
 

 

 

 

 
 

Upplevelser av hot och våld på akutmottagningen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv – en litteraturstudie 

 

 

Experiences of threats and violence at the emergency room from a 

nursing perspective – a litterature review 

 

Författare: Elias Jakobsson & Johan Öhlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 2018 

Examensarbete: Kandidat, 15 hp 

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Erik Höglund, specialistutbildad ambulanssjuksköterska vid Region Örebro Län, 

doktorand vid Örebro Universitet. 

Examinator: Annica Kihlgren, Professor, Örebro Universitet. 



 

 

Abstract 

Bakgrund: Sjuksköterska är ett legitimerat yrke, där huvudansvaret är omvårdnad. Som 

sjuksköterska på akutmottagningen utförs akutsjukvård som kan vara direkt livsavgörande för 

patienten. Hot och våld är vanligt förekommande på arbetsplatser där arbete med människor 

utförs. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem där arbetsgivaren har huvudansvaret att 

genomföra adekvata åtgärder.  

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor upplever hot och våld på akutmottagningen. 

Metod: Designen var en litteraturstudie med deskriptiv design och systematiska sökningar. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. De utvalda artiklarna 

granskades med SBU:s granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning. Analysen 

genomfördes med integrerad analys.  

Resultat: Sjuksköterskor upplevde hot och våld som en del av arbetet där känslor av 

nedvärdering, upprördhet, frustration och maktlöshet beskrevs. Svordomar och skällsord från 

patienterna upplevdes leda till bristande empati och en känsla av ”oss mot dem”. Långa 

väntetider och överbeläggningar upplevdes vara en huvudorsak till hot och våld. 

Sjuksköterskor upplevde att hantering av problemen kunde ske genom utbildning, 

information, mer personal och ökad säkerhet.  

Slutsats: Sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde hot och våld som en del av arbetet, 

vilket leder till försämrad arbetsmiljö. Det har en negativ inverkan på sjuksköterskan, 

exempelvis psykiskt, i patientmötet och för säkerheten på mottagningen. För att förebygga 

problemen med hot och våld behöver åtgärder vidtas på organisationsnivå för att främja 

sjuksköterskors arbetsmiljö. 

Nyckelord: Sjuksköterska, upplevelser, hot, våld, akutmottagning. 
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Bakgrund 
 

Sjuksköterskeyrket 
 

Legitimation för sjuksköterskeyrket infördes år 1958 i Sverige. För att arbeta som 

sjuksköterska måste individen ha genomgått en formenlig utbildning och fått legitimationen 

godkänd (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde är 

omvårdnad vilket innefattar både ett vetenskaplig kunskapsområde och patientnära arbete. 

Det vetenskapliga kunskapsområdet omfattar kunskap om människan, hälsa och 

välbefinnande i samband med ohälsa och lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Omvårdnaden ska bidra till att patienten blir självständig, oberoende och upplever hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan förhålla sig till 

mänskliga och kulturella rättigheter. I patientmötet ska hänsyn tas till ålder, tro, etnisk 

bakgrund, hudfärg, kön, social ställning och sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Omvårdnaden ska ges på lika villkor och vara respektfull för all patienter (SFS 

2017:30). Sjuksköterskors arbete kan vara krävande. För att kunna ge god omvårdnad behöver 

sjuksköterskor vara redo att möta nya situationer som kan innehålla olika svårigheter, vara 

positiva och tåla de hårda förhållandena som sjuksköterskeprofessionen kan innebära 

(Kasdovasili & Theofilou, 2016).  

 

 

Akutmottagningen 

 
Akutmottagningen är ofta den första kontakt en patient får med sjukvården i samband med 

olyckor eller akut insjuknande. Akutmottagningen fungerar därmed som en sluss där patienter 

får det mest akuta omhändertagandet, för att därefter slussas vidare till en specialistavdelning 

för fortsatt vård. Vid akutmottagningen förekommer därför ett brett spektrum av patienter 

som söker vård av en mängd olika anledningar (IVO, 2015). 

 

Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 

Arbetet som sjuksköterska på en akutmottagning innefattar högt arbetstempo, korta 

beslutsvägar och stressade situationer. Tekniskt avancerad utrustning är vanligt 

förekommande. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är ankomstintervjuer, provtagningar 

och förbereda läkarundersökningar. Sjuksköterskors arbetsinsatser vid akutsjukvård kan vara 

direkt livsavgörande för svårt sjuka patienter (RVN, 2013). 

Socialstyrelsen har en definition av akutsjukvård som lyder enligt följande:  

 
”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller 

plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar 
behandling i öppenvård eller inskrivning i slutenvård. Akut sjukvård omfattar i enlighet 

härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn.” 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 9) 

 

Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning innebär därför höga krav på att kunna 

identifiera och prioritera patientens vårdbehov. Syftet är att ge patienten rätt vård, vid rätt 

tillfälle och med rätt kompetens (IVO, 2015). Det sker ofta med hjälp av triagering (Predicare, 

u.å.). 
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Bedömning  

På akutmottagningen sker ofta den första fysiska bedömningen av patienter. En modell för 

bedömning är triagering. För att triagera patienter använder 95% av Sveriges landsting en 

modell vid namn ”RETTS” (Rapid Emergency Triage and Treatment System). RETTS är ett 

system som innefattar kontroll av vitalparametrar, besöksorsak och aktuella symtom 

(Predicare, u.å.).  

 

Vanliga symtom hos patienter som triageras på akutmottagningen är andningsbesvär, 

bröstsmärtor, buksymtom och smärta. Även trauma till följd av olyckor som exempelvis 

höftfraktur eller skallskada. För att identifiera förbättring eller försämring hos patienten är det 

viktigt att tidigt säkerställa patientens vitalparametrar. Förändring i vitalparametrarna kan 

vara ett tidigt tecken på försämring hos en patient, varpå det är viktigt att säkerställa ett 

utgångsvärde hos patienten. Även om patienten inte har avvikande vitalparametrar, är det 

viktigt att säkerställa dem (Wikström, 2012). I en svensk artikel presenterades resultat som 

visade att 77% av 647 deltagande upplevde smärta vid ankomst till akutmottagningen 

(Sturesson, Ulfvarson, Niemi-Murola, Lindström, & Castrén, 2017). 

 

 

Hot & våld 

 

Definition av begreppen 

Enligt World Health Organization (2002) är våld ett komplext och diffust folkhälsoproblem 

vilket gör det svårt att få en tydlig global definition på problemet. Det beror på kulturella 

variationer, skilda normer och olika lagstiftning mellan världens länder. Utmaningen att 

definiera problemet är att få med de subjektiva upplevelserna utan att ta bort innebörden av 

definitionen. 

 

Hot och våld definieras som en avsiktlig handling av hot eller våld mot en annan människa, 

en grupp, ett samhälle eller sig själv, vilket kan resultera i eller ha en stor chans att resultera i 

fysisk eller psykisk skada (World Health Organization, 2002)  

 

Hot och våld på arbetsplatsen 

Risken att sjukvårdspersonal ska bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen är vanligt 

förekommande världen över. Inom hälso- och sjukvården kommer mellan åtta och 38 procent 

någon gång att utsättas för fysiskt våld (World Health Organization, 2018). Personer som 

arbetar med människor kan befinna sig i en mer utsatt situation för att utsättas för hot och 

våld. Vanliga faktorer som kan påverka risken att utsättas för hot eller våld är ensamarbete, 

kvälls- eller nattarbete, tidsbrist, hög arbetsbelastning, stress, bristande erfarenheter, kunskap 

om sitt yrke och konflikthantering (Arbetsmiljöverket, u.å.a). Hot och våld på arbetsplatsen är 

ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ofta är en anledning till oro och dålig trivsamhet på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, u.å.a).  

