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Sammanfattning 

 

Hot och våld förekommer på många arbetsplatser och trenden pekar på att det blir allt 

vanligare med våld i vardagen. Personal inom hälso- och sjukvården möter många olika 

människor i sitt yrke och hot och våld förekommer. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva hot och våld på akutmottagningar samt att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

hot och våld. En litteraturstudie med beskrivande design genomfördes. Totalt granskades nio 

artiklar för att besvara studiens syfte.  

Resultatet visar att det är vanligt förekommande med hot och våld på akutmottagningar. 

Verbala hot var den vanligaste formen av våld men fysiskt våld förekom också. 

Upplevelserna av hot och våld bland sjuksköterskorna var många. Sjuksköterskor upplevde 

rädsla och oro kring hot och våld. Även kring den egna säkerheten upplevde sjuksköterskorna 

en otrygghet. Utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori visar resultatet att omvårdnadsarbete 

är svår att genomföra om hot och våld förekommer.   

  

Nyckelord: Akutmottagning, Hot och våld, arbetsplatsvåld, sjuksköterskans upplevelser.  
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1. Inledning 
 

I nyhetsflödet idag möts man inte sällan av nyheter om att någon blivit misshandlad, en butik 

som rånats, elever som hotats på sin skola eller ett mord. Hot och våld förekommer i många 

delar av samhället och tenderar till att bli vanligare i vardagen. På arbetsplatser klassas hot 

och våld som ett arbetsmiljöproblem (Arnetz, 2001). Personal inom hälso- och sjukvården 

möter många olika människor i sitt arbete och risker för hot och våld finns. Hälso- och 

sjukvårdens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa (SFS 1982:763) och 

inställningen till att hjälpa patienter är oftast positiv. Dock finns risker med att jobba på 

akutmottagningar då risken för hot och våld är hög (Luck, Jackson & Usher, 2008). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hot och våld  

Världshälsoorganisationen, WHO, har en omfattande och bred definition av vad hot och våld 

innebär. Hot och våld definieras som en avsiktlig användning av fysiskt våld i hotande syfte 

eller i en verklig användning av våld mot en annan människa, mot sig själv, mot en grupp 

eller mot ett samhälle. WHO förklarar vidare i sin definition att följden av våldet antingen 

leder till, eller har hög sannolikhet för att orsaka fysiska personskador, psykisk skada eller 

dödsfall. Våld är ett diffust och komplicerat fenomen och kan inte definieras som en exakt 

vetenskap, utan är en subjektiv bedömning. Kulturella variationer, skilda normer och olikartad 

lagstiftning mellan länder har varit grunden till svårigheterna att skapa en tydlig och bred 

internationell definition (WHO, 2002). Följden av definitionssvårigheterna har lett till att det 

varit svårt att jämföra forskning och statistik kring hot och våld (Ferns & Chojnacka, 2005). 

 

2.2 Hot och våld inom arbetslivet   

Mellan åren 2002-2004 anmäldes i Sverige 874 tillbud där hot och våld förekommit på 

arbetsplatsen och orsakat att personen som blivit utsatt blivit sjukskriven i minst en dag från 

arbetet. I en arbetsmiljöundersökning som gjordes av Arbetsmiljöverket år 2003 visade det sig 

att var tredje person som arbetade inom vården varit utsatt för hot eller våld det senaste året. 

(Arbetsmiljöverket, 2006). Även i USA, Australien och Storbritannien har studier visat att 

sjuksköterskor löper risk för hot och våld i sitt dagliga arbete (Farrell & Cubit, 2005). 

International Council of Nurses, ICN, bekräftar att hälso- och sjukvård är en sektor inom 

arbetslivet där hot och våld är ett problem och att problemet är världsomfattande (ICN, 2007). 

Våld på arbetsplatser förekommer i många olika former såsom verbala övergrepp, fysisk 

misshandel och ibland till och med mord (ICN, 2007). Men hot och våld leder inte bara till 

skador på individnivå utan också på organisationsnivå. Hot och våld på arbetsplatsen kan 

bland annat leda till förlorad arbetstid och minskad produktivitet (Elliott, 1997). Även trivseln 

och moralen bland personal påverkas negativt. Antalet sjukskrivningar kan öka och ny 

rekrytering av personal kan vara svårt om det på en arbetsplats finns risk för hot och våld 

(Wilkes, Mohan, Luck & Jackson, 2010).  

 

2.3 Lagstiftning 

År 1993 fastställdes en lag i Sverige som behandlar hot och våld i arbetsmiljön. Denna lag 

tillämpas på de arbetsplatser där det kan finnas risk för hot och våld.  Lagen säger att 

arbetsgivaren är skyldig att utreda om det finns risk för hot eller våld på arbetsplatsen och att 

förebyggande arbete ska bedrivas om risker finns. Speciellt stöd och handledning ska ges till 

arbetstagare på arbetsplatser där risk för återkommande hot och våld finns. Finns det 
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arbetsuppgifter som medför en förhöjd risk för hot eller våld får inte denna arbetsuppgift 

utföras av en ensam arbetstagare (Arbetsmiljöverket, 1993). 

 

2.4 Verksamheten på Akutmottagningen  

En akutmottagning kan förklaras som sjukhusets entré eftersom patienter som söker vård vid 

ett sjukhus tas emot på akutmottagningen (Ayranci, 2005). I regel har en akutmottagning 

öppet dygnet runt och har ett stort flöde av patienter där överbeläggningar kan förekomma. 

Detta kan leda till att patienter får vänta på att få den hjälp de behöver och arbetsmiljön för 

personalen kan därför lätt bli stressig (Gates, Ross & McQueen, 2006). Personalen som 

arbetar på akutmottagningar möter många olika typer av människor i sitt yrke (Ayranci, 

2005). Patienterna kan vara drog- och alkoholpåverkade, dementa eller ha psykisk sjukdom 

(Gates et al., 2006). Flera studier visar att akutmottagningen är en avdelning på ett sjukhus där 

risken för hot och våld är hög (Luck et al., 2008). 

 

2.5 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee förklarar i sin omvårdnadsteori att omvårdnad är en mellanmänsklig process. 

Det är genom en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och den individ som är 

behov av sjuksköterskans tjänster som syftet med omvårdnad uppnås. Relationen fungerar 

både som en process och ett medel för att tillgodose den sjuke individens/patientens 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ansvarar för att relationen upprätthålls och etableras men 

kan aldrig bygga relationen ensam då relationen måste vara ömsesidig. I denna process 

hjälper sjuksköterskan en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller övervinna 

upplevelser av sjukdom, lidande och om behov finns också en mening i upplevelserna kring 

lidande och sjukdom. Travelbee lägger stor vikt på individens/patientens upplevelser. Därför 

är det viktigt för sjuksköterskan att tala med den enskilde individen/patienten och se vilka 

uppfattningar och upplevelser som individen/patienten själv har kring sin situation. Just detta 

med att möta individer/patienter genom kommunikation förklarar Travelbee som ett av de 

viktigaste redskapen som sjuksköterskan har att tillgå i sitt arbete. Kommunikation förklaras 

som en ömsesidig process där man delar med sig av tankar och känslor. Travelbee förklarar 

vidare att kommunikation är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna etablera en 

mellanmänsklig relation till den sjuke individen/patienten. En bra relation med fungerande 

kommunikation är följaktligen viktiga komponenter för en god omvårdnad (Kirkevold, 2000). 

2.6. Problemformulering 

I det dagliga omvårdnadsarbetet på en akutmottagning möter sjuksköterskan många olika 

människor med olika typer av skador och sjukdomar. På akutmottagningen finns risk för hot 

och våld och sjuksköterskan bör vara medveten om att risken finns. Det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att utföra sitt omvårdnadsarbete om hot och våld förekommer eller om risk för 

hot och våld föreligger.  

