan för att minska risken för negativa konsekvenser i 

omvårdnadsarbetet (Lee-Gillespie, 2008). 

  

Park et al. (2015) menar att sjuksköterskan med mindre erfarenhet har större 

problem med tillit till patienter vilket kan leda till våld. Således kan dessa 

sjuksköterskor dra större nytta av reflektioner kring hotfulla eller våldsamma 

händelser. Wei et al. (2016) stödjer sig på tidigare utförda studier och menar att det 

skall ske större insatser mot akutmottagningar med exempelvis fokus på 

avlastningssamtal och större resurser. Deras forskning har visat att det är just på 

akutmottagningar som den största delen av hot och våld mot sjuksköterskor sker. 

 

2.4 Lagstiftning kring arbetstagarnas säkerhet 

Det finns ett antal lagar och regelverk kring hur arbetsgivaren skall förhålla sig 

gentemot arbetstagarens säkerhet under arbetstid. Arbetsmiljöverket har tagit fram 

en föreskrift, AFS (1982:3), som reglerar arbetsförhållande gällande ensamarbete. 

I korta drag går det ut på att om det råder någon som helst risk för att 
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sjuksköterskan skall utsättas för våld, hot eller psykisk påfrestning av en patient så 

får denne ej utföra ett ensamarbete som innebär att isolering från övrig personal. 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter “Våld och Hot i arbetsmiljön” (AFS 1993:2) 

samt i “Arbetsmiljöförordningen” (AFS 1977:1160) så redogörs det för hur målen 

om arbetsmiljön skall uppfyllas. En stark tes i detta är även att det i grunden är 

ledningens ansvar att förebygga ohälsa relaterat till hot och våld. Det är 

vårdgivarens ansvar att krav mot hot och våld finns och att dessa rutiner/åtgärder 

upprätthålls för att kunna hantera hot och våld. Det finns ytterligare ett externt 

skydd mot tjänstemän, detta enligt brottsbalk SFS 1962:700. Utförs våld mot en 

tjänsteman kan denne bli dömd till högst 4 års fängelse beroende på omfattningen 

av hotet eller våldet. Litteraturöversiktsförfattarna har varit i kontakt med  

landstingsjuristen Eva Jensen (Samtal över telefon, 8/9 - 2017) som säger att 

sjuksköterskor är tjänstemän. Detta eftersom de utför en handling i myndighetens 

namn. Anledningen till att detta behöver förtydligas är en eskalerande debatt om 

att våld mot sjuksköterskor ska eller inte ska klassificeras som våld mot tjänsteman 

eller inte. 

 

2.5 Vetenskapsteori – Joyce Travelbee 

Travelbees omvårdnadsteori går ut på att skador och sjukdomar kan bli ett lidande 

för patienten. Detta lidande kan i vissa fall leda till att patienten inte får en känsla 

av förståelse utan istället utsatthet vilket i sin tur kan hota patientens integritet. 

Patienten blir frågande inför varför just denne har blivit drabbad av sjukdomen 

eller skadan. Enligt Travelbees teori leder detta till att patienten har svårt att 

acceptera sin situation och har därmed svårt att känna någon mening. Detta kan 

leda till aggression som kan gå ut över människor i patientens närhet eller 

patienten själv. Travelbee beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ge 

patienten en god omvårdnad som kan leda till att patienten finner en mening och 

på så vis klara av sitt lidande och sin situation. Detta ska göras, enligt Travelbee, 

genom både verbal och icke verbal kommunikation där syftet är att ett band mellan 

sjuksköterskan och patienten kan leda till en form av relation. Detta band ses som 

ett krav för att nå fram till patienten och ge möjlighet att hjälpa patienten att 

hantera sin situation och finna en mening (George, 2010).      
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Travelbees teori kretsar kring relationen mellan människor. Där förklarar 

teoretikern att målet med sjuksköterskans omvårdnad är att hjälpa en person eller 

familj att förhindra eller hantera upplevelse av sjukdom eller lidande. Vid behov 

även hjälpa personen att finna en mening där det främsta målet är att personen ska 

känna hopp. Relationen mellan patienten och sjuksköterskans börjar redan vid 

första mötet där de båda finner sin plats i relation till varandra. Därefter utvecklas 

känslor av empati och senare sympati tills de till slut skapar en förbindelse mellan 

varandra. Betydelsen för empati och sympati är enligt Travelbee lika viktigt för 

möjligheten att skapa relationer mellan människorna (Pokorny, 2010). 

 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor på akutmottagningar har stor risk att bli utsatta för våld eller hot 

om våld. Samtidigt pressas sjuksköterskorna att arbeta om de inte fått fysiska men 

efter våldsamma situationer. Detta innebär en ökad risk för negativa konsekvenser 

i sjuksköterskans utförande av sitt arbete då de ställs i en position där de inte alltid 

kan utföra sitt arbete patientsäkert. Dessa aspekter kan ge allvarliga följder för 

patienten.  

 

2.7 Syfte 

Syftet var att beskriva hur omvårdnaden påverkas av hot och våld ur 

sjuksköterskans perspektiv på akutmottagningar.   

 

3. Metod 

3.1 Design 

Studien är utformad som en litteraturöversikt. Målet med litteraturöversikten är att 

samla aktuell kunskap inom det studerade området (Friberg (2014). 

 
3.2 Urval & datainsamling  

Termerna “Emergency Department”, “Violence” samt “Nurs*” användes för att 

söka fram studier. För att kombinera dessa begrepp användes den booleska termen 

“AND”. Efter första sökningen i CINAHL så framkom ett flertal artiklar som var 

av kvantitativ design och som inte belyste litteraturöversikten syfte. Begreppen 

ändrades då till “Workplace violence” istället för “Violence” och det lades även 
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till begreppet “Qualitative studies”. Resultatet som då framkom var mer specifikt 

och mer relevant för studiens syfte. I PubMed användes sökorden “Emergency 

Department” AND “Workplace Violence” AND “Nursing”. Vid denna sökning 

framkom ett begränsat antal kvalitativa artiklar som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. 

