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Sammanfattning    
Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de 
senaste åren. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som arbetar nära patienter, och tillhör 
därför en riskgrupp för att utsättas för hot och våld. Identifierade riskfaktorer är långa 
väntetider samt patientens fysiska och psykiska tillstånd. Vidare har sjuksköterskans 
yrkeserfarenhet, attityd samt samspel tillsammans med patienten betydelse för 
uppkomsten av hot och våld. Konsekvenser för sjuksköterskor efter att blivit utsatt för 
hot och våld är en sämre arbetsförmåga och detta riskerar att leda till sjukskrivningar. 
Den ökade förekomsten av hot och våld inom hälso- och sjukvården genererar ett behov 
av att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld från patienter på 
akutmottagningar, och lyfta fram vilka följder som detta kan få för vården. 
Examensarbetet är utformat enligt Fribergs modell för litteraturöversikt. Datainsamling 
gjordes i Cinahl och PubMed. Arbetet med att granska och analysera artiklar ledde till 
totalt nio artiklar, varav fyra var tillämpade med kvalitativ metod, fyra med både 
kvalitativ och kvantitativ metod samt en med endast kvantitativ metod. Två huvudteman 
presenteras i resultatet: “Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld som konsekvenser 
för välbefinnandet” samt “Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld som 
konsekvenser för vårdmötet”. Det framkommer att sjuksköterskor upplever en brist på 
stöd från arbetsledningen och samtidigt en avsaknad av adekvata säkerhetsrutiner. 
Otrygghet, sårbarhet och rädsla är även känslor som påvisas i flera studier. Hot och våld 
påverkar sjuksköterskans förmåga att känna empati mot patienter. Sjuksköterskor 
upplevde en god kommunikation gentemot både kollegor och patienter, som 
betydelsefullt för att undvika hotfulla och våldsamma situationer. Författarna diskuterar 
den etiska konflikt som uppstår då sjuksköterskor förväntas vårda patienter enligt lagar, 
riktlinjer och etiska koder, samtidigt som de får utstå hot, våld och aggressiva beteenden 
från patienter.  
 
 
 
Nyckelord: Hot, Våld, Aggressivitet, Sjuksköterska, Upplevelse, Akutmottagning 
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INLEDNING 

Hot och våld riktat mot vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården är ett problem som 
har ökat i omfattning de senaste åren och i media rapporteras det frekvent om 
problematiken. Yrkestidskriften Vårdfokus har uppmärksammat hot och våld mot 
sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i flertalet artiklar, i vilka det har diskuterats 
kring den drastiska ökning av hot och våld under de senaste åren, samt hur utsatt 
personalen är i dessa situationer. Hot och våld inom hälso- och sjukvården skapar en 
otrygg miljö för både patienter och personal. Att hitta lösningar på problemet beskrivs 
som brådskande och det har givits förslag på skärpta straff för de som angriper 
sjukvårdspersonal (Mirsch 2017).  
 

“It’s become so much part of things, so expected, that you take it as an everyday 
experience, even though it always hurts” (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey 2015). 

 
Ovanstående citat är taget ur verkligheten och skildrar en sjuksköterskas upplevelser av 
hot och våld på en akutmottagning. Sjuksköterskor har den primära kontakten med 
patienter och risken för att de ska drabbas av hot- och våldsrelaterade situationer är 
därför stor. Att fenomenet ökar, väcker intresset för att fördjupa kunskapen av hur det 
upplevs av sjuksköterskor och vilka konsekvenser som det kan ge.  
 
 
BAKGRUND 

Hot & våld 
Begreppen kan ha flera definitioner. I en rapport från Arbetsmiljöverket (Hallberg 2011) 
definieras hot inom vård och omsorg riktat mot vårdgivaren som bland annat aggressiva 
gester, sexuella anspelningar och nedlåtande kommentarer. Brist på respekt gentemot 
vårdgivaren kan räcka för att upplevas som hotfullt. Våld inom vård och omsorg kan 
förklaras som att uppsåtligt utföra en aggressiv handling där vårdgivaren kan påverkas 
både fysiskt och psykiskt. Liknande definition kan ses i en studie av Wolf, Delao & 
Perhats (2014) där de förklarar att arbetsrelaterat våld överlag innebär angrepp av 
fysisk, psykisk eller verbal karaktär i form av hot, trakasserier eller ett tvingande 
beteende. Dessa orsakar fysisk och känslomässig skada.  
 