 

3. Syfte 
 

Att beskriva hot och våld på akutmottagningar samt sjuksköterskans upplevelser av hot och 

våld. 
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4. Metod 

4.1 Design 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design (Forsberg & Wengström, 2008).  

4.2 Sökstrategi  

En systematisk litteratursökning utfördes. Litteraturen till studien söktes fram ur databaserna 

Medline, Cinahl och PsycINFO. Sökorden som användes var akutmottagning (emergency 

department), arbetsplatsvåld (workplace violence), sjuksköterska (nurse) och upplevelse 

(experience). För att söka brett i databaserna användes trunkeringar på orden nurse och 

experience (nurs* & experienc*). Ämnesord och rubriker i de olika databaserna användes för 

att precisera sökningarna. Databasen MeSH ämnesordsverktyg användes för att få fram 

relevanta ämnesord till databasen Medline. I Cinahl användes Headings för att få fram 

relevanta ämnesord vid sökningen, se sökmatris bilaga 1. I samtliga databaser användes den 

Booleska operatorn AND för att kombinera sökorden. Begränsningar som användes vid den 

systematiska sökningen efter artiklar var publikationsdatum mellan åren 2001 till 2011 samt 

att de skulle vara på engelska. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle handla om 

hot och våld på akutmottagningar, samt att de skulle beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

hot och våld. Alla artiklar skulle även vara peer review granskade. Exklusionskriterierna för 

studien var att inga litteraturstudier fick vara med. 

Som ett komplement till den systematiska litteratursökningen gjordes även en manuell 

sökning. Totalt lades två artiklar till denna studie genom den manuella sökningen.  

 

4.3 Urval 

Två urval gjordes efter att den systematiska sökningen var klar. I urval 1 lästes samtliga 

artiklars titlar och abstracts som hittades i respektive databas. I urval 2 lästes hela artiklarna 

och de som svarade på litteraturstudies syfte valdes ut att ingå i studien, se bilaga 1. 

I databasen Cinahl hittades tio artiklar när den systematiska sökningen var genomförd. I urval 

1 påträffades sju artiklar av intresse. Totalt exkluderades tre artiklar i urval 1. En artikel 

exkluderades för att den var en sammanfattande artikel från en konferens. En annan artikel 

saknade helt abstract samt att ingen studie presenterades i artikeln, därmed ansågs den inte 

vetenskaplig. Den sista artikeln som exkluderades handlade om vikten av att forska och 

presenterade hot och våld endast som ett exempel för omvårdnadsforskning.  

När den systematiska sökningen var gjord i databasen Medline hittades tio artiklar. I urval 1 

påträffades sju artiklar av intresse. Tre artiklar exkluderades i urval 1 i databasen Medline då 

de alla tre var review-artiklar. Av de sju artiklarna som valdes ut i urval 1 hade redan tre av 

artiklarna påträffats i den systematiska sökningen i databasen Cinahl. Där av presenteras 

endast fyra artiklar som funna i urval 1 i den systematiska sökningen i Medline (se sökmatris 

bilaga 1). 

Sökningen som gjordes i databasen PsycINFO resulterade i att fem artiklar hittades. I urval 1 

hittades tre artiklar som var av intresse för studien. Två artiklar exkluderades i urval 1 från 

PsycINFO på grund av att de var review-artiklar. Av de tre artiklar som valdes ut i urval 1 

hade redan en av de artiklarna påträffats i den systematiska sökningen gjord i Medline och 

Cinahl. På grund av detta presenteras endast att två artiklar hittades i urval 1 i sökningen gjord 

i PsycINFO, se sökmatris bilaga 1. I urval 2 lästes sammanlagt 13 artiklar från alla tre 

databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO.  Av de 13 artiklar valdes sju artiklar ut för att 

ingå i denna litteraturstudie. De sex artiklarna som exkluderades i urval 2 svarade inte på 

studiens syfte.  
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En manuell sökning gjordes genom att gå igenom de utvalda artiklarnas referenslistor. Två 

titlar svarade mot syftet och abstracts lästes igenom. Artiklarna lästes i sin helhet och svarade 

på litteraturstudiens syfte. De två artiklarna som accepterades till litteraturstudien i den 

manuella sökningen var studien av Crilly, Chaboyer  och Creedy (2004) samt studien av 

Erickson och Williams-Evans (2000). Båda funna ur referenslistan från studien av 

Esmaeilpour, Salsali och Ahmadi (2011). 

Totalt ingick nio artiklar i litteraturstudien. En studie var kvalitativ och åtta studier var 

kvantitativa.  

4.4 Värdering 

Alla artiklar i denna litteraturstudie värderades och granskades utifrån bortfall, 

populationsstorlek och val av design med hjälp av Forsberg & Wengström (2008). Studiernas 

etiska godkännanden granskades och sju studier presenterade i sina artiklar att etiska 

godkännanden erhållits. I två studier (Gates et al., 2006; Catlette, 2005) presenterades inte 

några etiska överväganden. Däremot finns krav hos de två tidskrifterna där studierna 

publicerats om att etiska överväganden ska ha utförts i de studier som ska publiceras. Se 

bilaga 1, artikelmatriser för värdering av samtliga artiklar.  

4.5 Bearbetning och analys  

Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger och analyserades utifrån likheter i resultatet och 

olika kategorier kunde då identifieras (Forsberg & Wengström, 2008). Resultaten som 

svarade på litteraturstudiens syfte delades in i två huvudkategorier och nio underkategorier. 

Huvudkategorierna är ”Förekomst av hot och våld” och ”Upplevelser av hot och våld”. De 

nio underkategorierna är ”Verbalt våld”, ”Fysiskt våld”, ”Typ av hot och våld”, ”Utövare av 

hot och våld från annan än patienterna”, ”Oro”, ”Rädsla”, ”Tidskrävande”, ”Egen säkerhet” 

och ” Övriga upplevelser”.  Huvudkategorierna och underkategorierna utgör uppbyggnaden 

av resultetet. 

 

   

5. Resultat 

5.1 Förekomst av hot och våld 

5.1.1 Verbalt våld 

I en studie (Ergün & Karadakova, 2005) presenteras att nästan alla sjuksköterskorna blivit 

utsatta för verbala hot och lite mer än hälften av sjuksköterskorna hade blivit utsatta mer än 

15 gånger under hela deras jobbkarriär. Även i en annan studie (Pinar & Ucmak, 2011) var 

förekomsten av verbalt våld stor då mer än 90 procent av sjuksköterskorna uppgav att de stött 

det i sitt arbete. I en tredje studie (Esmaeilpour, Salsali & Ahmadi, 2011) presenteras att mer 

än 90 procent av sjuksköterskorna blivit utsatta för verbala hot. Vidare visas att i en annan 

studie (Gates, Ross, & McQueen, 2006) framkom att mer än tre fjärdedelar av sjuksköterskorna 

hade blivit utsatta för verbala hot från patienter och 67 procent svarade att de fått höra verbala hot 

från patienters anhöriga. En av studierna (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004) varade i fem 

månader och totalt rapporterades 110 våldsincidenter. Av alla våldsincidenterna var det lite 

mer än hälften av incidenterna som var i form av verbalt våld.  

 

5.1.2 Fysiskt våld 

Det fysiska våldet var inte lika vanligt som det verbala våldet. I en studie (Ergün & 

Karadakova, 2005) svarade drygt en femtedel av sjuksköterskorna att de upplevt fysiskt våld 
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på sin arbetsplats. I en annan studie (Gates et al., 2006) svarade 8 procent av sjuksköterskorna 

att de upplevt fysiskt våld från besökare och anhöriga medan 67 procent uppgav att de varit med 

om fysiskt våld från patienter. I ytterligare en studie (Erickson & Williams-Evans, 2000) 

svarade 82 procent av sjuksköterskorna att de blivit utsatta för fysiskt våld från patienter 

någon gång i sin jobbkarriär. Det var lite mer än hälften som hade blivit utsatta minst tre 

gånger under hela sin karriär. Bara under det senaste året var det mer än hälften av 

sjuksköterskorna som stött på fysiskt våld från patienter. I samma studie svarade 10,9 procent 

av sjuksköterskorna att det blivit utsatta för fysiskt våld mer än 15 gånger i sin jobbkarriär 

(Erickson & Williams-Evans 2000). Tre fjärdedelar av sjuksköterskorna i studien av Pinar 

och Ucmak (2011) som svarade att de upplevt fysiskt våld. I en annan studie (Crilly et al., 

2004) var det 26 procent av sjuksköterskorna som rapporterade att de stött på fysiskt våld. 