 

3.2.1 Inklusionskriterier 

 
 Artiklarna som skall vara inkluderade i litteraturöversikten skall 

vara publicerade mellan 2014 – 2017. 

 Artiklarna skall ha genomgått en peer review.  

 Artiklarna skall ha en tydlig etisk ståndpunkt.  

 Artiklarna skall vara kvalitativt utformade.  

 

3.2.2 Exklusionskriterier  

 
 Artiklar som inte inkluderas i litteraturöversikten är de som inte är 

skrivna på engelska.  

 Artiklar som är av kvantitativt utformade. 

 Artiklar som innefattar sjukdomstillstånd som demens.  

 

Tabell 1. sökschema 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

till 

resultat, 

n=11 

CINAHL Emergency Department 

AND Violence AND Nurs* 

26 26 18 7 2 

CINAHL Emergency Department 

AND Workplace Violence 

AND Qualitative Studies 

11 11 8 6 5 

PubMed Emergency department, 

Workplace Violence, 

Nursing 

46 46 19 8 4 
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3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna har värderats enligt Högskolan Dalarnas standard för att få fram 

artiklars kvalitet. Den modifierade mallen från Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011) användes för att klargöra artiklarnas relevans, se bilaga 2. Det gjordes 

genom att poängsätta varje artikel med 25 frågor med ja eller nej svar. Varje svar 

som resulterade i ett ja gav ett poäng vilket därefter omvandlands till procent. 

Kvalitén kunde bli hög (>80%), medel (61 – 79 %) eller låg (<60%) beroende på 

poängen. Kravet från litteraturöversiksförfattarna var att artiklarnas kvalité skulle 

minst vara medel. Frågeformuläret går att återfinnas i bilaga 2. Kvalitén som varje 

artikel fick är redovisat i bilaga 1. 

 

3.4 Tillvägagångsätt 

Artiklarna som använts i arbetet har sökts fram av båda 

litteraturöversiktsförfattarna tillsammans. Detta har gjorts då möjligheten funnits 

för gemensamt arbete samt att det öppnar upp för en löpande diskussion kring de 

artiklar som valts ut till litteraturöversikten. Genom en närläsning av artiklarna har 

litteraturöversiktsförfattarna försökt identifierat teman som har beröringspunkt 

med detta examensarbetes syfte. Skrivandet har skett separat dock med varandras 

fysiska närvaro för att kunna ta hjälp av varandra.  

 

3.5 Analys och tolkning av data.  

En utmaning med att presentera och analysera kvalitativa artiklar är att den mängd 

data som återges ska presenteras tydligt. Det är då en hjälp att vara två för att 

kunna identifiera rubriker och hitta mönster i resultaten för att dela in innehållet på 

ett rättfärdigt sätt. Artiklarna har lästs av båda litteraturöversiktsförfattarna var för 

sig där efter har artiklarna diskuterats och kategorier har gemensamt identifierats.  

Forsberg och Wengström (2015) skriver om innehållsanalys och hur användandet 

av detta förhållningssätt i ett systematiskt sammanhang hjälper till att identifiera 

mönster och kategorier. 

 
3.8 Etiska överväganden 

Några av sjuksköterskans kärnuppgifter är att implementera evidensbaserad vård, 

utföra en säker vård och ett ständigt förbättringsarbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). I och med detta ansvar krävs det också att den 
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kunskap som publiceras på de olika databaserna är korrekt inhämtade. 

Vetenskapliga rådet (2017) har gett ut en publikation kring etiska riktlinjer. 

Grunden för ett etiskt korrekt arbete är att alltid tala sanning om sin egen 

forskning. Detta innebär att litteraturöversiktsförfattarna gör en medveten 

granskning av sin studie, offentligt redovisa metoder och resultat och framför allt 

inte undanhålla fakta. En bra struktur på arbetet är också något som är av yttersta 

vikt. Detta innebär att dokumentation, datainsamling, kommersiellt intresse och 

annan information av värde skall vara lätt att lokalisera.  Det är etiskt fel att vinkla 

andras forskning till sin egen fördel och självklart fel att stjäla andras resultat utan 

att göra en korrekt hänvisning. 

  

Forsberg och Wengström (2015) poängterar vikten av att välja studier som är 

etiskt godkända från en kommitté eller där litteraturöversiktsförfattarna tydligt har 

redogjort för sitt övervägande. Att vara noggrann i redovisningen av artiklar som 

ingår i litteraturöversikten samt presentera all fakta som framkommer från 

åberopade artiklar och inte enbart de fakta som verifierar och stödjer syftet för 

litteraturöversikten betonas också.  

 

De studier som används i litteraturöversikten ska vara etiskt godkänd eller ha ett 

starkt etiskt övervägande redovisat för att inkluderas i litteraturöversikten. En 

ständig diskussion mellan litteraturöversiktsförfattarna har förts för att säkerställa 

att arbetet utförs etiskt korrekt. En litteraturöversikt på grundnivå behöver inte ha 

ett etiskt godkännande däremot har litteraturöversiktsförfattarna strävat efter 

största möjliga tillämpning av kraven på information-, samtycke-, konfidentialitet- 

och nyttjadeprinciper. 