Vi kommer i följande arbete behandla de två ovannämnda begreppen i relation till 
arbetsrelaterat våld. Även begreppen aggressivitet, fysiskt och verbalt våld förekommer 
och innefattar då något eller några av definitionerna av hot och våld. Anledningen till att 
vi valt att blanda de två begreppen hot och våld är för att undvika upprepningar och på 
så vis göra texten mera följsam för läsaren.  
 

Akutsjukvård 
Inom vården förekommer hot och våld inom flera olika enheter. Ambulanssjukvård, 
akutsjukvård, vård av äldre och dementa, vård av missbrukare, samt inom psykiatrin är 
exempel på områden med hög förekomst av hot och våld (Lundström & Isaksson 2015). 
Akutsjukvård innefattar den vård och omvårdnad som sjuksköterskan ger till en patient 
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som plötsligt blivit utsatt för sjukdom eller någon form av ohälsa. Akutsjukvården 
strävar hela tiden efter att stärka vårdmötet, tillfredsställa patientens behov samt svara 
an på samhällets syn på vad en bra vård är i form av kvalité, säkerhet och tillgänglighet 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 3). 
 

Riskfaktorer 
Miljön har en stor betydelse för uppkomsten av hot och våld och långa väntetider anses 
vara en av de största riskfaktorerna då långa väntetider leder till att patienterna blir 
otåliga, oroliga och stressade (Hahn et. al 2013). Miljön på akutmottagningar kan 
upplevas främmande och till synes kaotisk vilket också kan bidra till sådana känslor 
(Luck, Jackson & Usher 2007). Patientens fysiska och psykiska status och även dennes 
brist på förståelse eller kunskap gällande en situation eller ett problem, har betydelse för 
uppkomsten av hot och våld (Hahn et. al 2013). Patienters missnöje över sin behandling 
eller sjukhusets policy anses också kunna bidra till aggressivitet (Bernaldo-De Quiró, 
Piccini & Gómez 2015). Alkohol har en tendens att minska toleransen hos en person 
och situationer präglade av frustration kan därför bli svårare att hantera för en 
alkoholpåverkad person. Frustrationen kan därigenom leda till ett våldsamt, hotfullt och 
oförutsägbart beteende (Pich, Hazelton, Sundin & Kable 2010). 
Utöver ovanstående riskfaktorer har även karaktären hos vårdaren betydelse, liksom 
vårdarens erfarenheter, utbildningsnivå och attityder kring hot och våld. Uppgiften eller 
åtgärden som vårdaren står inför kring patienten samt den fysiska kontakten i mötet kan 
ha betydelse för uppkomsten av hot och våld (Hahn et al. 2013). I studien av Pich et. al 
(2010) diskuterar författarna om det faktum att vissa sjuksköterskor råkar ut för hot och 
våld i större utsträckning än andra. Unga sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet 
löper större risk att drabbas än äldre och mer erfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskans 
kroppsspråk kan även vara en bidragande faktor till att våld inträffar likaså 
kommunikationen och samspelet mellan vårdtagaren och sjuksköterskan (Hallberg 
2011).  
 