  

5.1.3 Typ av hot och våld  

I en av studierna (Gacki-Smith, Juarez, Boyett, Homeyer, Robinson & MacLean, 2009) hade 

mer än hälften av sjuksköterskorna upplevt fysiskt våld i form av att bli slagna, spottade på, 

knuffade, rivna och sparkade. Det presenteras även att 70 procent av sjuksköterskorna blivit 

utsatta för verbalt våld i form av trakasserier av sexuell karaktär, att de fick höra skrik och 

svordomar och ta emot hot i skrämselsyfte. I en annan studie (Crilly et al., 2004) svarade 38 

procent av sjuksköterskorna att de fått höra svordomar och 36 procent svarade att patienter 

hade skrikit åt dem. Det fysiska våldet innehöll att bli knuffad, ta emot slag och att få föremål 

kastade mot sig. Av det fysiska våldet var det vanligast att sjuksköterskorna blev knuffade då 

10 procent av sjuksköterskorna blivit utsatta för det (Crilly et al., 2004).   

 

5.1.4 Utövare av hot och våld från annan än patienterna 

I fyra av studierna som ingår i litteraturstudien presenteras att även patienters 

familjemedlemmar, anhöriga eller besökare till patienterna kan vara utövare av hot och våld 

på akutmottagningen (Catlette 2005; Ergün & Karadakova, 2005; Esmaeilpour et al., 2011; 

Pinar & Ucmak, 2011). I två olika studier (Catlette, 2005; Ergün & Karadakova, 2005) var det 

mera vanligt förekommande att familjemedlemmar, anhöriga och besökare till patienterna var 

de som utövade fysiskt våld och verbala hot än att patienter själva var våldsamma eller 

hotande. I en studie (Esmaeilpour et al., 2011) presenteras att mer än 80 procent av 

sjuksköterskorna upplevt fysiskt våld från besökare och anhöriga och nästan lika många 

svarade att de fått höra verbala hot från patienters anhöriga och besökare. I resultatet av en 

annan studie (Pinar & Ucmak, 2011) presenteras att det var mer än 60 procent av 

sjuksköterskorna som upplevt verbala hot från både patienter och deras anhöriga. Nästan lika 

många sjuksköterskor i samma studie svarade också att de upplevt fysiskt våld från patienters 

anhöriga och besökare (Pinar & Ucmak, 2011). 

 

5.2 Upplevelser av hot och våld 

5.2.1 Oro  

I studien av Catlette (2005) upplevde sjuksköterskorna en oro kring hur lätt det var att ta sig 

in på akutmottagningen och hur lätt det var för personer utanför sjukhuset att ta med sig vapen 

in på akutmottagningen. Oro för att bli utsatt för verbalt våld eller fysiskt våld var vanligt då 

nästan alla sjuksköterskorna i en studie upplevde oro kring utsatthet (Ergün & Karadakova, 

2005). Vid omvårdnad av psykiatriska patienter upplevde många sjuksköterskor att de kände 

sig utsatta och sårbara för att patienterna var oförutsägbara och kunde agera impulsivt. Detta 
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ledde till att sjuksköterskorna var oroliga då de skulle ta hand om psykiatriska patienter. Även 

vid omvårdnaden av patienter som var alkohol- samt drogpåverkade upplevde 

sjuksköterskorna en oro (Catlette, 2005). 

5.2.2 Rädsla  

De sjuksköterskor som en gång stött på hot och våld på sin arbetsplats upplevde en rädsla för 

att stöta på det igen (Pinar & Ucmak, 2011). I en annan studie (Gates, Gillespie & Succop, 

2011) upplevde sjuksköterskorna att de behövde vara på sin vakt och extra uppmärksamma i 

sitt arbete efter att de en gång stött på hot och våld. I studien av Catlette (2005) framkom att 

de flesta sjuksköterskorna som blev intervjuade upplevde att de inte kände sig trygga på 

jobbet.  

5.2.3 Tidskrävande 

I studien av Catlette (2005) framkom att hot och våld ledde till upplevelser av tidsbrist hos 

sjuksköterskorna. Många av sjuksköterskorna upplevde att all tid gick till omvårdnad av 

patienter, anhöriga och besökare, och att ansvaret för att ha uppsikt över säkerheten kändes 

som en börda. I en annan studie (Esmaeilpour et al., 2011) var det mer än hälften av 

sjuksköterskorna som upplevde att hot och våld var tidskrävande och sjuksköterskorna upplevde 

att de besvärades av att de hela tiden var på sin vakt och extra uppmärksamma i sitt arbete 

efter en våldsam händelse. Resultatet från studien av Catlette (2005) framkom även att 

sjuksköterskorna också upplevde att det var tidskrävande att ta hand om patienter som var 

påverkade av alkohol och andra droger, relaterat till att de kunde vara hotfulla eller 

våldsamma.  

 

5.2.4 Egen säkerhet  

I en studie (Gacki-Smith et al., 2009) fick deltagarna värdera sin egen säkerhet på en 10-

gradig skala där 1 var inte alls säker och 10 extremt säker. I den studien var det mer än 60 

procent som värderade sin egen säkerhet till 5 eller lägre. I en annan studie (Erickson & 

Williams-Evans, 2000) svarade endast 2 procent av sjuksköterskorna att de kände sig trygga 

hela tiden på sin arbetsplats. I samma studie svarade mer än en tredjedel att de för det mesta 

kände sig säkra på sitt arbete, medan 15 procent svarade att de endast kände sig trygga ibland. 

Det var 4 procent som aldrig kände sig säkra på sin arbetsplats (Erickson & Williams-Evans, 

2000). I studien av Gates et al (2006)svarade en fjärdedel av sjuksköterskorna att de aldrig 

eller sällan kände sig säkra på sitt arbete. Många sjuksköterskor i studien av Catlette (2005) 

var överens om att närvaron av polis och väktare gav en viss känsla av säkerhet, men 

sjuksköterskorna upplevde ändå att förbättringar kring säkerheten behövdes. På frågan om sin 

egen säkerhet uppgav 65 procent av sjuksköterskorna i studien av Pinar & Ucmak (2011) att 

de inte alls kände sig säkra på sin arbetsplats. I samma studie svarade 7,5 procent att de kände 

sig säkra i stort sett hela tiden, medan lite mer än en fjärdedel svarade att de bara ibland kände 

sig säkra. 

 

5.2.5 Övriga upplevelser  

I studien av Gates et al (2011) undersökte man sambandet mellan våldsamma incidenter och 

stress bland personalen. Resultatet blev att mer än en tredjedel av sjuksköterskorna hade en 

försämrad arbetsprestationsförmåga efter att ha varit med om en våldsam händelse. Olika 

faktorer som presenteras i studien som orsak till den försämrade arbetsprestationen efter en 

våldsam händelse var bland annat att nära en femtedel av sjuksköterskorna upplevde det svårt 

att koncentrera sig på arbetet. Att stödja patienterna emotionellt var svårt upplevde en 
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fjärdedel av sjuksköterskorna. Även att kontrollera sina egna känslor upplevde drygt en 

femtedel av sjuksköterskorna var svårt efter en våldsam incident. I samma studie presenteras 

att nästan alla sjuksköterskorna hade minst ett symtom på stress efter en våldsam händelse. 

Av sjuksköterskorna i studien (Gates et al., 2011) svarade mer än 80 procent att påminnelse 

om en våldsam händelse de varit med om fick dem att uppleva känslor knutna till händelsen. 

Mer än 60 procent av sjuksköterskorna upplevde även att de tänkte på händelsen när de inte 

vill tänka på den. När de tänkte tillbaka på den våldsamma händelsen så var det 65 procent av 

sjuksköterskorna som svarade att de försökte undvika att bli upprörda (Gates et al., 2011). 