 

4. Resultat 

Litteraturöversikten baseras på 11 vetenskapliga studier som genomförts i Irland 

(n=1), Sverige (n=1), Taiwan (n=1), Iran (n=1), Australien (n=1), Italien (n=1), 

Singapore (n=1), USA (n=3), Thailand (n=1). Analysen av artiklarna resulterade i  

tre kategorier; Stress, säkerhet & miljö, Rädsla & professionalitet samt Ledningens 

närvaro & stöd. 
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4.1 Stress, säkerhet och miljö 

I en studie gjord i Taiwan skriver forskarna om vilken inverkan stressen har på 

hanteringen av våld och hur de påverkar vården (Han et al., 2017). Faktorer som 

gjorde att våldsamma situationer uppstod var att akutmottagningarna var för 

överbelastade, långa väntetider, minimalt utrymme, brist på kommunikation och 

sjuksköterskan var stressad (Angland & Dowling, 2014; Han et al., 2017; Wolf, 

Delao & Perhats, 2014). Alkohol och droger var en stor bidragande orsak till våld 

(Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2016; Tan, Lopez & Cleary, 2015; Wong, 

Combellick, Wispelway, Squires & Gang, 2016). Sjuksköterskor i en studie hade 

ofta uppfattningen att patienten skulle vara våldsamma ifall de var intoxikerade 

(Avander et al., 2016). Frustrationen ökade bland sjuksköterskan då de försökte 

göra allting för att minska påverkan av sinnesförändrande substanser men att 

resultatet ändå slutade med våldsamma situationer eller att de blev trakasserade 

(Wong et al., 2016). Aggressiva situationer på akutmottagningarna genererade en 

ökad stress hos sjuksköterskan. Omvårdnaden blev lidande då inte samma fokus 

lades på att utföra ett bra omhändertagande. Istället stressade sjuksköterskan 

igenom sina uppgifter och relation mellan patient och sjuksköterska i det initiala 

skedet blev lidande (Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, 

2017; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016).  

 

Sjuksköterskor från två olika studier förklarade att det var en enorm mängd tid och 

kraft som lades på att ta hand om aggressiva patienter. Denna tid togs från andra 

patienter som inte fick samma tid med sjuksköterskan (Tan et al., 2015; Wong et 

al., 2016). Wong et al. (2016) skriver om vilken skillnad på omvårdnad som 

aggressiva patienter fick till skillnad från lugna och tillmötesgående patienter. 

Aggressiva patienter fick en helkroppsundersökning för att kunna utesluta att det 

handlade om en skallskada som var orsaken till det aggressiva beteendet. Fokus på 

dessa aggressiva patienter var att få dem att acceptera och hantera sin situation för 

att undvika ett svårhanterligt tillstånd. Sjuksköterskor som deltog i Han et al. 

(2017) studie berättade att aggressiva patienter blev hemskickade så fort det var 

möjligt. Under den tiden som de befann sig på akutmottagningen fick de snabbt 

vård för att de skulle bli färdigvårdade så snabbt som möjligt. Hassankhani et al. 

(2017) beskriv vilka konsekvenser stress relaterat till våld gav i deras studie som 
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psykiska och fysiska problem. Hos sjuksköterskan som intervjuades var en 

majoritet oroliga för att drabbas av depression, ångest, oönskade känslor efter att 

ha blivit utsatta för arbetsrelaterat våld. De som deltog i studien pratade om hur de 

någon gång under sin arbetstid på akutmottagningen upplevt magproblem, 

svårighet att andas, migrän, minskad matlust samt svårighet att sova. Detta 

berodde enligt sjuksköterskor på det våld de hade blivit utsatta för. 

 

En ökad osäkerhet för sjuksköterskan på akutmottagningen ledde till att 

omvårdnaden blev lidande då patientkontakten prioriteras bort (Han et al., 2017; 

Wong et al., 2016; Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskan fick på grund av 

osäkerhet en mental spärr som begränsade deras sätt att utföra god och 

kvalitetssäker vård (Avander et al., 2016; Han et al., 2017; Wolf, Perhats, Delao & 

Clark, 2017). I två studier en från Singapore respektive Italien beskrevs att våld 

var en del av vardagen och att det hade en negativ effekt på omvårdnaden kring 

patienten då sjuksköterskan blir stressad och omvårdnaden bort prioriteras 

(Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; Tan et al., 2015). Att sjuksköterskan bar 

larm resulterade i en ökad säkerhetskänslan. När vakter och säkerhetspersonal 

närvarade ökade säkerhetskänsla hos sjuksköterskan (Angland et al., 2014; 

Avander et al., 2016; Hogarth, Beattie & Morphet, 2016; Tan et al., 2015). Studien 

av Avander et al. (2016) rapporterade att redan aggressiva patienter blev ännu mer 

aggressiva om vakter eller säkerhetspersonal fanns närvarande. 

 

När sjuksköterskan kände sig hotad togs fokus bort från att vårda patienten och 

istället fokuserade sjuksköterskan på att bevara sin egen hälsa och integritet. Fokus 

från patienten försvann och därmed kunde patientens hälsa bli lidande (Avander et 

al., 2016; Hassankhani et al., 2017). Det var inte bara den aggressiva patienten 

som kunde bli lidande. I en studie från USA beskrev författarna hur trötthet 

relaterat till arbetsrelaterat våld ledde till att omvårdnaden påverkades på ett 

negativt och icke patientsäkert sätt med bland annat glömska, felaktiga doser, 

ineffektiva arbetssätt och en bristande motivation (Wolf et al., 2017). 
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4.2 Rädsla och professionalitet 

Känslor som uppkommit hos sjuksköterskan vid hotfulla- eller våldsamma 

situationer var sårbarhet, rädsla, ensamhet och frustration (Angland et al., 2014; 

Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Tan et al., 2015; Wong et al., 2016). 

Förekomsten av tillfällen där sjuksköterskan varit rädd för sina liv beskrevs. Det 

fanns en uppgivenhet hos en del på grund av upplevelsen att det inte fanns någon 

möjlighet att undvika situationer där rädsla uppkommit (Angland et al., 2014; Han 

et al., 2017; Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014). Våldet och hotet skapade 

en rädsla för arbetsplatsen och miljön runt omkring (Angland et al., 2014; Han et 

al., 2017;). Sjuksköterskan hanterade sina känslor på olika vis. En del pratade med 

sina kollegor medan andra bar sina känslor inom sig (Tan et al., 2015). Många 

upplevde att de hade svårt att ta hand om sina egna känslor, konsekvensen av detta 

var att vården blev lidande (Han et al., 2017; Tan et al., 2015). Han et al. (2017) 

menade att sjuksköterskan valde att hantera händelserna genom att förneka dem. 