 

Tidigare forskning visar på att arbetet på en akutmottagning kan innebära en stressig miljö 

med hög arbetsbelastning (Crilly, Greenslade, Lincoln, Timms, & Fisher, 2017; Yuwanich, 

Sandmark, & Akhavan, 2016). Många olika uppgifter i kombination med tidsbrist innebär att 

sjuksköterskor inte hinner med i sitt arbete. Det kan till exempel handla om att behandla en 

patient, dokumentera i journalen och samtidigt utföra ett uppdrag för en annan kollega 

(Yuwanich m.fl., 2016). I en artikel från Australien visar resultatet att sjuksköterskor utsätts 

för hot och våld. Av de 179 deltagande sjuksköterskor hade 89,9% (n=160) upplevt verbalt 

hot och 53,4% (n=95) upplevt fysiskt våld under de senaste sex månaderna. Det fysiska våldet 
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innebar vanligtvis att bli slagen eller sparkad och de verbala hoten handlade om att patienten 

hade en hotande ton i rösten och ovårdat språk (Partridge & Affleck, 2017).  
 

Arbetsmiljö 
 

Lagar 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) fastställer att alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö 

och arbeta med att förebygga olycksfall och ohälsa. För att inte arbetstagaren ska utsättas för 

psykiska eller fysiska olägenheter ska arbetsuppgifterna och arbetsorganisationen utformas på 

ett lämpligt sätt. Arbetstagaren ska inte behöva råka ut för olycksfall eller ohälsa och för att 

undvika det, har arbetsgivaren en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder i förebyggande 

syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) är utformade för att tillämpas på  alla 

arbetsplatser, även där risken för hot och/eller våld kan förekomma. Föreskrifterna innehåller 

riskförebyggande åtgärder som är information och utbildning, stödåtgärder och tydliga 

säkerhetsrutiner. Något som också är av största betydelse är hur arbetsplatsen, utifrån en våld- 

och hotbild, är utformad (Arbetsmiljöverket, u.å.-b).  

 

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Om personal som är ansvarig för 

arbetsmiljön inte kan arbeta ensam i frågorna ska arbetsmiljöuppgifterna fördelas till de 

personer som har främst förutsättningar att genomföra arbetet. Personal som ansvarar för 

arbetsmiljön är skyldig att utreda vilka risker som föreligger för hot och våld. Syftet är att så 

snart som möjligt genomföra preventiva åtgärder mot de risker som framkommer av 

utredningen. Det är även viktigt med uppföljning kring åtgärderna, samt att det finns tydliga 

regler och riktlinjer som samtliga anställda kan ta del av. Anledningen till åtgärderna är att 

personalen skall kunna handla adekvat i händelse av hot och/eller våld (Arbetsmiljöverket, 

u.å.a) 

 

Arbetstagarens ansvar 

Arbetsmiljöverket (2017) pekar på att arbetstagaren har som krav att vara delaktig i 

arbetsmiljöarbetet samt medverka i genomförandet av de åtgärder som är nödvändiga för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö. Som anställd måste personalen följa de rutiner som finns och 

arbeta efter lokala instruktioner. Som arbetstagare är du även skyldig att använda de 

skyddsanordningar som anses behövas, samt iaktta den försiktighet som krävs för att 

förebygga och undvika olycksfall eller ohälsa. Om du som personal gör bedömningen att en 

arbetsuppgift kan medföra risk att utsättas för våld eller hot skall arbetsgivaren informeras om 

det, i syfte att kunna arbeta mer preventivt.  

 

Problemformulering 
Hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningen är ett globalt problem. Hot och våld är 

vanligt förekommande orsaker till att sjuksköterskor inte trivs på arbetet. Arbetsmiljölagen 

lyfter fram att samtliga arbetsplatser har skyldighet att framhålla en god arbetsmiljö, samt 

förebygga olyckor och ohälsa. Genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser av problemet 

kan det underlätta det preventiva arbetet mot hot och våld på akutmottagningar.   
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Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever hot och våld på 

akutmottagningen.  

Metod 

 

Design 
 

Metoden som användes för att presentera resultat av tidigare forskning var en litteraturstudie 

med deskriptiv design, innehållandes systematiska sökningar (Kristensson, 2014).  

 

 

Datainsamling 
 

Databaserna som användes var Cinahl och PubMed eftersom de innehåller hälsovetenskaplig 

forskning. Lämpliga meningsbärande ord från studiens syfte lyftes fram. De bärande orden 

var nurse, threat, experience, violence och emergency department. Första sökningen 

genomfördes i Cinahl. För att bredda sökningen användes trunkering av orden ”nurse”, 

”threat” och ”experience”. Fritextsökningen blev därmed enligt följande: ”nurs*”, ”threat*” 

och ”experienc*”. Orden violence och emergency department söktes i svensk MeSH för att 

identifiera ämnesord. De ämnesord som valdes var ”workplace violence” och ”emergency 

service”. Andra sökningen gjordes i PubMed där samma sökstrategi användes så när som på 

ordet ”perception*” som lades till. 

 

Sökningarna bestod av tre delar. I det första steget genomfördes separat sökningar för varje 

sökord. I andra steget kombinerades sökorden enligt Booleska operanden, som innebär att 

sökorden kombineras med AND och/eller OR i syfte att öka sökningens sensitivitet 

(Kristensson, 2014). I det tredje steget bestämdes begränsningar i databaserna för att nå 

aktuella resultat i sökningarna. Begränsningarna i Cinahl var att artiklarna skulle vara ”Peer 

reviewed” och publicerade från år 2008 till 2018. I PubMed begränsades sökningens resultat 

till artiklar som publicerades år 2008 till 2018. För fullständig sökmatris se bilaga 1.  

 

 

Urval 
 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskor på akutmottagningen. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle ha utformningen av en litteraturstudie, 

beröra en psykiatrisk akutmottagning eller intensivvårdsavdelning.  

 

Sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed resulterade i totalt 91 artiklar. Första steget i 

urvalet var att gemensamt läsa de erhållna artiklarnas titlar. Om en av författarna ansåg att 

titeln var relevant utifrån studiens syfte, användes den till nästa steg i urvalet. Steg två bestod 

av att gemensamt selektera de artiklar som innehöll ett eller flera av syftets bärande ord, varpå 

artiklarnas abstract lästes, vilket var 31 artiklar. I tredje steget lästes artiklarna, 16 stycken.  

De tio artiklar som ansågs besvara syftet användes i litteraturstudien (se bilaga 1). 
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Granskning 
 

De tio artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte granskades genom användning av SBU:s 

granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, 2017). Syftet med granskningen var att undersöka artiklarnas 

tillförlitlighet och relevans i förhållande till litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklar som 

granskades bedömdes vara av god kvalitet. För värdering av artiklarna se bilaga 2.  

 

 

Bearbetning och analys 
 

De tio granskade artiklarna bearbetades och analyserades genom en integrerad analys. Det 

innebär att identifiera artiklarnas skillnader och likheter. Artiklarnas innehåll sammanställdes 

till kategorier som senare utgjorde rubriker i litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014). 

Artiklarna lästes individuellt av författarna för att inte påverkas av varandras uppfattningar. 