Förebyggande arbete 
Hot och våld på arbetsplatsen är något som ingen ska behöva drabbas av. Det är därför 
viktigt att varje arbetsplats har säkerhetsrutiner samt erbjuder regelbunden utbildning i 
att förebygga incidenter med hot och våld. Personalen skall vara välinformerad om olika 
riskfaktorer och hur de ska hantera hotfulla och våldsamma situationer. Arbetsledning 
och personal ska tillsammans arbeta för att identifiera riskfaktorer och utföra 
riskbedömningar. Genom detta arbete kan inträffade situationer av hot och våld 
uppmärksammas och därmed kan förebyggande arbete genomföras, för att undvika att 
likartade situationer inträffar igen (Lundström & Isaksson 2015). Arbetsmiljöverket 
(2017, s. 3) poängterar vikten av att göra riskbedömningar samt att regelbundet gå 
igenom säkerhetsrutinerna på en arbetsplats. Det är viktigt att det finns stödåtgärder om 
personalen blir utsatt för hot och våld. Stödåtgärder kan vara att få prata med 
arbetsledaren eller få stöd av en psykolog. För att kartlägga risker har Arbetsmiljöverket 
(2017, s. 6-8) skapat en checklista som kan användas för att uppmärksamma brister i 
rutiner kring hot och våld på arbetsplatsen.  
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Konsekvenser för sjuksköterskan 
Mellan åren 2013 och 2015 visar siffror från Statistiska centralbyrån att sjuksköterskan 
var en av de mest utsatta yrkesgrupperna inom vården för att drabbas av hot och våld. 
Hela 46 % av sjuksköterskorna i Sverige hade varit med om hotfulla och våldsamma 
situationer det senaste året (Cederberg 2016). Anledningen till att sjuksköterskor 
drabbas oftare än andra yrkesgrupper anses vara att de spenderar mycket tid med 
patienterna (Olsson 2015). Då sjuksköterskan på akutmottagningen har en första kontakt 
med patienten kan de uppfattas som styrande över väntetiderna och de får därför många 
gånger ta emot reaktioner av frustration från patienterna (Pich, Hazelton, Sundin & 
Kable 2011). 
 
Kowalenko, Gates, Gillespie, Succop & Mentzel (2013) beskriver negativa effekter för 
sjuksköterskor som utsatts för hot och våld, genom att visa på samband mellan 
erfarenheter av hot och våld och upplevelser av negativ stress och lägre kvalitet på 
vården. I en annan studie (Yang, Spector, Chang, Gallant-Roman & Powell 2012) 
redogör författarna för konsekvenserna av fysiskt våld på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskornas hälsa påverkas negativt och författarna tydliggör en koppling mellan 
våld och somatiska besvär likt sömnsvårigheter, trötthet och huvudvärk. Vidare 
beskriver författarna att fysiskt våld åstadkommer direkt påtagliga skador samt att 
stressupplevelsen av det fysiska våldet kvarstår.  
 

Mötet med patienten 
Sjuksköterskan arbetar utefter International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod 
för sjuksköterskor vilken sammanfattningsvis innebär att främja samt återställa hälsa, 
lindra lidande och förebygga sjukdom. Detta görs bland annat med hänsyn till 
mänskliga och kulturella rättigheter, självbestämmande och respekt i vårdmötet.  
 
Sjuksköterskans möte med patienten ska präglas av ett patientperspektiv, vilket är en 
grund för vårdandet och innebär att patienten ska stå i centrum. Sjuksköterskan ska 
fokusera på att ta del av patientens värld, även kallat livsvärld, för att förstå vad hälsa 
och sjukdom betyder för just den individen. Detta kallas för ett vårdvetenskapligt 
vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). Som sjuksköterska är det viktigt att 
vara öppen och följsam mot varje patient och sträva efter att skapa ett vårdande möte. 
Ett vårdande möte kan äga rum under kort tid, som på en akutmottagning, eller under en 
lång tid, som inom psykiatrin. Sjuksköterskan bör vara medveten om sitt 
förhållningssätt och vilket budskap som detta sänder till patienten. När sjuksköterskan 
uppfattas oengagerad och oberörd, så påverkar det patientens välbefinnande. 
Sjuksköterskan har således ett ansvar för interaktionen mellan hen och patienten och för 
att vården blir vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193).  
 