Flera deltagare till studien sade även att de saknade en känsla av stöd från sin 

ledning och sina kollegor (Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskan anklagade sig 

själv och ansåg sig vara orsaken till uppkomsten av olika situationer. Andra 

anklagade sig själva för att ha känt rädsla och sårbarhet då de ansåg att hot och 

våld var en del av arbetet som de skulle klara av att stå ut med det (Angland et al., 

2014; Ramacciati et al., 2015). De hotfulla eller våldsamma situationerna 

påverkade sjuksköterskan olika. En del upplevde att de inte hade någon tid eller 

energi över efter en sådan situation och att det påverkade deras arbete negativt 

genom ökad stress (Han et al., 2017). Andra menade att upplevelsen av hot och 

våld var så vanligt förekommande att det var en del av arbetet. Verbal trakassering 

var så vanligt att det inte längre togs på allvar (Han et al., 2017; Hogarth et al., 

2016; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014).  

 

De negativa känslor som uppkom på akutmottagningen gav sjuksköterskan en 

känsla av otillräcklighet (Angland et al., 2014; Wong et al., 2016; Wolf et al., 

2017). Dessa situationer påverkade även det vardagliga livet i form av 

återkommande minnen, negativ påverkan på familjerelationen och rädsla att möta 

förövaren utanför sjukhuset (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017). 

Sjuksköterskan bar med sig både fysiska och psykiska minnen som var svåra att 
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glömma. Detta hade i vissa fall gått så långt att personal behövt be närstående om 

skjuts till och från arbetsplatsen då sjuksköterskan inte vågat vistas i anslutning till 

akutmottagningen. Sjuksköterskan som blivit utsatta för dessa situationer 

uppvisade en lägre arbetsmoral och sämre attityd mot patienterna (Ramacciati et 

al., 2015). Det blev svårt att vara professionell nog att dela ut lika vård till alla 

(Angland et al., 2014; Wong et al., 2016). Ett tydligt samband fanns med hotfulla 

eller våldsamma situationer och sjuksköterskan förlorade empati för patienten. Det 

visade sig kunna gå så långt att sjuksköterskan helt tappat empatin att patienten 

blev ignorerad, allt för att undvika kontakt med patienten (Han et al., 2017; Wong 

et al., 2016). Det hade även enligt Han et al. (2017) inneburit att standarden på 

vården sjunkit för agiterade patienter enkom för att undvika otrevliga situationer. 

Detta innebar att patienten blev utskrivningsklar så fort som möjligt utan planering 

eller fullföljande av utredningar. I en studie från Iran beskrevs hur sjuksköterskan 

helt tappade fokus och var nära att ge fel medicin till en patient på grund av en 

tidigare våldsam händelse (Hassankhani et al., 2017). 

 

4.3 Ledningens närvaro och stöd. 

Ett genomgående tema i artiklarna var bristen på stöttning från ledningen och hur 

det påverkade omvårdnaden på ett negativt sätt (Han et al., 2017; Tan et al., 2015; 

Yuwanchi et al., 2016; Wolf et al., 2014). Då ledningens närvaro var låg bidrog det 

till känslor som frustration, ångest och en osäker arbetsplats (Ramacciait et al., 

2015). Det fanns en önskan från sjuksköterskan att ledningen skulle ha en större 

medvetenhet om vad för sorts våld som fanns på akutmottagningen och att tröskeln 

för att agera skulle vara lägre. Sjuksköterskan menade att detta skulle ge ledningen 

och organisationen en större förståelse för vilken inverkan hot och våld hade på 

sjuksköterskan men framförallt på omvårdnaden (Wong et al., 2016). I en artikel 

från Italien beskrevs en situation där en chef försvarade sjuksköterskan framför 

förövaren. Detta resulterade i att sjuksköterskan direkt kände sig mer bekräftad 

och kunde utföra en god omvårdnad (Ramacciati et al., 2015). Vid en icke 

närvarande ledning var det större risk att sjuksköterskan vände sig emot ledningen 

istället och det blev därigenom en destruktiv relation (Tan et al., 2015). I en annan 

artikel framkom det att ledningen valde att inte försvara sjuksköterskan och 
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anmäla allvarliga incidenter av hot och våld på grund av att de inte ville skada 

sjukhusets rykte (Wolf et al., 2014).  

 

Bristen på vidareutbildning inom hot och våld hos sjuksköterskor belystes som en 

bidragande faktor till att våldsamma situationer uppstod och att omvårdnaden 

påverkades (Angland et al., 2014; Tan et al., 2015; Yuwanchi et al., 2016). I de 

situationer där sjuksköterskan hade ett bättre kunskapsunderlag så minskades de 

våldsamma situationerna. Omvårdnaden av dessa patienter blev mer tydlig och 

därmed mer patientsäkert (Hassankhani et al., 2017). Ett område som belystes var 

bristen på kunskap kring kommunikation hos agiterade patienter. Studien visade 

att sjuksköterskan hade problem att behålla sin professionalitet i kontakt med 

patienten efter att ha blivit utsatta för hot eller våld. Det visade sig ge goda resultat 

att prata lugnt och ha en mjuk ton till stressade och aggressiva patienter. Det 

belystes även hur viktigt det var med kommunikation mellan professionerna för att 

undvika missnöje hos patienten (Angland et al., 2014).    

 

Avlastningssamtal där sjuksköterskan tillsammans med kollegor och chefer 

analyserade och diskuterade våldsamma situationer var eftertraktade och 

nödvändiga för sjuksköterskan. Enligt sjuksköterskan så har det hänt att ledning 

och chefer bortprioriterat avlastningssamtal med motiveringen att våldsamma 

situationer skedde för ofta på akutmottagningar. Uteblivna avlastningssamtal 

resulterade i att sjuksköterskan blev nedstämd, orolig och bar med sig känslan hem 

(Ramacciait et al., 2015; Tan et al., 2015;). Sjuksköterskan upplevde att det inte 

fanns något stöd för känslor utan vände sig istället till familjen som gav negativa 

konsekvenser privat (Hassankhani et al., 2017). 