I en annan studie (Esmaeilpour et al., 2011) fick deltagarna svara genom en skattning på 

problem som de upplevde efter att ha varit med om en våldsam händelse. Studien presenterar 

resultatet i två olika delar och delar upp verbala hot samt fysiskt våld i två delar. Det visade 

sig att lite mindre än hälften av sjuksköterskorna som blivit utsatta för fysiskt våld, samt lite 

mer än en femtedel av de som blivit utsatta för verbala hot var mycket besvärade av att de 

hade upprepade besvärande minnen av den aktuella våldsincidenten. 

Det var mer än en fjärdedel av de fysiskt utsatta samt lite mer än en femtedel av de som 

utsatts för verbala hot som var mycket besvärade av att aktivt försöka undvika att tänka på 

händelsen eller att försöka undvika att ha känslor knutna till händelsen (Esmaeilpour et al., 

2011). I samma studie (Esmaeilpour et al., 2011) visades att några sjuksköterskor inte reagerade 

nämnvärt på de fysiska våldsincidenterna och mer än 80 procent av sjuksköterskorna 

upplevde att det fysiska våldet kunde förebyggas. I samma studie svarade nästan en fjärdedel 

av sjuksköterskorna att när de stött på verbala hot så bad sjuksköterskorna den våldsamma 

personen att sluta. Av sjuksköterskorna var det mer än 80 procent som upplevde att de verbala 

hoten också kunde förebyggas. Alla sjuksköterskor i studien hade noterat att varje fysisk 

våldsincident föregicks av verbala hot (Esmaeilpour et al., 2011). Av sjuksköterskorna i en 

annan studie (Erickson & Williams-Evans, 2000) var det mer än 70 procent som hade 

uppfattningen och upplevde att fysiskt våld från patienterna var något som sjuksköterskor får 

räkna med att bli utsatta för under yrkeskarriären.  
 

5.3 Resultatsyntes  

Hot och våld förekommer i både verbal och fysisk form på akutmottagningar, och den verbala 

formen var vanligast förekommande. Våldet uttrycktes i form av att sjuksköterskorna fick 

höra svordomar, att patienter skrek åt dem och att de fick höra trakasserier av sexuell karaktär. 

Det fysiska våldet bestod av att sjuksköterskorna blivit utsatta för slag och sparkar, spottade 

på, knuffade och rivna. Det var inte bara patienter som utsatte sjuksköterskorna för hot och 

våld utan även anhöriga, besökare och familjemedlemmar till patienterna. Sjuksköterskornas 

upplevelser av hot och våld visades vara många. Oro, rädsla, otrygghet och sårbarhet var 

några upplevelser. Sjuksköterskorna upplevde även att det kunde vara svårt att stödja 

patienter samt att koncentrera sig på sitt arbete efter att ha blivit utsatt för hot och våld. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplevde det besvärligt att bli påmind av en 

våldsam händelse som de varit med om. Många sjuksköterskor upplevde att deras egen 

säkerhet på arbetsplatsen var bristfällig. Många upplevde också en otrygghet och rädsla för att 

bli utsatt för hot och våld.          

 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes nio artiklar för att svara på syftet att beskriva hot och våld på 

akutmottagningar samt att beskriva sjuksköterskans upplevelser av hot och våld. Databaserna 

Medline och Cinahl valdes då de innehåller forskning kring omvårdnad (Polit & Beck, 2004). 
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För få ett brett resultat användes även databasen PsycINFO. Denna databas som är inriktad på 

beteendevetenskap ansågs också kunna ge relevant information som svarar på studiens syfte. 

Begränsningen på antalet databaser kan ha medfört att relevanta artiklar inte lästes och 

därmed inte kommit med i resultatet. 

I samtliga sökningar sattes begränsningar i form av publikationsdatum och en 

språkbegränsning till endast engelska artiklar. Begränsningen för publikationsdatum sattes 

först till fem år bakåt i tiden. Men efter att ha gjort en provsökning innan den systematiska 

sökningen genomfördes valdes en ny begränsning på tio år för att få ett bredare resultat. Detta 

för att provsökningen gav ett för smalt resultat. Att utöka tidsbegränsning till flera år anses 

inte som något negativt då äldre artiklar om uppfattningar av hot och våld inte blir irrelevant 

när ny forskning publiceras.     

Studien av Gates, Ross och McQueen (2006) hade inte i sin studie satt någon begränsning till 

endast sjuksköterskor, utan hade en studiegrupp av många olika typer av yrkesprofessioner 

från akutmottagningar. Dock valdes denna artikel att tas med i resultatet då det lätt gick att 

urskilja vad just sjuksköterskor upplevde. 

När den systematiska sökningen var gjord och alla artiklar var genomlästa så inkluderades sju 

artiklar i studien. För att få ett bredare resultat valdes ytterligare två artiklar att ingå i studien 

genom en manuell sökning (Crilly et al., 2004; Erickson & Williams-Evans, 2000). För att få 

fram relevanta sökord översattes studiens syfte först till engelska. För att hitta korrekta termer 

i översättningen användes MeSH ämnesords sökverktyg. Eftersom de olika databaserna 

använder olika typer av ämnesord användes olika sökord i de olika databaserna. Begreppet 

arbetsplatsvåld användes för att ringa in artiklar som handlade om hot och våld mot personal 

och inom arbetet. Provsökning med sökorden hot och våld resulterade i många studier som 

handlade om omvårdnad av misshandlade patienter. Sökorden nurse och experience fanns inte 

som ämnesord i någon av de tre databaserna och orden användes då i form av fritext sökning. 

I databasen Medline användes också ordet workplace i fritext sökning, då ämnes ordet 

workplace violence inte fanns i den databasen. För att få ett brett resultat valdes även att 

använda trunkeringar på orden som användes i fritext sökning.   

 

I samtliga databaser användes funktionerna Major Concept på de sökord som hade den 

möjligheten. Funktionen innebär ett sökord som användes i kombination med funktionen 

resulterade i att endast artiklar som behandlande sökordet i huvudsak framkom i resultatet av 

sökningen. Funktionen valdes att användas för att specificera sökningen och filtrera bort 

irrelevanta artiklar. I Medline och PsycINFO användes även funktionen Explode på de sökord 

som hade den möjligheten. Denna funktion innebär att alla sökord som är sorterade under det 

aktuella sökordet också gav resultat på sökningen. Denna funktion användes för att få ett brett 

resultat. Varför funktionerna Major Concept och Explode inte användes på alla sökord eller i 

alla databaser var för att databaserna inte gav möjlighet till detta. 

6.2 Resultat diskussion  

Det kan vara svårt att generalisera resultatet till Sverige och de svenska akutmottagningarna 

då ingen av de studier som finns med i litteraturstudie är genomförda i Sverige. Olikartad 

kultur, normer och samhällsstruktur mellan länderna gör att det kan vara svårt att generalisera 

resultatet. Ingen av studierna som är med i litteraturstudien hade ett resultat som visade på om 

kön skulle spela in kring upplevelserna eller utsattheten för hot och våld. Men resultatet av 

denna studie ger en klar bild av att hot och våld förekommer på akutmottagningar runt om i 

världen.  

 

Av resultatet förefaller det som att förekomsten av hot och våld är vanligt och att det verbala 

våldet i form av hot eller trakasserier är vanligast förekommande. Av alla studier som 
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granskats framkom att hot och våld förekommer på akutmottagningar. Det är vanligare att 

människor i allmänhet ställs inför hot och våld i sitt arbete än i andra sammanhang (Menckel, 

2000). Vården har visat sig vara en arbetsplats som är betydligt mer utsatt för hot och våld än 

många andra arbetsplatser i Sverige (Menckel, 2000). Förekomsten av hot och våld har ökat 

med åren. Statistik från landstingen i Sverige från år 1995 att cirka 50 procent av alla 

arbetsskador som anmäldes det året berodde på våld från patienter (Arnetz, 2001). Buijssen 

(1998) skriver om att våldet i västvärlden har ökat och våldsbeteendet blir mer brutalt och att 

sjuksköterskor allt oftare möter våld i sitt arbete. År 2004 uppgav 580 000 människor i 

Sverige att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete (Sandström, 2007). Trenden är tydlig att 

hot och våld ökar i vårt samhälle och akutmottagningen är ingen plats med undantag från den 

trenden. 

 

De människor som söker vård vid akutmottagningen är de som är i behov av akutsjukvård. 