Ett systematiskt tillvägagångsätt underlättar tolkning och sammanställning av resultatet på ett 

opartiskt sätt (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Av de tio använda artiklarna var nio godkända av en etisk kommitté. En italiensk artikel 

användes, eftersom det inte var krav på etiskt godkännande innan publicering. Samtliga 

artiklar innehöll någon form av relevant etiskt övervägande. Etiska överväganden är enligt 

Helsingforsdeklarationen (2018) att minimera risken för skada, bevara självbestämmande, 

integritet och rätt till information. Forskningens potentiella nytta måste dessutom överskrida 

risken för skada. Studiens design sammanställer tidigare vetenskaplig forskning som redan är 

etiskt godkänd. Allt resultat som använts till studien har skett med beaktning till förförståelse. 

Resultatet i studien är fritt från egna tolkningar.  

Resultat 
 

Resultatet som presenteras är sammanställt från tio vetenskapliga artiklar från sex olika 

länder. Två artiklar var från Australien (Lau, Magarey, & Wiechula, 2012; Pich J, Hazelton 

M, Sundin D, & Kable A, 2011), två från Taiwan (Han m.fl., 2017; Wei, Chiou, Chien, & 

Huang, 2016), och två från USA (Howerton Child & Sussman, 2017; Wolf, Delao, & Perhats, 

2014). En artikel var utgiven i Iran (Esmaeilpour M, Salsali M, & Ahmadi F, 2011), en 

iItalien (Ramacciati, Ceccagnoli, Addey, & Rasero, 2018), en i Jordanien (ALBashtawy & 

Aljezawi, 2016) och en på Irland (Angland, Dowling, & Casey, 2014). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av psykiskt våld 
 

Hot och våld beskrevs av sjuksköterskor som en del av arbetet på akutmottagningen och 

upplevdes vara ett stort problem (Han m.fl., 2017; Ramacciati m.fl., 2018). Sjuksköterskor på 

akutmottagningen ansåg sig vara vana vid att utsättas för våld, då det var vanligt 

förekommande på arbetsplatsen (Ramacciati m.fl., 2018). Det var vanligt förekommande att 
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emotionella upplevelser var negativa, nedvärderande och berörde känslan av upprördhet, 

frustration och maktlöshet (Pich J m.fl., 2011). Det inträffade ofta att sjuksköterskor 

förnekade upplevda händelser av hot och våld (Han m.fl., 2017; Wolf m.fl., 2014). 

Anledningen var att undvika utdragna emotionella konsekvenser och psykiska skador, vilket 

arbetsrelaterat våld kan medföra (Han m.fl., 2017).  

 

En förekommande upplevelse hos sjuksköterskor var rädsla för sin egen säkerhet på 

arbetsplatsen (Han m.fl., 2017; Pich J m.fl., 2011; Wolf m.fl., 2014). Rädsla upplevdes bero 

på högljudda patienter med aggressivt beteende (Pich J m.fl., 2011). Sjuksköterskor upplevde 

inte aggressivitet som hotfullt om patienten: (1) inte kunde ses ansvarig för sina handlingar 

(exempelvis vid demens) eller (2) om sjuksköterskan inte upplevde att våldet var riktat mot 

honom eller henne. Av nämnda anledningar kunde därför aggressiva situationer upplevas 

olika beroende på vilket tillstånd patienten var i vid händelsen (Lau m.fl., 2012).  

 

En tvärsnittsundersökning från Jordanien påvisade att av 227 sjuksköterskor hade 145 

(63,9%) upplevt verbalt hot vid minst ett tillfälle under de senaste sex månaderna 

(ALBashtawy & Aljezawi, 2016) och under en 12-månadersperiod visade en iransk 

undersökning att 91,6% (n=163) av sjuksköterskor hade upplevt verbalt hot (Esmaeilpour M 

m.fl., 2011). Upplevelsen av att vara ett offer istället för en ”superman” förekom i arbetet, 

vilket inte var vad sjuksköterskor hade förväntat sig av arbetet på en akutmottagning (Wolf 

m.fl., 2014).  

 

Sjuksköterskor var till viss del missnöjda med hur patienter tilltalade dem på 

akutmottagningen. Det föranledde att yrkesverksamma ifrågasatte varför de blivit 

sjuksköterskor. En anställd upplevde känslor av frustration och hopplöshet samt 

ifrågasättande varför beslutet togs att bli sjuksköterska (Howerton Child & Sussman, 2017). 

 

”Awful. Awful. Because I went into nursing to help people, and that is what is really behind 

trying to help someone. When you go in to try to render help and care and they are nasty and 

awful to you, you kind of just throw up your shoulders and hands in the air and ask yourself, 

‘Why am I even doing this?’ So it’s very frustrating. It makes you sort of question why you 

went into nursing at all” (Howerton Child & Sussman, 2017, s. 547). 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av fysiskt våld 
 

Sjuksköterskor upplevde att det vanligaste förekommande fysiska våldet att utsättas för var 

sparkar, slag, tillstötningar samt grepptagningar (ALBashtawy & Aljezawi, 2016). Orsaker till 

att våld var vanligt förekommande upplevdes vara att medicinsk utrustning var lättillgänglig 

för patienterna. Arbetsverktygen på akutmottagningar kan användas som handgripliga vapen, 

såsom saxar och kanyler. Kontorsutrustning kunde användas som kastföremål i skadligt syfte 

(Pich J m.fl., 2011).  

 

Sjuksköterskor upplevde sällan att de själva var anledningen till det fysiska våldet. 

Patienterna och anhöriga skuldbelagdes ofta som den primära orsaken till det eskalerande 

våldet. Sjuksköterskor upplevde att de bemött patienterna professionellt och inte gjort något 

fel (Lau m.fl., 2012). 

 

”...I haven’t done anything wrong, you know; I didn’t approach her aggressively...there was 

no inappropriate behaviour on my part that I have to change...” (Lau m.fl., 2012, s. 129). 
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Upplevelserna av att ha utsatts för fysiskt våld varierade beroende på vart sjuksköterskan 

arbetade. Sjuksköterskor upplevde mindre risk att utsättas för fysiskt våld än verbala hot. 

Artiklar från Taiwan, Jordanien och Iran påvisar att upplevelsen att utsättas för fysiskt våld 

varierar beroende på land (ALBashtawy & Aljezawi, 2016; Esmaeilpour M m.fl., 2011; Wei 

m.fl., 2016). Se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Sjuksköterskors upplevelser av att ha utsatts för fysiskt våld. 

Land Totalt antal % (n) Tidsperiod 

Taiwan 26,979 3,3 (901) 12 månader 

Jordanien 227 22 (50) 6 månader 

Iran 178 19,7 (35) 12 månader 

 

 

 

Sjuksköterskors upplevda konsekvenser av hot och våld i patientmötet 
 

En upplevelse av ”oss mot dem” var vanligt förekommande bland triagesjuksköterskor. Om 

patienter uppträdde otacksamt eller hotfullt kunde sjuksköterskan uppleva bristande empati 

gentemot patienten. Bidragande orsaker till bristande empati upplevdes vara svordomar och 

skällsord (Pich J m.fl., 2011). Sjuksköterskor upplevde att hälsoutbildning var en viktig del av 

yrkesrollen på akutmottagningen. När sjuksköterskor skulle applicera det hälsofrämjande 

samtalet i patientmötet, var upplevelsen att hotfulla situationer kunde uppstå. Av den 

anledningen övervägde sjuksköterskor att undvika den hälsofrämjande interaktionen med 

patienten (Han m.fl., 2017). Genom att undvika situationen äventyrades patientsäkerheten 

(Ramacciati m.fl., 2018).  