 

Sjuksköterskan anmälde ofta sina incidenter på fel sätt. Muntliga förklaringar 

mellan kollegor eller chefer förekom efter en incident. Det var sällan som anmälan 

skedde efter lokala riktlinjer (Hogarth et al., 2016; Tan et al., 2015;). Detta 

berodde på att det var komplicerat och att anmälan inte togs på allvar av ledningen 

(Hogarth et al., 2016).  Det fanns en attityd hos chefer och ledning att inte bearbeta 

eller ta upp arbetsrelaterat våld då detta kunde skada sjukhuset eller 

akutmottagningens rykte (Wong et al., 2016).  En normalisering av chefer och 
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ledning har gjort att hot och våld på akutmottagningar inte tagits på allvar. När 

anmälningar gjorts var det sällan åtgärder som vidtogs (Han et al., 2017; Hogarth 

et al., 2016; Tan et al., 2015). 

 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Det finns en tydlig koppling mellan hot och våld och negativa konsekvenser för 

omvårdnad av patienter på akutmottagningar utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

Det finns samband mellan miljö, hot och våld. Återkommande problem är 

överbelastning, långa väntetider, minimalt utrymme, stressade sjuksköterskor och 

brist på kommunikation. Sjuksköterskan stressar igenom sina uppgifter och 

relationen mellan patient och sjuksköterskan blir i ett tidigt skede lidande. Enorm 

mängd tid och kraft läggs på att ta hand om aggressiva patienter vilket leder till att 

tid tas från andra patienter. I den föreliggande litteraturöversikten framkommer att 

hot och våld ger sjuksköterskan negativa känslor som leder till att omvårdnaden 

blir lidande. Sjuksköterskan upplever nedstämdhet och oro och tar med sig den 

känslan hem. Brist på kunskap kring kommunikation hos agiterade patienter är 

återkommande och ger sjuksköterskan en ökad osäkerhet. Flera artiklar beskriver 

att sjuksköterskan saknar stöd från ledningen då de har problem att hantera sina 

känslor. En icke närvarande ledning ger större tendenser till att sjuksköterskan 

väljer att vända sig emot ledningen som då tar fokus ifrån omvårdnadsarbetet. 

Ledningen behöver en större medvetenhet samtidigt som det visat sig att 

sjuksköterskan anmäler händelser av hot och våld på fel sätt. Resultatet visar ett 

mönster som följer litteraturöversikten där det tydligt påvisas att hot och våld 

påverkar omvårdnaden negativt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på en osäkerhet hos sjuksköterskan vilket leder till sämre 

omvårdnad då sjuksköterskan fokuserar på att bevara den egna hälsan och 

integriteten vid våldsamma situationer (Avander et al., 2016; Han et al., 2017; 

Wong et al., 2016; Yuwanich et al., 2016). Tidigare forskning har påvisat att hot 

och våld sker i stor utsträckning på akutmottagningar och att de har en inverkan på 

den omvårdnad patienten får (Lee- Gilespie, 2008; Park et al., 2015; Wei et al., 
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2016). Det finns ett tydligt samband mellan en ogynnsam miljö och hot och våld. 

Den negativa miljön påverkar sjuksköterskan genom stress och känsla av 

osäkerhet. Samtidigt belyser Petzäll (2011) att det uppkommer fler situationer av 

hot och våld vid en dåligt anpassad miljö som exempelvis långa väntetider. Att 

sämre utformning av akutmottagningar leder till en ökad risk för hot och våld är 

något som även Angland et al. (2014) lyfter fram i sin studie. Sjuksköterskan i 

deras studie berättar att akutmottagningarna inte alls är anpassade att ge patienten 

det utrymme som krävs. En konsekvens av detta blir att patienten och/eller dess 

anhöriga blir irriterade och tar då ut denna ilska och aggression på sjuksköterskan. 

Vilket leder till en ytterligare påverkan för sjuksköterskan som i sin tur resulterar i 

en försämrad omvårdnad för patienterna. Enligt omvårdnads teoretiker Travelbee 

har utsatta patienter svårt att acceptera sin situation vilket kan leda till aggression 

och lidande. Detta lidande leder till en avsaknad av förståelse som leder till en 

känsla av utsatthet och hot av patientens integritet. Det är sjuksköterskans ansvar 

att ge patienten en god omvårdnad som ger patienten en mening och på så vis 

minskar patientens lidande. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har tid att skapa 

en relation till patienten i ett tidigt skede för att kunna hjälpa patienten att hantera 

sin situation (George, 2010).  

 

En hög närvaro av väktare och ordningsvakter leder till ökat hot och våld 

(Cederberg, 2016). Angland et al. (2014) framhåller att väktare och ordningsvakter 

ökar känslan av säkerhet hos sjuksköterskan. Samtidigt blir aggressiva patienter 

mer utåtagerande vid större närvaro av väktare och ordningspersonal (Hassankhani 

et al., 2017). Det skapar möjlighet för ytterligare diskussioner kring vinsten av 

närvarande väktare och ordningsvakter.  

 

Hot och våld gav sjuksköterskan mycket negativa känslor och även rädsla för sitt 

eget liv (Angland et al., 2014; Wolf et al., 2014). Många upplever svårigheter att 

hantera sina känslor, speciellt i kontakt med patienter (Tan et al., 2015). Enligt 

Tilly (2014) anses idag hot och våld vara en del av arbetet på akutmottagningar 

och det bekräftar även Han et al. (2017), Hogarth et al. (2016) och Tan et al. 