Ibland är patienter alkohol- och eller drogpåverkade. Dessa påverkade patienter har en ökad 

risk för ett våldsamt beteende (Catlette, 2005). Alkohol har även påvisats påverka personer till 

en lägre tolerans i situationer som kan vara frustrerande och jobbiga och får även personer att 

uppträda med ett mera oförutsägbart beteende (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2010). På 

akutmottagningar kan det förekomma överbeläggningar och väntetiderna för patienterna kan 

vara långa. Om patienterna får vänta för länge på att få hjälp finns en ökad risk för frustration 

hos patienter och anhöriga som i sin tur ökar risken för hot och våld. Även en bristande 

förståelse i hur olika patienter prioriteras vid ankomst till akuten kan ge upphov till 

våldsamheter (Pich et al., 2010). Med en förståelse hur verksamheten på en akutmottagning 

fungerar och med insikten av den ökande våldstrenden i samhället är det inte svårt att förstå 

att det förekommer hot och våld på en akutmottagning. 

 

Resultatet visar att det inte bara är patienter som hotar eller beter sig våldsamt mot 

sjuksköterskorna på akutmottagningarna. I en studie framkom att mer än 80 procent av 

sjuksköterskorna upplevt både fysiskt våld och verbala hot från patienters anhöriga eller 

besökare (Esmaeilpour et al., 2011).  I två studier var det till och med mera vanligt att det var 

patientens anhöriga och besökare som var källan till hot och våld (Catlette, 2005; Ergün & 

Karadakova, 2005). Motivet till att anhöriga eller besökare till patienter agerar våldsamma 

eller hotande kan vara att de upplever ett missnöje med vården kring patienten (Buijssen, 

1998). En förklaring till detta skulle kunna vara att inkluderade studier var utförda på 

akutmottagningar och i regel är de personer som söker akutsjukvård mycket sjuka eller svårt 

skadade. Möjligheten finns att patienterna själva saknade kraft, ork och eller ens möjligheten 

att hota eller utföra våldshandlingar mot sjuksköterskorna.  

Tidigare har också nämnts att orsaker till hot och våld kan vara att personer är påverkade av 

alkohol och eller andra droger. Anhöriga och besökare kan också vara påverkade av alkohol 

eller droger och det kan vara en orsak till ett eventuellt våldsamt beteende (Catlette, 2005). 

 

Av resultatet framkom även att det fanns många olika upplevelser bland sjuksköterskorna 

kring hot och våld. Några upplevelser var otrygghet på sin arbetsplats med oro kring utsatthet 

och hur ansvaret för att ha kontroll på säkerheten kändes som en börda (Catlette, 2005; Ergün 

& Karadakova, 2005). Rädsla för att bli utsatt för hot och våld samt känslor av att behöva 

vara på sin vakt och extra uppmärksam i sitt arbete var andra upplevelser (Gates et al., 2011; 

Pinar & Ucmak, 2011). Resultatet visade att omvårdnadsarbetet för sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna påverkas av att hot och våld. För en god omvårdnad förklarar Joyce 

Travelbee att det behövs en ömsesidig bra relation med god fungerande kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2000). Alla upplevelser som sjuksköterskorna 

hade kring hot och våld förefaller vara negativt för omvårdnaden ur Travelbees synvinkel. För 
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om sjuksköterskorna är rädda för att bli utsatta för hot eller våld och känner sig otrygga i de 

relationer som ska byggas tillsammans med patienterna finns risk att en god fungerande 

kommunikation uteblir. Därmed uppfylls inte det som krävs för en god omvårdnad enligt 

Travelbee. 

Flera andra upplevelser av hot och våld hos sjuksköterskorna var att de efter en våldsam 

händelse upplevde att det var svårt att koncentrera sig på sitt arbete. Även att kontrollera sina 

egna känslor och att stödja patienterna emotionellt upplevde somliga sjuksköterskor som svårt 

(Gates et al., 2011). Travelbee förklarar i sin omvårdnadsteori att relationen mellan patient och 

sjuksköterska fungerar som en process som ska leda till att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov. I denna process ska sjuksköterskan hjälpa patienter att förebygga och 

övervinna upplevelser av sjukdom (Kirkevold, 2000). Om sjuksköterskan upplever att hon har 

svårt stödja patienten emotionellt finns risk att omvårdnaden inte blir så bra som den skulle 

kunna bli.     

 

Det verkar som att resultatet pekar på att den egna upplevda känslan av sin egen säkerhet på 

sin arbetsplats är låg. Arbetsmiljöverket (2009) skriver att en förutsättning för att minska 

riskerna för hot och våld, samt ge arbetstagarna en känsla av trygghet, är att det finns 

information om situationer där risk för hot och våld kan förekomma. Det är också viktigt att 

det finns ordentliga säkerhetsrutiner och utbildning till personal för hur de ska agera i en 

riskfylld situation (Arbetsmiljöverket 2009). Att känna sig trygg och säker på sin arbetsplats 

är viktig för att kunna utföra sitt arbete ordentligt, vilket gäller alla arbetsplatser. Gates, Ross 

och McQueen (2006) skriver att akutmottagningen är en plats där det förekommer ett stort 

patientflöde, ibland med överbeläggningar och personalen möter på patienter som är drog- 

och alkoholpåverkade. Akutmottagningen är en plats där det finns risker för hot och våld 

(Luck et al., 2008). Att resultatet visar att många sjuksköterskor inte känner sig säkra på sin 

arbetsplats kanske inte är förvånande. Ingen av studierna diskuterar dock om det finns rutiner 

kring personalens säkerhet. Oklart är också om upplevelserna av den egna säkerheten i de 

olika studierna sätts i relation till om sjuksköterskorna en gång redan blivit utsatta för hot och 

våld eller inte. Frågan är hur man kan minska hoten och våldet på akutmottagningarna. 

Ytterligare forskning kring de här frågorna vore intressant. 

 

7. Slutsats  
 

Litteraturstudien visar att det förekommer hot och våld på akutmottagningar. Upplevelserna är 

varierande hos sjuksköterskorna men hot och våld påverka sjuksköterskorna negativt. Den 

kommunikation som ska skapa en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient 

för att uppnå god omvårdnad etableras aldrig när hot och våld förekommer. Därmed kan det 

vara svårt att utföra omvårdnadsarbetet.   

 

8. Kliniska Implikationer  
 

Det är uppenbart att hot och våld påverkar omvårdnadsarbetet negativt. Även sjuksköterskan i 

sin yrkesroll påverkas negativt. Mera forskning kring hot och våld inom vården behövs för att 

identifiera risker och på så sätt kunna förebygga hot och våld effektivt. Problemet kring hot 

och våld inom akutsjukvården måste tas på allvar och resurser för att förhindra hot och våld 

måste ges.     
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Cinahl, utförd den 2011-10-12 

Begränsingar: Peer Reviewed; Publication Date: 20010101-20111231 och 

endast engelska.   

Söknummer Sökord Resultat Urval 1  Urval 2  

S1 (MM "Emergency Service")  6746   

S2 (MM "Workplace Violence")  882   

S3 nurs*  220761   

S4 experienc*  88520   

S5 S1 AND S2 57   

S6 S3 AND S5 35   

S7 S4 AND S6 10 7 2 

 

 

 

 

Medline, utförd den 2011-10-12 

Begränsningar: - Publication Date: 20010101-20111231 och endast engelska. 

Söknummer Sökord Resultat Urval 1  Urval 2  

S1 (MM "Emergency Service, 

Hospital+")  

12039   

S2 (MM "Violence+")  22782   

S3 workplace*  14870   

S4 nurs*  173967   

S5 experienc*  272097   

S6 S1 AND S2 AND S3 36   

S7 S4 AND S6 25   

S8 S5 AND S7 10 7 3 

 

 

 
 

PsycINFO, utförd den 2011-10-13  

Begränsningar: Peer Reviewed; Publication Date: 20010101-20111231 och 

endast engelska. 