 

Genom att inte låta negativa händelser vid kontakten med tidigare patienter bli en del av nya 

interaktioner, förbättrades förutsättningarna i det nya mötet med patienten. Sjuksköterskor 

som tenderar att ha egenskapen av att låta tidigare patientmöten påverka nya interaktioner, 

kan provocera fram våld från patienten, vilket kunde leda till att en annars undvikbar våldsam 

situation uppstår (Howerton Child & Sussman, 2017).  

 

 

”I remember this one time a patient punched this RN in the face. Not that was okay or 

anything, but, in my opinion, she was kind of provoking the patient” 

(Howerton Child & Sussman, 2017, s. 549). 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser till varför hot och våld kunde uppstå 
 

Långa väntetider upplevdes vara den huvudsakliga orsaken till hot och våld på 

akutmottagningarna (ALBashtawy & Aljezawi, 2016; Angland m.fl., 2014; Lau m.fl., 2012; 

Pich J m.fl., 2011). Av 227 tillfrågade sjuksköterskor upplevde 54,3% (n=93) att långa 

väntetider var den primära orsaken till att hot och våld förekom (ALBashtawy & Aljezawi, 

2016). Sjuksköterskor upplevde även att mycket folk och trängsel var vanligt förekommande 

bidragande orsaker till hot och våld (ALBashtawy & Aljezawi, 2016; Angland m.fl., 2014). 

Vid de tillfällen då endast kvinnliga sjuksköterskor arbetade på akutmottagningen, upplevde 

sjuksköterskor att hot och våld var mer förekommande (Howerton Child & Sussman, 2017). 
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Sjuksköterskor upplevde att yngre patienter tenderade att hävda sin rätt till sjukvård, istället 

för att se det som ett privilegium. De krävde att få omedelbar vård, utan väntetider. 

Sjuksköterskor upplevde att den bristande kunskapen hos patienterna om hur triagering 

fungerar var orsaken till det aggressiva beteendet (Pich J m.fl., 2011).  

 

”People want to be seen immediately.. They just lose it sometimes when they are told they 

have to wait” (Angland m.fl., 2014, s. 136). 

 

 

Alkohol och drogpåverkade patienter upplevdes av sjuksköterskor vara en större risk till att 

våldsamma och/eller hotfulla situationer uppstår (Lau m.fl., 2012; Pich J m.fl., 2011). 

Sjuksköterskor upplevde att det därmed var viktigt att vara uppmärksam på varningssignaler 

då sådana situationer kan uppstå. Sjuksköterskor upplevde att alkoholpåverkade patienter 

sällan uppvisar dessa varningssignaler (Lau m.fl., 2012). Vanligaste tidpunkten då våld 

förekom upplevdes vara helger, eftermiddagstid samt under vinterhalvåret, oberoende av 

akutmottagningens besöksantal (Pich J m.fl., 2011).  

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av hur hot och våld kan hanteras 
 

För att minska risken för våldsamma situationer upplevde sjuksköterskor det som viktigt att 

vara tydlig med information och fattade beslut, i syfte att upplysa patienten om vårdförloppet. 

Sjuksköterskor stod ofta inför många olika önskemål. Det kan gälla exempelvis rullstolar, 

medicinering, nutrition och kontakt med andra vårdprofessioner. Till följd av det upplevde 

sjuksköterskor att många potentiellt hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå (Lau 

m.fl., 2012).  

 

Sjuksköterskor upplevde att utbildning i hantering av hot och våld var en preventiv åtgärd. 

Utbildningen beskrevs behöva beröra arbetsrelaterad stress, utbrändhet samt vilket stöd som 

fanns att få från arbetsplatsen. Utbildning i kommunikation upplevdes vara en effektiv åtgärd, 

i synnerhet för sjuksköterskor som arbetade med triage. Sjuksköterskor upplevde att utbilda 

och informera allmänheten kring akutmottagningens funktion och när akutsjukvård ska 

uppsökas var preventiva åtgärder för hot och våld (Ramacciati m.fl., 2018). 

 

För att minska våldet beskrev sjuksköterskor att mer personal, bättre resurser och minskad 

arbetsbelastning leder till minskat våld (Ramacciati m.fl., 2018). Sjuksköterskor upplevde en 

känsla av att ökad säkerhet på akutmottagningen leder till minskad risk för hot och våld. Fler 

poliser på akutmottagningen upplevdes vara åtgärder som leder till minskad risk att utsättas 

för våldsamma situationer (Angland m.fl., 2014; Howerton Child & Sussman, 2017; 

Ramacciati m.fl., 2018). Sjuksköterskor upplevde att då polis och/eller säkerhetsvakter var 

närvarande på avdelningen och inte endast i entrén, ökade säkerheten på akutmottagningen. 

Polis kunde då ingripa inom kortare tid vid en våldsam eller hotfull situation. Att utrusta 

sjuksköterskor på akutmottagningen med exempelvis personliga alarm upplevdes även vara 

en preventiv åtgärd för hot och våld (Angland m.fl., 2014).  

 

Ett lugnt agerande gentemot patienter och anhöriga, samt beskyddande agerande gentemot 

kollegor upplevdes av sjuksköterskor ha en preventiv effekt mot hot och våld. Beskyddande 

agerande beskrevs av sjuksköterskor som erfarna personer som inte är konflikträdda, samt 

stöttar kollegor i våldsamma situationer. Sjuksköterskor med nämnda egenskaper upplevdes 
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ha en lugnande inverkan på våldsamma och hotfulla patienter (Howerton Child & Sussman, 

2017).  

 

 

Resultatsammanfattning  
 

Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen var präglade av hot och våld då det 

upplevdes som en del av arbetet. Nedvärdering, upprördhet, frustration och maktlöshet var 

vanligt beskrivna känslor. Vanligaste typen av fysiskt våld var sparkar, slag, tillstötningar 

samt grepptagningar. Svordomar och skällsord från patienterna ledde till bristande empati, 

vilket gjorde att sjuksköterskor upplevde en känsla av ”oss mot dem”. Genom att inte låta 

negativa händelser från tidigare hot och våldssituationer bli en del av nya patientmöten, kunde 

nya potentiella situationer undvikas. Långa väntetider, mycket patienter och anhöriga, endast 

kvinnliga sjuksköterskor, yngre patienter, alkohol- och drogpåverkan var orsaker till hot och 

våld. Andra orsaker till att hot och våld kunde uppstå var tidpunkt på dygnet och under 

vinterhalvåret. Bristande kunskap i hur triagering fungerar var också en orsak till att hot och 

våld kunde uppstå. Sjuksköterskor upplevde att åtgärder mot hot och våld behövdes. 

Utbildning, information, mer personal, flera poliser eller säkerhetsvakter beskrevs som 

åtgärder till att minska förekomsten av hot och våld.  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie att genomföras. En litteraturstudie 

innebär en sammanställning av tidigare publicerad forskning (Kristensson, 2014). 

Anledningen till varför en litteraturstudie valdes var för att författarna saknar erfarenhet i 

kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

För att besvara syftet, som var att beskriva hur sjuksköterskor upplever hot och våld på 

akutmottagningen, identifierades de meningsbärande orden. Anledningen var för att senare 

använda de meningsbärande orden i den systematiska sökningen. En eventuell sökterm som 

diskuterades var ”physical abuse” då det kan anses vara ett meningsbärande ord i syftet. 