(2015). Det framkommer att sjuksköterskan bär med sig jobbiga minnen som är 

svåra att glömma vilket påverkar deras arbete negativt (Ramacciati et al., 2015). 
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Lee-Gillispie (2008) menar att sjuksköterskan som blir utsatt av hot och våld i sitt 

arbete har svårare att utföra sitt arbete då felaktiga bedömningar, felmedicinering 

och andra negativa konsekvenser för patienten blir mer frekventa. Han et al. 

(2017) och Wong et al. (2016) visar ett tydligt samband mellan hot och våld och 

sjuksköterskans förlorande av empati för patienten. Det är inte ovanligt att 

sjuksköterskan låter standarden på vården sjunka och göra patienten 

utskrivningsklar så fort som möjligt för att undvika otrevliga situationer. 

 

Enligt Travelbee teori är empati och sympati något sjuksköterskan ska arbeta med 

centralt för att ge en god omvårdnad. Detta för att hjälpa patienten finna en mening 

för att kunna hantera sin situation. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan 

upprättar en professionell relation med patienten (Pokorny, 2010). I resultatet 

presenterar Ramacciati et al. (2015) hur sjuksköterskan som blir utsatt för hot och 

våld får en lägre arbetsmoral och får ett minskat intresse av att utföra en god 

omvårdnad. Det kan gå så långt att sjuksköterskan förlorat sin empati och väljer att 

ignorera den aggressiva patienten helt (Han et al., 2017; Wong et al., 2016).       

 

Resultatet visar på ett genomgående mönster av bristen på stöd från ledningen och 

hur de påverkar omvårdnaden negativt (Han et al., 2017; Yuwanich et al., 2016; 

Wolf et al., 2014). Wei et al. (2016) beskriver att stöd i form av avlastningssamtal 

är viktigt för att sjuksköterskan ska få möjlighet att hantera sina känslor. 

Sjuksköterskan har enligt Park et al. (2015) goda effekter av att få reflektera kring 

hotfulla och våldsamma situationer. Det visar sig ge goda resultat på omvårdnaden 

om ledningen stöttat sjuksköterskan (Ramacciati et al., 2015). Enligt Tan et al. 

(2015) och Ramacciait et al. (2015) valde ledningen att ta bort avlastningssamtal 

med motiveringen att hot och våld sker för ofta på akutmottagningen. Hogarth et 

al. (2016) presenterar även att ledningen väljer att inte gå vidare med anmälningar 

av hot och våld då de inte tar anmälan på allvar. Anledningen till detta kan vara att 

ledningen är rädd för att skada sjukhuset eller institutionens rykte (Wong et al., 

2016). Även när anmälan skrevs var det sällan någon åtgärd som vidtogs (Han et 

al., 2017; Tan et al., 2015).  
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Travelbee menar i sin teori att det är viktigt att skapa sig möjligheter och 

förutsättningar för relationer mellan människor. Får sjuksköterskan möjlighet att 

uttrycka sitt lidande och få stöd kan det leda till att sjuksköterskans välmående 

tillgodoses (George, 2010). Ledningens frånvaro ger sjuksköterskan ytterligare 

negativa känslor att hantera vilket påverkar sjuksköterskans möjlighet att skapa 

relation med människan (Angland et al., 2014). 

 

5.3 Metoddiskussion 

 
Studien som utfördes var en litteraturöversikt med ett krav att studierna skulle vara 

av en kvalitativ ansats detta för att få fram sjuksköterskors egna och personliga 

åsikter om hur omvårdanden påverkas av hot och våld på en akutmottagning. En 

alternativ metod är att använda sig av en intervjubaserad studie där 

litteraturöversiktsförfattarna själva intervjuar sjuksköterskor. Detta för att få reda 

på deras uppfattningar och åsikter om hur omvårdnaden påverkas av hot och våld. 

För att på så vis kunna få en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelse av 

hot och våld. Ett överförbarhets problem blev att mängden kvalitativa artiklar 

enligt sökningens avgränsning blev få. En majoritet av artiklarna som fanns i 

ämnet var kvantitativa med statistisk kring hur vanligt förekommande hot och våld 

är. Detta kan ha resulterat i att litteraturöversikten gick miste om mängd statistik 

och information som kunde ha berikat studiens trovärdighet. Studiens författare är 

nöjda med valet av ansats då överförbarhet inom området blivit empiriskt befäst i 

relation till studiens syfte. Valet av att enbart använda kvalitativa studier berikade 

litteraturöversikten med en djup och inåtgående bild av den problematik som idag 

finns på akutmottagningar och som sjuksköterskor ständigt möter.  

 

Sökorden kom fram genom att göra en pilotsökning av artiklar där man sökte kring 

litteraturöversiktens syfte. Därefter avkodades vilka sökord de enskilda artiklarna 

som hittades hade som därefter användes i artikelsökningen. Artiklarnas 

information och resultat bearbetades med hjälp av en innehållsanalys. Fördelen 

med denna metod var att dela in informationen i kategorier. En nackdel kan vara 

att litteraturöversiktsförfattarna blev för fokuserade på de olika kategorierna i de 

sökta artiklarna. Därav kan viktig och givande information missats i 

överförbarheten till resultatet.  
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De inkluderade artiklarna hade inte några geografiska avgränsningar. Detta ses 

som en styrka, att sammansvetsa sjuksköterskors erfarenhet från stora delar av 

världen och belysa att Irland, Sverige, Italien, Taiwan, Iran, Singapore, Australien, 

och USA beskriver likartade problem. Artiklarna som valdes att inkluderas i 

studien skulle senast vara publicerade 2014. Med detta krav så garanteras det att 

resultatet av litteraturöversikten är aktuell. En nackdel med att artiklar som 

publicerades tidigare än 2014 valdes bort var att en viktig informationskälla kan 

vara förlorad.  Artiklarna som användes hämtades från CINAHL eller PubMed 

vilket kan ses som en styrka då dessa databaser är så pass stora och inkluderar en 

enorm mängd artiklar och data.   