 

Söknummer Sökord Resultat Urval 1  Urval 2 

S1 MJSUB.EXPLODE("Emergency 

Services") 

5369   

S2 MJSUB.EXPLODE("Workplace 

Violence") 

453   

S3 experienc* 138241   

S4 nurs* 47185   

S5 S1 AND S2 15   

S6 S3 AND S4 12443   

S7 S5 AND S6 5 3 2 



    

 1 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Catlette, M. (2005). 

A descriptive study of 

the perceptions of 

workplace violence 

and safety strategies 

of nurses working in 

level I trauma centers.  

Journal Of 

Emergency Nursing: 

JEN: Official 

Publication Of The 

Emergency 

Department Nurses 

Association, 31(6), 

519-525. 

 

ÚSA 

 

 

 

Syftet med 

denna 

studie var 

att 

beskriva 

fenomenet 

arbetsplats

våld som 

upplevts 

av 

sjuksköters

kor på 

akutmottag

ningar.   

 

Design/metod: Kvalitativ beskrivande design 

Population: Inklusionskriterier för studien var att 

alla deltagare skulle vara registrerade sjuksköterskor 

samt jobba praktiskt på ett trauma center. Deltagarna 

ska även blivit utsatta för våld någon gång i sitt 

arbete. Några exklusionskriterier presenteras inte i 

studien.   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval: För att hitta deltagare till studien gick 

författarna till två stycken olika trauma center. 

Författarna presenterade sin studie och lämnade 

kontaktuppgifter dit sjuksköterskorna kunde anmäla 

sitt intresse för deltagande i studien. Författarna till 

studien ringde sedan upp varje deltagare och 

bestämde tid för intervju. 

Något externt bortfall presenteras inte. Av de totalt 

åtta deltagarna var sex stycken kvinnor och två män. 

De var mellan 20-49år. Det fanns inget internt 

bortfall.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer  

Analysmetod: Cross-case comparison 

(innehållsanalys)  

Styrka: 

Författarna till 

studien kände 

ingen av studie 

deltagarna. 

Deltagare 

påträffades från 

två olika 

akutmottagningar.    

Populationsstorle

ken representativ 

för studien.  

 

Svaghet: 

Datainsamlingen 

var intervjuer 

med retrospektivt 

metod, risk för 

minnesbias. Inget 

bortfall 

presenteras i 

studien. 

En stor oro fanns hos sjuksköterskorna 

kring hur lätt det var för personer att ta 

sig in på akutmottagningen, och hur 

lätt det var att ta med sig vapen in.     

De flesta sjuksköterskorna uppgav att 

de inte kände sig trygga på sin 

arbetsplats och att säkerhetsåtgärder 

behövdes.  

Sjuksköterskorna upplevde att 

närvaron av polis och väktare gav en 

viss känsla av säkerhet.  

 

Oro att vårda psykiatriska patienter 

fanns hos sjuksköterskorna relaterar 

till patienternas oförutsägbarhet och 

impulsivitet kunde göra att de blev 

våldsamma.  Sjuksköterskorna 

upplevde även att de själva var sårbara 

när de vårdade patienter som var 

påverkade av alkohol och droger då 

risken för våld var stor.   
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Crilly, J., Chaboyer, 

W., & Creedy, D. 

(2004). 

Violence towards 

emergency department 

nurses by patients. 

Accident & 

Emergency Nursing, 

12(2), 67-73.   

 

Australien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

kartlägga 

förekomsten av 

våld samt vilken 

typ av våld som 

sjuksköterskorna 

rapporterade på 

akutmottagningen.  

 

Design/metod: Kvantitativ beskrivande kohort 

studie 

 

Population: Inklusionskriterier för studien var att 

alla sjuksköterskor som skulle delta i studien skulle 

vara anställda på en akutmottagning samt ha 

patientkontakt i sitt yrke. 

Sjuksköterskor som jobbade utan fast schema och 

var tillfälligt anställda på sjukhuset exkluderades i 

studien. Den totala populationen var 108 

sjuksköterskor.     

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval: Studien genomfördes på två 

akutmottagningar i Australien under fem månader.  

Det externabortfallet var på 37 personer och det 

var totalt 71 sjuksköterskor som deltog i studien. 

Av de 71 sjuksköterskorna var det 50 stycken som 

svarade att de stött på våldsincidenter de senaste 

fem månaderna. Majoriteten av deltagarna var 

kvinnor och var mellan 30-40 år. Andelen män och 

kvinnor presenteras inte.   

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär  

Analysmetod: Statistisk analys  

 

 

Styrka:  

Studien har ett 

representativt 

urval. Deltagare 

till studien söktes 

på två olika 

akutmottagningar. 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Svaghet:  Ingen 

presentation av 

studiegruppen vad 

gällande kön, ålder 

eller erfarenhet.   

Studien varade i fem månader 

och totalt rapporterades 110 

våldsincidenter, varav 87 

incidenter rapporterades med 

detaljerad data. Av 

våldsincidenterna var det 52% 

(n=110) som var i form av 

verbalt våld. De fysiska vålds 

incidenter var något färre då 

26% (n=110) rapporterades. 

Resterande 22% (n=110) av 

vålds incidenterna saknar 

specifik data angående form av 

våld.  

Av sjuksköterskorna var det 

38% (n=71) som hade svarat att 

de fått höra svordomar och 36% 

(n=71) svarade att patienter hade 

skrikit åt dem. Det fysiska 

våldet innehöll att bli knuffad, ta 

emot slag och att få föremål 

kastade mot sig. Av det fysiska 

våldet var det vanligast att 

sjuksköterskorna blev knuffade 

då 10% (n=71) av 

sjuksköterskorna blivit utsatta 

för det.     
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Ergün, F. Ş, & 

Karadakovan, A. 

(2005). 

Violence towards 

nursing staff in 

emergency 

departments in one 

turkish city. 

International Nursing 

Review, 52(2), 154-

160. 

doi:10.1111/j.1466-

7657.2005.00420.x 

 

Turkiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

fastställa 

förekomsten av 

våld som 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar 

i en stad i Turkiet 

utsattes för, och 

se om några 

våldsincidenter 

rapporterades 

samt om några 

rättsliga åtgärder 

vidtogs. 

Det andra syftet 

med studien var 

att identifiera 

sjuksköterskors 

attityd till 

våldsamma 

händelser samt 

om deras 

utbildnings 

bakgrund 

påverkade deras 

inställning.   

Design/metod: Kvantitativ beskrivande  

 

Population: Inga inklusionskriterier eller 

exklusionskriterier presenteras i studien.   

 

Urvalsförfarande: Tvärsnittsstudie.   

Urval: Studien genomfördes vid fyra 

akutmottagningar vid olika sjukhus i staden Izmir, 

Turkiet. Totalt kontaktades 92 sjuksköterskor från 

dess fyra akutmottagningar. Av de 92 var det 66 

(72%) sjuksköterskor som deltog i studien. Det 

externa bortfallet var alltså på 26 sjusköterskor.  

 

Studiegruppen på 66 sjuksköterskor bestod endast 

av kvinnor. En tredjedel hade jobbat mindre än fem 

år som sjuksköterska. Åldern på deltagarna var 

mellan 18-40år.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär   

 

Analysmetod: Statistisk analys  

 

 

 

 

Styrka: Litet 

bortfall. Stor 

ålders variation 

bland 

studiegruppen. 

Studien 

genomfördes på 

fyra olika 

akutmottagningar. 

Relevant val av 

design i 

förhållande till 

populationen. 

 

Svaghet: 

Studiegruppen 

bestod endast av 

kvinnor.  

Orsak till bortfall 

presenteras ej.  

Av studiedeltagarna var det 62 

(93,3%) sjuksköterskor som var 

oroliga för att de skulle bli 

utsatta för verbalt och/eller 

fysisk våld.  

 

Av deltagarna hade 65 personer 

(98.5%) upplevt verbalt våld 

någon gång i sin karriär. Antalet 

som blivit utsatta för verbalt våld 

mer än 15 gånger i sin karriär 

var 35 (53.8%) personer. 

Antalet studiedeltagare som stött 

på fysiskt våld i jobbet var 13 

(19.7%) stycken.  