”Physical abuse” ingick dock under ”violence” i svensk MeSH, varpå ordet uteslöts. 

För att bredda sökningen användes trunkering för att få samtliga ordböjningar i sökträffarna. 

Exempelvis sökordet ”experienc*” med trunkering, vilket resulterar i sökträffar som 

innehåller: ”experience, experiencing och experiences”. För att hitta lämpliga ämnesord 

användes svensk MeSH. Syftet med ämnesorden är att nå artiklar i databaserna som berör 

samma ämnesorden, för att hitta artiklar som hade liknade innehåll. Tanken var att få mer 

relevanta sökträffar.  

 

För att granska de tio artiklarna som utgjorde studiens resultat användes SBU:s 

granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, 2017). När artiklarna granskades gjordes det först individuellt för att 

sedan diskuteras och jämföras tillsammans. Det var med anledning till att det ökar 
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trovärdigheten (Kristensson, 2014), då det kan tänkas att författarna inte påverkas av 

varandra.  

 

Av de granskade artiklarna hade sju stycken kvalitativ ansats, medan tre hade kvantitativ 

ansats. Studiens syfte handlade om sjuksköterskors upplevelser, därför användes kvalitativa 

artiklar för att ta del av sjuksköterskors egna berättelser på individnivå. De kvantitativa 

artiklarna användes då delar av dem svarade på studiens syfte och lyfte fram ett 

grupperspektiv på upplevelserna. Författarna bedömde att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar besvarar studiens syfte och därmed bör båda designerna representera resultatet. Enligt 

Forsberg & Wengström (2013) bör en artikel inte uteslutas på grund av dess design, då det 

ökar trovärdigheten. Det kan diskuteras att trovärdigheten ökar till följd av att ett bredare 

perspektiv eftersträvas.  

 

De artiklar som användes till studien är från olika länder. Att använda artiklar från flera länder 

ger en internationell överblick och ökar styrkan i studien (Kristensson, 2014). Enligt 

författarna kan problematik eventuellt uppstå eftersom alla världsdelar inte är representerade i 

resultatet, exempelvis Afrika och Sydamerika. Det kan diskuteras om upplevelser från 

studiens resultat är överförbart till andra länder på grund av kulturella skillnader. Däremot 

lever vi i en globaliserad tid där flera kulturer finns i samma land. Studiens resultat kan då 

anses överförbart till andra platser i världen vad det gäller upplevelser. 

 

Dataanalysen genomfördes genom triangulering i syfte att stärka trovärdighet. Triangulering 

innebär att granska och analysera artiklarna enskilt. Sedan jämförs granskningarna 

gemensamt av båda författarna för att öka tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Genom att 

granska och jämföra kunde risken att förförståelsen påverkade resultatet minimeras. För att 

utföra triangulering på korrekt vis, anser författarna att erfarenhet är nödvändigt. Vid tiden för 

dataanalysen hade dock författarna bristande erfarenhet, vilket kan tänkas påverka analysen 

av resultatet negativt. 

 

Citat användes i resultatet då det lyfter fram sjuksköterskor egna berättelser i syfte att 

förmedla de känslor som sjuksköterskor upplevde. Citat från studierna återgavs i syfte att 

åskådliggöra sjuksköterskornas känslor.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Hot och våld beskrevs som en del av arbetet för många sjuksköterskor (Han m.fl., 2017; 

Ramacciati m.fl., 2018). Sjuksköterskorna beskrev flera tänkbara orsaker såsom långa 

väntetider, alkohol- och drogpåverkan m.m. En vanligt förekommande kontaktorsak på 

akutmottagningen är smärta (Wikström, 2012). I en svensk artikel presenterades resultat som 

visade att cirka tre av fyra deltagare upplevde smärta vid ankomst till akutmottagningen 

(Sturesson, Ulfvarson, Niemi-Murola, Lindström, & Castrén, 2017). Patienter som upplever 

smärta uppträder eventuellt på ett annat vis än vid ett tillstånd utan smärtupplevelse. Av den 

anledningen kan de uppträda hotfullt eller våldsamt. Det framkom inte i litteraturstudien men 

kan potentiellt vara en av orsakerna till varför sjuksköterskor upplevde hot och våld som en 

del av arbetet på akutmottagningen. Att hot och våld känns som en del av arbetet (Han m.fl., 

2017; Ramacciati m.fl., 2018), är något som sjuksköterskor inte ska behöva uppleva. Enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har alla arbetsplatser skyldighet att sträva efter en god 

arbetsmiljö. Lagen lyfter även att de åtgärder som bedöms nödvändiga ska vidtas i 

förebyggande syfte. Orsaken till att sjuksköterskor ändå kan uppleva en otrygg arbetsmiljö 
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kan vara att det råder acceptans mot hot och våld på akutmottagningen. Om det är tämligen 

accepterat, kan det tänkas vara en orsak till varför åtgärder inte vidtas för att undvika framtida 

situationer av hot och våld.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor upplevde att önskemål från patienter 

som inte kunde uppfyllas omedelbart var en av orsakerna till att hot och våld uppstår (Lau 

m.fl., 2012). Överbeläggning på akutmottagningen upplevdes vara den huvudsakliga orsaken 

till att sjuksköterskor inte hann med arbetsuppgifterna (Rozo, Olson, Thu, & Stutzman, 2017).  

Om de önskemål som patienterna har inte kan tillgodoses till följd av de överbeläggningar 

som ofta förekommer kan det tänkas att sjuksköterskor oftare utsätts för upplever av hot och 

våld på akutmottagningen. Med fara för sin egen säkerhet kan det tänkas att sjuksköterskor 

snarare undviker att vårda patienter, istället för att konfrontera dem när de uppträder hotfullt 

eller våldsamt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har samtliga patienter har rätt till samma 

vård, som ska bedrivas med respekt för allas lika värde (SFS 2017:30). Dock kan denna lag 

eventuellt åsidosättas då en patient uppträder hotfullt eller våldsamt, eftersom det påverkar 

sjuksköterskans vilja att vårda dessa patienter. 

 

I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor som lät tidigare upplevelser bli en del av nya 

patientmöten, innebar en ökad risk för att utsättas för hot eller våld (Howerton Child & 

Sussman, 2017). I sin yrkesroll bör sjuksköterskor därför vara medvetna om vikten av att ha 

självkännedom i patientmötet. Hot och våld kan därmed potentiellt undvikas om 

sjuksköterskor undviker att ta med erfarenheter från tidigare patientmöten till nya. Genom 

medvetenhet om självkännedomen kan det därmed tänkas att sjuksköterskors arbetsmiljö 

förbättras. 

 

Upplevelserna av hot i förhållande till våld varierade i olika länder, exempelvis Iran 

(Esmaeilpour M m.fl., 2011) och Jordanien (ALBashtawy & Aljezawi, 2016). Orsaken till 

skillnaderna i upplevelserna mellan hot kontra våld skulle kunna ha sin grund i att 

sjuksköterskor tolkar hot och våldssituationer olika. Verbala hot skulle kunna uppfattas som 

exempelvis ett skämt, en ursäkt alternativt som ett konkret hot beroende på hur patienten 

uttrycker sig verbalt och med kroppsspråk. Till följd av att sjuksköterskor eventuellt tolkar 

patienten på olika vis, är det troligt att statistiken som berör förekomsten av verbala hot 

påverkas. Kvinnosyn och olika acceptans mot hot och våld skulle också kunna tänkas vara 

orsaker till den statistiska skillnaden. Fysiskt våld är dock en mer konkret händelse, som inte 

lämnar lika mycket utrymme för tolkning och egna uppfattningar.  