  

Studien har utförts med båda litteraturöversiktsförfattarna närvarande vilket har 

genererat i en givande diskussion, ökad förståelse och en större trovärdighet till 

litteraturöversikten. En givande gruppdiskussion har skett en gång i veckan under 

litteraturöversiktens utformande med fokus på att utveckla sitt tankesätt. 

 

5.4 Etikdiskussion 

Genomförd litteraturöversikt bygger enbart på artiklar med ett etiskt godkännande 

eller där författarna på ett tydligt sätt har redovisat sitt övervägande av de etiska 

principerna (Forsberg & Wengström, 2015) Under granskandet av artiklarna 

framkom det att en av artiklarna inte hade ett officiellt etiskt godkännande då detta 

inte var nödvändigt enligt lag. Däremot så har den artikeln följt alla etiska 

riktlinjer för att säkerställa deltagarnas fulla anonymitet och utförligt beskrivit 

detta varav denna kunde inkluderas. 

 

De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten skulle använda sig av en 

kvalitativ ansats med intervjuer som främsta informationskälla. Ur en etisk 

synvinkel kan detta vara känsligt då det är deltagarnas personliga tankar och 

känslor. Detta har respekterats i artiklarna genom att forskarna ställt öppna frågor 

och att det hela tiden fanns möjlighet att dra sig ur studierna utan några 

konsekvenser. Litteraturöversiktsförfattarna har efter bästa förmåga översatt och 
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återgett en så sanningsenlig version som  möjligt och inte uteslutit någon 

information som skulle motsäga studiens syfte. 

 

6. Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversikten har klinisk betydelse för samhället då den uppmärksammar 

dagens problem om hot och våld på akutmottagningar och hur den drabbar 

omvårdnaden negativt. Medvetenhet skapas därigenom hos sjuksköterskor som 

kan vara till stöd för deras arbetsliv. Genom denna medvetenhet kan opinion 

skapas på samhällsnivå för att sätta ytterligare press på ledningen och för att skapa 

en förändring av arbetsmiljön på akutmottagningarna. Denna förändring måste 

komma till stånd för att vidmakthålla och skydda sjuksköterskan i 

yrkesprofessionen. 

 

7. Slutsats 

Hot och våld är ett reellt problem för sjuksköterskan runt om i världen. 

Omvårdnaden påverkas negativt när sjuksköterskan inte längre kan känna sig trygg 

i sin arbetsmiljö. Känslor som uppgivenhet, rädsla, stress och osäkerhet är inte 

något som ska vara en del av arbetsmiljön. Sjuksköterskans känslor blir 

nonchalerade och bortprioriterade av ledningen och chefer. Det krävs bättre rutiner 

vid hantering av hot och våld för att sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete 

och hantera sina känslor. På så vis ska sjuksköterskan kunna fortsätta bedriva den 

högkvalitativa omvårdnaden professionen är tillsatt för. 

 

8. Förslag till vidare forskning 

Hot och våld på akutmottagningarna är ett område som det behövs mer forskning 

kring för att skapa sig en förståelse om varför våldet sker. Forskning kring hur 

stress i relation till hot och våld påverkar omvårdnaden av sjuksköterskan i mötet 

med den aggressiva och agiterade patienten behövs för att möjliggöra en god 

omvårdnad. Det krävs även vidare forskning kring hur sjuksköterskans behov av 

stöttning från kollegor och organisationen ska ske för att kunna hantera egna 

känslor och stress.  
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Bilaga 1. Redovisning av artiklar samt dess kvalité. 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr

ad 

Angland, S., 

Dowling, M. & 

Casey, D. 

  

2014  

  

Irland 

“Nurses’ 

perceptions of the 

factors whick 

cause violence 

and aggression in 

the emergency 

department: A 

Qualitative 

study.” 

Syftet var att undersöka 

utbredde av våld och hot på 

en akutmottagning.  

Kvalitativ  

  

 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som analyserades genom 

användning av Burnard’s 

ramverk 

n=12 sjuksköterskor (3 

manliga och 9 kvinnliga)  

Orsakerna till våldet beror på 

bristande kommunikation 

och den omgivande miljön. 

Hög,  

88 %  

Avander, K., 

Heikki, A., Bjerså, 

K. & Engström, 

M. 

 

2016 

 

Sverige 

“Trauma Nurses’ 

Experience of 

workplace 

Violence and 

Threats: Short- 

and Long – term 

Consequences in 

a Swedish Setting 

Att undersöka vad det blir 

för konsekvenser för 

Sjuksköterskan både på 

lång och kort sikt.   

Kvalitativ 

  

  

Semistrukturerade - 

intervjuer som skedde i 

grupper. Analyserades genom 

ett induktivt förhållningssätt.  

n=14 Våldet på akutmottagningar 

leder till en orättvisvård. 

Sjuksköterskorna är kraftigt 

påverkade av våldet och 

väldigt utsatta. Vårdkvalitén 

blir negativt påverkat av 

våldet.  

Hög 

88 % 

Han, C-Y., Lin, C-

C.,  Barnard, A., 

Hsiao, Y-C., 

Goopy, S. & Chen, 

L-C. 

 

2017. 

 

Taiwan. 

”Workplace 

violence against 

emergency nurses 

in Taiwan: A 

phenomenographi

c study” 

Syftet med studien var att 

undersöka sjuksköterskorna 

på akutmottagningens 

erfarenhet och perspektiv 

av arbetsrelaterat våld..  

Kvalitativ 

  

 

Intervjuer med en 

fenomenologisk inriktning 

n=30 sjuksköterskor.  Arbetsrelaterat våld ses som 

en del av det dagliga arbetet 

och är ett direkt hot mot 

sjuksköterskornas vilja och 

motivation att fortsätta 

arbeta. 

Hög,  

84 %  
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hassankhani, H., 

Parizad, N., Gacki-

Smith, J., 

Rahmani, A. & 

Mohammadi, E. 