Av alla incidenter med verbala 

hot rapporterades aldrig 55 

(84,5%) incidenter. Även vid de 

fysiska våldsincidenterna var det 

9 (69,2%) incidenter som aldrig 

rapporterades. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat  

Erickson, L., & 

Williams-Evans, S. 

(2000). 

Attitudes of 

emergency nurses 

regarding patient 

assaults. 

JEN: Journal Of 

Emergency Nursing, 

26(3), 210  

 

USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

frekvensen av 

våldsangrepp 

utförda av 

patienter riktade 

mot 

akutsjuksköterskor 

samt att utforska 

sjuksköterskornas 

attityder kring 

våldsangreppen 

från patienterna.    

Design/metod: Kvantitativ 

beskrivande   

 

Population: Inklusionskriterier för 

studien var att alla deltagande 

sjuksköterskor skulle jobba minst 20 

timmar/vecka. Inga 

exklusionskriterier presenteras i 

studien.    

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval: Ett bekvämlighetsurval av 56 

sjuksköterskor gjordes från två olika 

akutmottagningar. Det var 30 

sjuksköterskor som jobbade på en 

medelstor akutmottagning och 26 

sköterskor som jobbade på en större 

akutmottagning. Totalt deltog 55 

sjuksköterskor i studien. Majoriteten 

var kvinnor och var mellan åldrarna 

30-39 år. Bortfallet var en person 

relaterat till ofulländat ifyllt 

frågeformulär.    

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär  

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrka: 

Studien var 

helt anonym.  

 

Svaghet: Ett 

bekvämlighets 

urval har 

används. 

Urvalet 

beskrivs inte 

mera.  

   

Av sjuksköterskorna var det 82% (n=55) som 

svarade att de hade blivit utsatta för fysiskt våld 

från patienter någon gång i deras karriär. Det 

senaste året hade 56% (n=55) av sjuksköterskorna 

mött på fysiskt våld från patienter. Majoriteten av 

sjuksköterskorna (50,9%) hade blivit utsatta för 

en eller tre våldsincidenter under hela deras 

karriär. Av sjuksköterskorna svarade 10,9% 

(n=55) att de blivit utsatta för fysiskt våld mer än 

15 gånger i deras karriär.  

 

Av de deltagande sjuksköterskorna var det 73% 

(n=55) som hade uppfattningen och upplevde att 

fysiskt våld från patienterna var något som 

sjuksköterskor får räkna med att bli utsatta för 

under jobbkarriären.  

 

Av alla studiedeltagare svarade endast 2% (n=55) 

att de hela tiden kände sig trygga på jobbet. Det 

var 34% (n=55) som svarade att de för det mesta 

kände sig kände sig säkra på jobbet, medan 15% 

(n=55) svarade att de endast kände sig trygga 

ibland. Några deltagare (4%, n=55) kände sig 

aldrig säker på sin arbetsplats. 

 



    

 5 

Artikelmatris - Bilaga 2         

 
Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design 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.  

 

Iran 

 

 

Studien 

syftar till att 

identifiera 

förekomsten 

och vilken 

typ av 

fysisk och 

verbalt 

arbetsplatsv

åld, som 

riktas mot 

Iranska 

sjukskötersk

or på 

akutmottagn

ingar.   

 

Metod/ Design: Kvantitativ Tvärsnittsstudie  

 

Population: Inklusionskriterier för studien var 

att deltagarna skulle ha en kandidatexamen som 

sjuksköterska samt att ha minst ett års 

erfarenhet av att jobba på en akutmottagning. 

Inga exklusionskriterier presenteras.    

 

Urvalsförfarande: Tvärsnittsstudie.  

Urval: Sjuksköterskor från elva olika 

akutmottagningar, som alla var anslutna till 

Teheran University of Medical Sciences i Iran, 
fick förfrågan att delta i studien, totalt deltog 

196 sjuksköterskor. Inget externt bortfall 

presenteras. Av de 196 fullföljde 186 

sjusköterskor studien och svarade på en 

frågeenkät. Även åtta stycken enkäter fick 

exkluderas då de saknade data. Totalt var det 

interna bortfallet på 18st deltagare.   

 

Totalt medverkade 178 sjuksköterskor. Både 

män och kvinnor (proportion mellan kön ej 

angiven). Ålder på deltagarna presenteras ej. 

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär   

Analysmetod: Statistiska analys – Beskrivande 

trendanalys 

Styrka: 

Mycket litet 

bortfall. 

Studien 

utfördes på 

elva olika 

akutmottagn

ingar. En 

pilot studie 

genomförde

s innan 

studien 

påbörjade.  

Svaghet: 
Inget externt 

bortfall 

presenteras. 

Presentation 

av 

fördelninge

n mellan 

könen i 

studiegrupp

en inte 

gjord.   

 

Trettiofem sjuksköterskor, 19,7% (n=178), svarade att 

de varit med om en fysisk våldsamhändelse och 91,6% 

(n=178) svarade att de blivit utsatta för psykiskt våld.  

Det var 37,1% (n=178) sjuksköterskor som inte 

reagerade nämnvärt på de fysiska våldsincidenterna. 

Men många sjuksköterskor 24,5% (n=178) bad den 

våldsamma personen att sluta när det var frågan om 

verbala hot. Vad gällande det fysiska våldet upplevde 

85,7% (n=178) av sjuksköterskorna att det kunde 

förebyggas. Nästan lika många, 87,1% (n=178), 

svarade att de verbala hoten också kunde förebyggas. 

15st (40%) deltagare som ofredads med fysisktvåld 

samt 42st (25.8%) deltagare som ofredads av verbala 

hot uppgav att de varit mycket besvärade av upprepade 

jobbiga minnen, tankar och bilder av de upplevda 

incidenterna. 

10st (28.6%) deltagare som utsatts för fysiskt våld och 

38st (23.3%) deltagare som utsatts för verbalt våld 

upplevde de inträffade incidenterna som mycket 

besvärande och undvek att tänka på eller prata om en 

händelsen.  

Av studiedeltagarna svarade 84,9% (n=178) att de 

blivit utsatta för fysiskt våld av patienters anhöriga. 

Även verbala hot förekom från anhöriga och av 

studiedeltagarna svarade 84,7% (n=178).   
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Gacki-Smith, J., 

Juarez, A., Boyett, L., 

Homeyer, C., 

Robinson, L., & 

MacLean, S. (2009). 

Violence against 

nurses working in US 

emergency 

departments. 

Journal of Nursing 

Administration, 39(7-

8), 340-349.  

 

USA 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

uppfattnigar av 

våld på 

akutmottagningen, 

vilken typ samt 

förekomst av våld 

och undersöka 

bidragande 

faktorer till våld 

på 

akutmottagningen. 

 

 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie  

 

Population: Inklusionskriterierna var att alla 

sjuksköterskor som var registrerade i ”the 

Emergency Nurses Association” samt hade tillgång 

till Internet var berättigade att delta i studien. Inga 

exklusionskriterier presenteras i studien.   

Urvalsförfarande: Tvärsnittsstudie.  

Urval: Det var 31 905 sjuksköterskor som var 

berättigade att delta i studien. Det externa bortfallet 

var 28 440 (89.1%) sjuksköterskor. Totalt 

genomförde 3 465 (10.9%) sjusköterskor studien.  

 

I studiegruppen fanns både kvinnor och män, inga 

specifika ålders kriterier fanns.   

  

Datainsamlingsmetod: Ett frågeformulär 

användes bestående av 69 frågor på Internet.   

  

Analysmetod: statistisk analys.  

 

 

 

 

Styrka: Bra val 

av design i 

förhållande till 

populationens 

storlek. Studiens 

populations 

storlek 

representativ för 

studien.  

 

Svaghet: Stort 

bortfall, dock 

många deltagare.  

Det fanns ingen 

kontroll över om 

en och samma 

sjuksköterska 

fyllt i formuläret 

flera gånger.   

Det var 67% (n= 3465) av 

deltagarna som värderade sin 

egen säkerhet till 5 eller lägre på 

en 10 gradigskala där 1 var inte 

alls säker och 10 extremt säker. 

En tredjedel hade funderar på att 

sluta jobba på akutmottagningen 

på grund av våldet.  