 

Sjuksköterskor upplevde säkerhetsvakter och/eller poliser som en preventiv åtgärd mot hot 

och våld på akutmottagningen (Angland m.fl., 2014; Howerton Child & Sussman, 2017; 

Ramacciati m.fl., 2018). I synnerhet poliser som befann sig inne på avdelningen, och därmed 

hade närmare till patienterna vid händelse av en våldsam eller hotfull situation, upplevdes ha 

högst preventiv effekt (Angland m.fl., 2014). En australiensk artikel påvisar att sjuksköterskor 

upplever att ökad säkerhet på akutmottagningen är nödvändig, då det leder till minskad 

utsatthet (Hyland, Watts, & Fry, 2016). Till följd av polisens närvaro skulle det kunna tänkas 

att patienter med en våldsam bakgrund blir provocerade av polisnärvaron, vilket kan leda till 

att de uppträder mer våldsamt eller hotfullt jämfört med om poliser inte var på plats. Därmed 

kan det tänkas att polisnärvaron främst främjar sjuksköterskors arbetssituation, Det är inte 

säkert att polis eller säkerhetsvakter minskar antalet våldsamma eller hotfulla tillfällen, 

däremot har de kunskap om hur situationen bör hanteras för att tillståndet inte ska eskalera. 

Därmed stärks resonemanget kring att närvaro av säkerhetspersonal på akutmottagningen 

förbättrar sjuksköterskors arbetsmiljö. Kostnaden för säkerhet på akutmottagningar kan 
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uppfattas som onödig då säkerhetspersonal inte ska behöva vara närvarande. Det kan 

diskuteras om det påverkar vården, och därmed även samhället negativt, till följd av att 

kostnaderna fördelas annorlunda. 

 

I litteraturstudien påtalades det att kvinnliga sjuksköterskor upplevdes vara mer utsatta för hot 

och våld än manliga (Howerton Child & Sussman, 2017; Westin, 2018). Sjuksköterska är ett 

kvinnodominerat yrke (Statistiska centralbyrån, 2016), vilket kan tänkas vara orsaken till att 

kvinnor utsätts mer för kriminalitet på arbetsplatsen. Orsaken kan potentiellt vara att kvinnor 

och män har olika fysiologiska förutsättningar att göra motstånd i händelse av en våldsam 

situation, vilket kan leda till att patienter har lättare att ta till våld mot kvinnor. Det kan vara 

en anledning till att kvinnliga sjuksköterskor av den anledningen skulle kunna uppleva 

problem relaterade till hot och våld på arbetsplatsen i högre utsträckning än män.  

 

Det förekom sällan att sjuksköterskor beskyllde sig själva som orsaken till det eskalerande 

våldet. Sjuksköterskor tenderade att skuldbelägga patienterna och anhöriga som de primära 

orsakerna till att våld förekommer (Lau m.fl., 2012). Det kan diskuteras om sjuksköterskor 

också kan vara orsaken till att våld förekommer i vårdmötet. Då en sjuksköterska känner sig 

uppgiven eller frustrerad då hen träder in i ett patientmöte, är det potentiellt en utlösande 

orsak till att patienten börjar uppträda hotfullt eller våldsamt. Sjuksköterskor kan därmed 

behöva vara medvetna om sitt eget agerande i patientmötet, i syfte att arbeta preventivt mot 

hot och våld. Det är önskvärt att sjuksköterskor hela tiden kritiskt utvärderar sitt eget 

beteende. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor till viss del var missnöjda med hur 

patienter tilltalar dem (Howerton Child & Sussman, 2017) och att en känsla av ”oss mot dem” 

förekom (Pich J m.fl., 2011). Det står i kontrast mot vad Joyce Travelbee framhäver i sin 

omvårdnadsteori. Travelbees omvårdnadsteori, vilken är en interaktionsteori, lägger vikt vid 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten i syfte att kunna genomföra god 

omvårdnad. Hon uttrycker också att varje individ har en unik upplevelse av smärta och 

lidande (Jahren Kristoffersson, Nortvedt & Skaug, 2006). Utifrån Travelbees modell kan 

sjuksköterskor som upplevde sig vara missnöjda med hur de tilltalades av patienter, därför 

tänkas ha en negativ effekt på omvårdnaden. Det kan också diskuteras hur sjuksköterskor 

påverkar patienterna då de kommunicerar. Eftersom varje patient enligt Travelbee har en unik 

upplevelse av smärta och lidande och en del patienter kan eventuellt uttrycka sin smärta och 

sitt lidande genom hot och/eller våld, är det viktigt att sjuksköterskan har en bra 

kommunikation i syfte att främja omvårdnaden. Känslan av ”oss mot dem” kan också anses 

vara något som Travelbee vill motverka med sin interaktionsteori. Hon lyfter fram 

kommunikationen som en väsentlig del av omvårdnaden, och det kan diskuteras om dessa 

känslor skulle upphöra om patienten fick vara en större del av sin egen vård. Genom en god 

kommunikation kan det vara så att känslan av ”oss mot dem” minskar, och därmed även 

risken för att patienten agerar hotfullt eller våldsamt. 
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Slutsats 
 

Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagningen innebär ökad risk att utsättas för hot 

eller våld. Sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde hot och våld som en del av arbetet, 

vilket leder till försämrad arbetsmiljö. Det kan i en förlängning leda till en negativ inverkan 

på sjuksköterskan, exempelvis psykiskt, i patientmötet och för säkerheten på mottagningen. 

För att förebygga problemen med hot och våld behöver åtgärder vidtas på organisationsnivå 

för att främja sjuksköterskors arbetsmiljö. 

Klinisk nytta 
 

Hot och våld inom patientmötet kan påverka sjuksköterskans förutsättningar för god 

omvårdnad. Litteraturstudiens resultat skulle kunna användas som underlag till hur 

akutmottagningar kan arbeta med åtgärder mot hot och våld. Genom att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser ges en djupare inblick i hur sjuksköterskors vardag på 

akutmottagningen vad gäller exempelvis stress, arbetsbelastning och långa väntetider, 

relaterat till hot och våld. Resultatet från litteraturstudien kan således användas som underlag 

för att hjälpa verksamhetschefer att arbeta för en bättre och tryggare arbetsmiljö för 

sjuksköterskor. Trivsel och god arbetsmiljö för sjuksköterskor kan påverka samhället positivt, 

till följd av förbättrad sjukvård.  

Framtida forskning 
 

Framtida forskning kan belysa att sjuksköterskors personliga egenskaper (bemötande och 

förförståelse) kan vara orsak till varför hot och våld förekommer. Forskning kring om 

sjuksköterskor är orsaken till hot och våld är knapphändig. Förslag till kommande forskning 

bör således vara kvalitativa intervjustudier där forskarna lägger större vikt vid sjuksköterskors 

självkännedom och självkritik. Syfte med det är att inge sjuksköterskor insikt att det inte 

nödvändigtvis är omgivningen som är orsaken till att hot och våld uppstår.  
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Syfte Metod  Värdering Resultat 

ALBashtawy, M., & 

Aljezawi, M. (2016). 

 

Emergency nurses’ 

perspective of workplace 

violence in Jordanian 

hospitals: A national 

survey. 