  

2017 

  

Iran  

”The 

Consequences of 

Violence against 

nurses working in 

the emergency 

department: A 

qualitative study” 

Undersöker 

konsekvenserna av 

arbetsrelaterad våld hos 

akutsjuksköterskor 

Kvalitativ 

  

 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analyserades med hjälp av 

konventionell 

innehållsanalys. 

n=16 ( 9 manliga och 7 

kvinnliga deltagare.  

Sjuksköterskorna får uppleva 

en mångdimensionell 

konsekvens som påverkar 

den psykiska, fysiska , 

mentala och sociala biten.   

Hög,  

88 %  

Hogarth. K., 

Beattie, J. & 

Morphet, J. 

 

2016. 

 

Australien. 

”Nurses’ 

attitudes towards 

the reporting of 

violence in the 

emergency 

department” 

Att identifiera attityder och 

barriärer gentemot att 

anmäla arbetsrelaterat våld.  

Kvalitativ  

  

 

Fenomenologiskt inriktade 

gruppintervjuer. 

Analyserades med hjälp av 

en tematiskanalys.  

n=15 (12 kvinnliga och 3 

manliga deltagare) 

Arbetsrelaterat våld anmäls, 

däremot anmäls det på fel 

sätt. Konsekvensen av detta 

är att det är ett stort mörker 

tal om arbetsrelaterat våld. 

Hög,  

92 %  

Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A. & 

Addey, B. 

 

2015 

 

Italien. 

“Violence against 

nurses in the 

triage area: An 

Italian qualitative 

study” 

Syftet är att undersöka 

sjuksköterskornas känslor 

vid arbetsrelaterat våld.  

Kvalitativ 

  

Fenomenologiskt inspirerad 

gruppintervju. Analyserades 

enligt Colaizzi metoden.  

n=9 (6 kvinnliga och 3 

manliga deltagare) 

Arbetsrelaterat våld har ett 

flerat ”gömda” kostnader 

som är minst lika viktiga 

som de synliga.  

Hög,  

88 %  
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Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Tan, M., Lopez, V. 

& Cleary, M.  

 

2015 

 

Singapore. 

“Nursing 

management of 

aggression in a 

Singapore 

Emergency 

Department: A 

Qualitatve Study 

Sjuksköterskans upplevelse 

av att ta hand om aggressiva 

patienter.  

Kvalitativ 

  

  

Intervjuer. 

n=10 (8 Kvinnliga och 

2 manliga deltagare)  

Det var vanligt att uppleva våld 

på arbetsplatsen. Formell 

debriefing och stöd från 

organisationen saknades och det 

var nödvändigt för en förändring 

av situationen. 

Hög,  

92 %  

Wolf, L., Delao, A. 

& Perhats, C. 

 

2014 

 

 

 

USA 

”Nothing 

Changes, Nobody 

Cares: 

Understanding 

the Experience of 

Emergency 

Nurses Phsically 

or Verbally 

Assaulted While 

providing Care” 

Få en ökad förståelse för 

erfarenheten av 

akutsjuksköterskor som har 

blivit psykiskt eller fysiskt 

drabbade av arbetsrelaterat 

våld.  

Kvalitativ  

  

 

 

 

Brev & e-mail baserade 

intervjuer. Analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. 

n=46 (38 kvinnliga 

samt 8 manliga 

deltagare)  

Tre teman identifierades 

”Miljö”,”Personal” och “Brotts 

igenkännande”. En 

kulturellacceptans har börjat 

forma sig som måste brytas.  

Hög,  

84 %  

Wolf, L., Perhats, 

C., Delao, A. & 

Clark, P. 

 

2017 

 

USA  

“Workplace 

Aggression as 

cause and effect: 

Emergency 

Nurses’ 

experiences of 

working 

fatigued.” 

Syftet är att undersöka hur 

utmattning/trötthet påverkar 

den givna vården.  

Kvalitativ 

  

Gruppintervjuer och 

analyserades med en 

induktivanalys. 

n=16  Utmattningen beror på bland 

annat arbetsrelaterat våld och är 

en stor del av det våld som idag 

finns bland sjukvården  

Hög,  

84 %  
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Wong, A., 

Combellick, J., 

Wispelwey, B-A., 

Squires, A & 

Gang, M. 

  

2016 

  

USA  

”The Patient Care 

Paradox: An 

Interprofessional 

Qualitative Study 

of Agitated 

Patient Care in 

the Emergency 

Department” 

En beskrivande studie som 

ska undersöka erfarenheten 

av våld på akutmottagningar 

Kvalitativ 

  

 

Multiprofessionellintervjugru

pp & individuella intervjuer. 

En tematisk analys användes 

för att analysera resultatet 

n=31 (15 manliga och 16 

kvinnliga deltagare) 

Erfarenheten är komplex och 

mångdimensionell. De har 

identifierat fyra områden som 

har en inverkan. Indivuella, 

samverkan, miljön och 

Organisatoriskt.  

Hög,  

92 %  

Yuwanich, N., 

Sandmark, H. & 

Akhavan, S. 

 

2016. 

 

Thailand. 

”Emergency 

department 

nurses’ 

experiences of 

occupational 

stress: A 

qualitative study 

from a public 

hospital in 

Bangkok, 

Thailand” 

Syftet är att utforska 

sjuksköterskors uppfattning 

om arbetsrelaterat våld.  

Kvalitativ  

  

 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

En innehållsanalys användes 

för att analysera data.  

n=21 (17 kvinnliga och 4 

manliga deltagare) 

Tre stycken teman inringades 

som tog upp 

sjuksköterskornas 

uppfattning. Uppfattningen 

av stress, konsekvenserna av 

stress och stresshantering.  

Hög, 

84% 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 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?   

Summa    
Maxpoäng: 25 

Kvalitet: hög grad (>80 %), medel (61–79 %), låg (<60 %)  

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 