Mer än 50% (n=3 465) av studie 

deltagarna upplevt fysik våld i 

from av att bli slagna, spottade 

på, knuffade, rivna och sparkade. 

Även 70% (n=3465) av 

deltagarna blev utsatta för 

verbalt våld i form av 

trakasserier av sexuellkaraktär, 

skrik, svordomar och ta emot hot 

i skrämsel syfte.  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Gates, D., Gillespie, 

G., & Succop, P. 

(2011). 

Violence against 

nurses and its impact 

on stress and 

productivity. 

Nursing Economic$, 

29(2), 59-66 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

förhållandet av 

våld från patienter 

och besökare är 

relaterat till 

arbetsprestationen 

och symtom på 

posttraumatisk 

stress syndrom 

hos 

sjuksköterskorna 

på 

akutmottagningen.   

 

Design/metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie  

 

Population: Inklusionskriterier för studien var 

personer som var utbildade till sjuksköterskor och 

var medlemmar i ”the Emergency Nurses 

Association” i USA. Det finns inga 

exklusionskriterier presenterade i studien.  

 

Urvalsförfarande: Randomiserat urval 

Urval: En undersöknings enkät skickades till 3000 

sjuksköterskor som lottats ut att delta i studien. Det 

externa bortfallet var 2736 enkäter och det interna 

bortfallet var 34 enkäter på grund av att de saknade 

data i enkäten. Det totala bortfallet var 2770 

enkäter/deltagare.  

Den slutliga studiegruppen bestod av 230 

sjuksköterskor från akutmottagningar. Det var 32 

(14%) män och 198 (86%) kvinnor. Deltagarnas 

ålder presenteras inte.   

 

Datainsamlingsmetod: enkät skickades till 

samtliga deltagarna.  

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrka: 

Randomiserat 

urval av 

population. 

Designen bra 

utifrån 

populationens 

storlek.   

 

Svaghet: 

Stort bortfall, 

dock många 

deltagare. 

37% (n=230) av deltagarna visade 

sig påverkas negativt av en våldsam 

händelse då deras arbetsprestation 

påvisades försämras. Bland annat 

visade somliga att det var svårt att 

koncentrera sig på arbetet, 

kontrollera egna känslor  

och finnas till som stöd för 

patienterna. 94% (n=230) av 

deltagarna visade på åtminstone en 

typ av stressymtom efter en 

våldsamhändelse. Av 

sjuksköterskorna i studien svarade 

82,5% (n=230) att påminnelser om 

händelsen fick dem att uppleva 

känslor knutna till händelsen. 69% 

(n=230) av sjuksköterskorna 

upplevde även att de tänkte på 

händelsen när de inte vill tänka på 

det. När de tänkte tillbaka på den 

våldsamma händelsen så var det 

65% (n=230) sjuksköterskor som 

svarade att de försökte undvika att 

bli upprörd.  Efter att ha varit med 

om en våldsam händelse upplevde 

73% (n=230) att de var på sin vakt 

och uppmärksam på sitt jobb. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Gates, D., Ross, C., & 

McQueen, L. (2006). 

Violence against 

emergency department 

workers.  

The Journal Of 

Emergency Medicine, 

31(3), 331-337. 

 

 

USA 

 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva våld 

upplevt av 

personal på 

akutmottagning 

från patienter och 

anhöriga under en 

sex månads 

period innan 

denna 

undersökning.  

 

  

Design/metod: Kvantitativ  

 

Population: Studien genomfördes vid fem olika 

sjukhus. Populationen var på ungefär 600 personer 

som jobbade på akutmottagningarna. 

Inklusionskriterier var att personerna minst jobbade 

åtta timmar per månad och som hade haft direkt 

kontakt med patienter och anhöriga under en sex 

månaders period innan studien började. Inga 

exklusionskriterier presenteras i studien.   

Urvalsförfarande: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Totalt slutförde 242 personer studien, varav 

177 personer var kvinnor och 65 personer var män. 

Ålder på deltagarna presenteras inte. I denna studie 

var det inte bara sjuksköterskor som deltog. Av de 

totalt 242 studiedeltagarna var det 95 (39,4%) 

stycken som var sjuksköterskor och där med den 

största enskilda gruppen i studien. I resultatet på 

denna litteraturstudie har endast svaren från de 95 

sjuksköterskorna iakttagits i resultat delen.        

Det externabortfallet på 358 personer presenteras 

inte i studien.  

 

Datainsamlingsmetod: enkät skickades till 

samtliga deltagarna.  

 

Analysmetod: Beskrivande statistisk analys  

Styrka: 

Representativ 

storlek på 

studiegruppen. 

Studien 

genomfördes på 

fem olika 

akutmottagningar. 

Valet av design 

var bra i 

förhållande till 

populationens 

storlek.   

 

Svaghet: 

Stortbortfall. 

Ålder på 

deltagarna i 

studien 

presenteras inte.  

Av sjuksköterskorna uppgav 98% 

(n=92) att de stött på verbala 

trakasserier från patienter och 

angöriga. Verbala hot var också 

vanligt då 78% (n=92) av 

sjuksköterskorna svarade att de 

blivit utsatta av patienter och 67% 

(n=92) svarade att de fått höra 

verbala hot från anhöriga. 

Av sjuksköterskorna hade 44% 

(n=92) blivit utsatta för sexuella 

trakasserier från patienter, samt 

hade 21% (n=92) av 

sjuksköterskorna upplevt samma 

sak från besökare. 
 Av sjuksköterskorna var det 67% 

(n=92) som svarade att de varit 

med om fysiskt våld från 

patienter. På frågan om fysiskt 

våld från besökare svarade 8% 

(n=92) av sjuksköterskorna att de  

upplevt fysiskt våld från besökare.  

På frågan om hur ofta som 

deltagarna kände sig säkra på sitt 

jobb svarade 26% (n=95) av 

sjuksköterskorna att de aldrig 

eller sällan kände sig säkra på 

sitt jobb. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Pinar, R., & 

Ucmak, F. 

(2011). 

Verbal and 

physical 

violence in 

emergency 

departments: A 

survey of 

nurses in 

istanbul, 

turkey. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 20(3-

4), 510-517. 

doi:10.1111/j.1

365-

2702.2010.035

20.x 

 

Turkiet 

Syftet med 

studien var att 

bestämma 

upplevelser av 

våld och 

relaterade 

faktorer som 

sjuksköterskor 

upplevt vid 

akutmottagnin

gen. 

Design/metod: Kvantitativ beskrivande 

tvärsnittsstudie 

 

Population: Inklusionskriterier för deltagarna till 

denna studie var att alla sköterskor skulle jobba 

heltid. Inga exklusionskriterier presenteras i 

studien.    

Urvalsförfarande: Tvärsnittsstudie 

Urval: I studien ingick elva olika 

akutmottagningar i Istanbul. Alla sjuksköterskor 

som jobbade vid de elva akutmottagningarna var 

inbjudna att delta i studien och totalt var det 262 

som blev inbjudna.   

Av de 262 sjuksköterskorna var det sju 

sjuksköterskor som inte fick delta, orsak 

presenteras ej. Totalt var det 255 sjuksköterskor 

som deltog i studien.  

Deltagarnas ålder var mellan 20-46år med en 

medelålder på 28,2år. Alla deltagare var kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär  

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrka: Studien 

är genomförd på 

elva olika 

akutmottagningar. 

Val av design är 

bra i förhållande 

till studie 

populationens 

storlek. Litet 

bortfall.     

 

Svaghet: Orsak 

till bortfall 

förklaras en i 

studien. Inga män 

deltog i studien. 

Av de sjuksköterskor som utsatts för fysiskt 

våld svarade 61,6% (n=255) samt det som 

utsatts för verbalt våld där 69,4% (n=255) 

svarade att de var rädda att utsättas för en ny 

våldsam händelse.     

 

På frågan om egen säkerhet svarade 7.5% 

(n=255) av sjuksköterskorna att de för det 

mest kände sig säkra på jobbet, 27.5% 

(n=255) svarade att de ibland kände sig säkra 

och 65% (n=255) svarade att de inte alls 

kände sig säkra på jobbet. 

 