 

International Emergency 

Nursing, 24, 61–65.  

doi.org/10.1016/ 

j.ienj.2015.06.005 

 

Jordanien 

To explore the risk factors 

behind violence, and to 

specify reasons for the 

level of low reporting of 

violence among Jordanian 

nurses in emergency 

departmant.  

Kvantitativ metod med 

tvärsnittsdesign. 

 

227 sjuksköterskor deltog 

i studien, 145 kvinnor och 

82 män.  

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som deltog 

i studien skulle vara 

heltidsanställda som 

jobbat på 

akutmottagningen minst 

de senaste sex månaderna.   

 

Undersökning med 

frågeformulär.  

 

Data analyserades med 

deskriptiv statistisk 

analys. 

 

Styrkor 

Bra datainsamling där 

frågeformuläret var 

granskat av oberoende 

personer. Studien 

representerar hela 

Jordanien då ett sjukhus 

från varje provins 

slumpmässigt valdes ut. 

 

Svagheter 

Inga exklusionskriterier. 

Långa väntetider och 

mycket folk upplevdes 

vara orsaker till hot och 

våld.  

 

Sparkar, slag och 

tillstötningar upplevdes 

vara den vanligaste typen 

av fysiskt våld.  

 

Av 227 sjuksköterskor 

hade 63,9% upplevt 

verbalt hot och 22% 

upplevt fysiskt våld de 

senaste sex månaderna.  
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tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Angland, S., Dowling, M., 

& Casey, D. (2014). 

 

Nurses’ perceptions of the 

factors which cause 

violence and aggression in 

the emergency 

department: A qualitative 

study. 

 

International Emergency 

Nursing, 22(3), 134–139. 

doi.org/10.1016/ 

j.ienj.2013.09.005 

 

Irland 

 

 

The aim was to explore 

nurses’ perceptions of 

factors that cause violence 

and aggression in an Irish 

emergency department. 

 Kvalitativ metod med 

deskriptiv design. 

 

Målmedvetet urval. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor med minst 

sex månaders erfarenhet 

av akutmottagning. Varit 

involverad i en våldsam 

situation den senaste 

månaden.  

 

Tre manliga och nio 

kvinnliga sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Majoriteten (n=7) var 

mellan 36-40 år. 

Arbetserfarenheten var 

mellan 7-10 år.  

 

Inspelade semi-

strukturerade intervjuer.  

 

Tematisk analys av 

datamaterialet. 

Styrkor 

Tydligt resultat med 

många citat från 

deltagarna.  

 

Svagheter 

Deltagarna var från ett och 

samma sjukhus. Inga 

exklusionskriterier.  

Långa väntetider och 

mycket folk upplevdes 

vara orsaker till hot och 

våld. 

 

Sjuksköterskor upplevde 

att åtgärder som fler 

poliser och 

säkerhetsvakter, samt 

personliga larm var 

preventiva åtgärder mot 

hot och våld.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Esmaeilpour M, Salsali M, 

& Ahmadi F. (2011). 

 

Workplace violence 

against Iranian nurses 

working in emergency 

departments. 

 

International Nursing 

Review, 58(1), 130–137. 

doi.org/10.1111/j.1466-

7657.2010.00834.x 

 

Iran 

The aim was to find the 

frequency and nature of 

physical and verbal 

workplace violence 

against Iranian nurses 

working in emergency 

departments.  

Kvantitativ metod med 

tvärsnittsdesign.  

 

196 legitimerade 

sjuksköterskor från 11 

akutmottagningar i 

Teheran deltog. 174 var 

kvinnor och 22 var män. 

 

Data sammanställdes 

genom frågeformulär. 

 

Data analyserades med 

deskriptiv statistik.  

Styrkor: 

Lång tidsperiod vilket 

resulterar i mer signifikant 

resultat. Lyfter även fram 

orsaker till våld. 

 

Svagheter: 

Studien tillfrågar endast 

196 sjuksköterskor, på en 

plats som kan tänkas vara 

extra utsatt för hot och 

våld på akutmottagningar. 

Av 196 sjuksköterskor 

hade 91,6% upplevt 

verbalt hot och 19,7% 

upplevt fysiskt våld de 

senaste 12 månaderna.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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

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

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

(2017). 

 

Workplace violence 

against emergency nurses 

in Taiwan: A 

phenomenographic study. 

 

Nursing Outlook, 65(4), 

428–435. doi.org/10.1016/ 

j.outlook.2017.04.003 

 

Taiwan 

The aim was to 

understand emergency 

department nurses’ 

workplace violence 

experiences and 

perspectives. 

 Kvalitativ metod med 

deskriptiv och tolkande 

fenomenografisk design.  

 

30 sjuksköterskor deltog i 

studien, 25 kvinnor och 5 

män.  

 

Sjuksköterskor som jobbar 

på akutmottagningen, 

hade erfarenheter av 

arbetsrelaterat våld och 

var 20 år eller äldre.  

 

Individuella semi-

strukturerade intervjuer 

och genom frivillig 

fenomenografisk data.  

 

Data analyserades 

fenomenografisk analys. 

Styrkor 

Tydlig datainsamling och 

dataanalys. Författarna 

förklara vikten av 

”bracketing” när man gör 

en tolkande 

fenomenografisk studie.  

 

Svagheter 

Inga svagheter. 

Hot och våld upplevdes 

vara ett stort problem och 

rädsla för sig egen 

säkerhet likaså.  

 

Sjuksköterskor upplevde 

att det ibland undvek 

situationer där risken för 

hot och våld var 

återkommande. 

 

Det förekom att 

sjuksköterskor förnekar 

inträffade händelser för att 

undvika psykiska 

komplikationer.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Howerton Child, R. J., & 

Sussman, E. J. (2017). 

 

Occupational 

Disappointment: Why Did 

I Even Become a Nurse? 

 

JEN: Journal of 

Emergency Nursing, 

43(6), 545–552. 

doi.org/10.1016/ 

j.jen.2017.06.004 

 

USA 

The aim of this study was 

to identify patterns of 

feelings and behavior of 

ED RNs who have 

experienced verbal 

workplace violence 

Kvalitativ metod. 

 

Snöbolls-urval som 

resulterade i 28 deltagare, 

17 kvinnor och 11 män. 

Snitterfarenheten var 11 

år.   

 

Data samlades in genom 

intervjuer som 

transkriberades med 

grounded-theory-metod. 

 

Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Styrkor: 

Öppet ställda frågor som 

genererar kvalitativa 

resultat. De flesta 

intervjuer skedde genom 

fysiska möten. 

 

Svagheter: 

Samtliga intervjuer 

genomfördes ej genom 

fysiska möten. 

En del sjuksköterskor 

upplevde missnöje med 

hur de tilltala av 

patienterna, vilket lett till 

att det ifrågasätter varför 

det valt yrket. 

 

Det är viktigt att vara 

medveten om hur man ska 

agera som sjuksköterska 

för att undvika hot och 

våld.  

 

Ökad säkerhet i from av 

poliser och 

säkerhetsvakter innebär 

bättre säkerhet på 

akutmottagningen.  

 

Då endast kvinnliga 

sjuksköterskor arbetade på 

akutmottagningen 

upplevdes mer hot och 

våld.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Lau, J. B. C., Magarey, J., 

& Wiechula, R. (2012). 

 

Violence in the emergency 

department: An 

ethnographic study (part 

II). 

 

International Emergency 

Nursing, 20(3), 126–132. 

doi.org/10.1016/ 

j.ienj.2011.08.001 

 

Austrailen 

Exploring the cultural 

aspects of violence was 

carried out at a 

metropolitan ED for 3 

months. 

33 stycken sjuksköterskor 

deltog i studien. 

 

Data insamlades genom 

strukuterade intervjuer, 

observationer och 

frågeformulär. Öppna 

frågor ställdes i syfte att 

nå kvalitativ data.  

 

Datan insamlades i 

storstadsområde med en 

tidsperiod om 3 månader. 

Datan noterades via text 

omedelbart efter intervju.  

 

Styrkor: 

Samtliga 

datainsamlingsmetoder 

var av kvalitativ typ. 

Observatören deltog under 

hela processen.  

 

Svagheter: 

Vänder sig enbart till 

sjukhus i 

storstadsregioner. Mötena 

spelades inte in digitalt, 

utan noterades endast i 

textform.  

 

Låga väntetider upplevdes 

vara en orsak till hot och 

våld.  

 

Sjuksköterskor upplevde 

att inte situationer som 

våldsamma eller hotfulla 

om patienterna var 

dementa eller om våldet 

inte var personligt riktat. 

 

Sjuksköterskor upplevde 

sällan att det var 

huvudorsaken till att hot 

eller våld förekom.  

 

Sjuksköterskor ställs ofta 

inför olika önskemål. 

Information till 

patienterna är preventivt 

mot hot och våld.  

 

Varningssignaler till hot 

och våld förekom sällan 

hos alkoholpåverkade 

patienter.  
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tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pich J, Hazelton M, 

Sundin D, & Kable A. 

(2011). 

 

Patient-related violence at 

triage: a qualitative 

descriptive study. 

 

International Emergency 

Nursing, 19(1), 12–19. 

doi.org/10.1016/ 

j.ienj.2009.11.007 

 

Australien 

The aim was to describe 

the experiences of a group 

of triage nurses with 

patient-related workplace 

violence during the 

previous month.  

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design. 

 

Målmedvetet urval 

 

Fyra kvinnliga och två 

mannliga sjuksköterskor 

mellan 29 och 53 år deltog 

i studien. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Insamlad data var 

transkriberat ordspråkligt 

genom kvalitativ 

innehållsanalys.   

Styrkor 

Tydlig redovisning av 

datainsamling och 

dataanalys. Det 

insamlande materialet var 

validerat med deltagarna 

för att kontrollera att 

resultatet var 

representativt för deras 

berättelser.  

 

Svagheter 

Få deltagande. Inga 

inklusions- eller 

exklusionskriterier 

redovisas.  

 

Emotionella upplevelser 

var negativa, 

nedvärderande och berör 

känslan av upprördhet, 

frustration och maktlöshet. 

 

Exempel som väntetider, 

bristande kunskap om 

triage, tidpunkt på dygnet, 

alkohol och droger 

upplevdes vara 

riskfaktorer till hot och 

våld.  

 

En känsla av ”oss mot 

dem” förekom, där 

bristande empati var 

huvudorsaken.  

 

Till följd av det 

lättillgängliga 

utrustningen upplevdes en 

rädsla för den egna 

säkerheten. Även 

högljudda och aggressiva 

patienter bidrog.  
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tidskrift, sidnr och land 
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Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A., Addey, 

B., & Rasero, L. (2018). 

 

Violence towards 

Emergency Nurses. The 

Italian National Survey 

2016: A qualitative study. 

 

International Journal of 

Nursing Studies, 81, 21–

29. doi.org/10.1016/ 

j.ijnurstu.2018.01.017 

 

Italien 

The aim was to analyze 

the characteristics of 

workplace violence and 

determine how 

widespread it was in 

Italian accident and 

emergency departments.  

Kvalitativ metod 

 

Inklusionskriteriet var att 

sjuksköterskor skulle 

arbeta på en 

akutmottagning och 

exklusionskriteriet var 

sjuksköterskor som inte 

arbetat de senaste 12 

månaderna. 

 

Undersökning med 

frågeformulär där sista 

frågan var en öppen fråga. 

 

1100 sjuksköterskor 

svarade på 

undersökningen och av 

dem svarade 265 stycken 

på den sista öppna frågan, 

144 kvinnor och 119 män. 

 

Svaren på den öppna 

frågan analyserades med 

Van Kaam metoden.  

Styrkor 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Författarna är tydliga med 

att sätta sin förförståelse 

inom parentes för att ha ett 

mer induktivt 

tillvägagångsätt.  

 

Svagheter 

Ingen etiskt granskning.  

 

 

Hot och våld upplevdes 

vara en del av arbetet. 

 

Utbilda och informera 

allmänheten om 

akutmottagningens 

funktion ansågs ha en 

preventiv effekt.  

 

Bättre förutsättningar 

såsom mer poliser, mer 

personal och bättre 

faciliteter upplevdes 

inverkan på hot och våld.  
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tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Wei, C.-Y., Chiou, S.-T., 

Chien, L.-Y., & Huang, N. 

(2016). 

 

Workplace violence 

against nurses – 

Prevalence and 

association with hospital 

organizational 

characteristics and health-

promotion efforts: Cross-

sectional study. 

 

International Journal of 

Nursing Studies, 56, 63–

70. doi.org/10.1016/ 

j.ijnurstu.2015.12.012 

 

Taiwan 

To determine the 

prevalence of workplace 

violence and explore the 

role of hospital 

organizational 

characteristics and health 

promotion efforts in 

reducing hospital violence 

among nurses in Taiwan. 

Tvärsnittsstudie där 

samtliga av Taiwans 

HPH-certifierade sjukhus 

ingick. 

 

26,979 sjuksköterskor 

deltog i undersökningen, 

26,500 var kvinnor och 

479 var män. 

 

Analysmetod var statistisk 

analys. 

Styrkor: 

Det stora urvalet  

 

Svagheter: 

Då endast HPH-

certifierade (WHO-

anslutna) sjukhus ingick i 

studien uteslöts många 

potentiella deltagare.  

 

En majoritet av studiens 

deltagare var kvinnor 

under 45. 

Våld är ett problem på 

akutmottagningar i 

Taiwan.  

 

Av 26,979 sjuksköterskor 

hade 3,3% upplevt fysiskt 

våld senaste 12 

månaderna.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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

& Perhats, C. (2014). 

 

Nothing Changes, Nobody 

Cares: Understanding the 

Experience of Emergency 

Nurses Physically or 

Verbally Assaulted While 

Providing Care. 

 

JEN: Journal of 

Emergency Nursing, 40(4), 

305–310. doi.org/10.1016 

/j.jen.2013.11.006 

 

USA 

 

Purpose of this study was 

to better understand the 

experience of emergency 

nurses who have been 

physically or verbally 

assaulted while providing 

patient care in US 

emergency departments. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design.  

 

Öppna frågor användes i 

syfte att nå kvalitativa 

data.  

 

Data insamlades via mail 

eller telefonsamtal.  

 

Deltagarna värvades 

genom e-mail. 8 var män 

och 37 kvinnor, samt en 

deltagare av okänt kön.  

 

Styrkor: 

Studiens tillfrågade 

svarar med egna ord i 

syfte att nå kvalitativa 

resultat.  

 

Svagheter: 

De tillfrågade personerna 

uttryckte sig främst via 

text, vilket utesluter 

exempelvis kroppsspråk 

och språkliga tonlägen. 

Rädsla var en 

förekommande känsla på 

akutmottagningen.  

 

Det inträffar att 

sjuksköterskor förnekar 

inträffade upplevelser av 

hot och våld.  

 

Känslan av att vara ett 

offer istället för en 

”Super-man” förekom.  
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