På samma sätt som patienten påverkas av sjuksköterskan, så kan även sjuksköterskan bli 
påverkad av patientens beteende och handlingar. Lundström & Isaksson (2015) 
beskriver hur en våldshandling från en patient påverkar sjuksköterskans inställning och 
förhållningssätt mot patienten till det sämre. I en studie av Angland, Dowing & Casey 
(2014) framkommer det att sjuksköterskor upplever minskat tålamod mot hotfulla och 
våldsamma patienter, vilket kan leda till att sjuksköterskorna lättare blir provocerade. 
Som en skyddsmekanism skapas barriärer mellan dem och patienterna, där de undviker 
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ögonkontakt och får ett förändrat kroppsspråk. Tidigare erfarenheter av hot och våld 
skapar en förförståelse gentemot vissa patienter, vilket leder till att sjuksköterskorna ger 
ett sämre bemötande. Författarna i studien hävdar att det finns ett samband mellan ett 
sådant beteende hos sjuksköterskor och risk för hot och våld på akutmottagningar.  
 
Dahlberg & Segesten (2010, s. 122-123) beskriver vårdvetenskapens intresse för hur 
vården uppfattas och upplevs av patienterna, men även hur den uppfattas av de som 
tillgodoser vården. Vårdarnas perspektiv är viktigt att belysa då det blir problematiskt 
att ge god vård till patienter, om de inte själva uppfattar vården som värdefull. Det 
faktum att vårdarnas arbetssituation har en direkt påverkan på vårdens kvalitet, gör det 
ännu viktigare att belysa vårdarnas perspektiv. Negativa upplevelser och känslor som 
uppkommer i vårdandet, måste uppmärksammas och bearbetas för att säkerställa en god 
vård till patienterna. 
 
PROBLEMFORMULERING 

Hot och våld är ett problem inom hälso- och sjukvården med en drastisk ökning under 
de senaste åren, både globalt och i Sverige. Fenomenet inträffar i all form av 
sjukhusmiljö, men är mest förekommande inom psykiatri, geriatrik, ambulanssjukvård 
samt akutsjukvård. Trots föreskrifter och arbete med förebyggande åtgärder för att 
motverka att hotfulla situationer uppstår, så ökar förekomsten av hot och våld från 
patienter riktat mot sjuksköterskor. Detta är ett högaktuellt ämne vilket är värt att 
uppmärksamma. Kunskap om sjuksköterskors upplevelser och perspektiv av problemet 
kan ge en genomgripande förståelse och en ökad handlingsberedskap. Det kan bidra till 
att utveckla en säker arbetsplats, vilket i sin tur kan leda till en bättre vård.   
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av och reflektioner kring hot och våld 
på en akutmottagning. 
 
METOD 

Val av metod 
Vald metod bygger på en systematisk litteraturöversikt där både kvalitativa samt 
kvantitativa artiklar analyseras. En litteraturöversikt gör det möjligt att skapa en 
överblick och en sammanställning av ett avgränsat område, samt att ta fram underlag för 
kritisk granskning av området (Friberg 2017, s. 144). Fribergs modell för 
litteraturöversikt var tydlig och strukturerad, därav valet av den modellen.  
 

Urval 
För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i litteraturöversikten gjordes 
avgränsningen peer-reviewed. Artiklarna hade publiceringsdatum från år 2007 och 
framåt. Den avgränsningen valdes för att aktuell forskning skulle användas. Arbetet 
med att hitta relevanta sökord utgick till stor del från att se vilka termer författare till 
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vetenskapliga artiklar använt som “key words”. De sökorden som valdes för att 
avgränsa området blev: emergency nurse*, “workplace violence”, violence, aggression, 
consequence, patient*, experience, feeling*, perception, patient-related violence, 
“violence against nurses”.  
 

Datainsamling 
Datainsamling till litteraturöversikten skedde under oktober 2017. De valda sökorden 
formulerades till söksträngar som användes vid litteratursökningen, vilken genomfördes 
främst i databasen Cinahl och även i PubMed. Detta är två databaser med vård, 
omvårdnad och hälso- och sjukvård som huvudområden. Litteratursökningen pågick 
under flera tillfällen, och flera kombinationer med sökord tillämpades för att försäkras 
om att sökresultaten visade all forskning inom området. Under litteratursökningarna 
lästes artiklarnas titlar och abstracts för att spara de artiklar vilka framstod som 
intressanta. Efter att titlar och abstracts lästs sparades totalt 22 artiklar. Författarna läste 
därefter artiklarnas innehåll mer ingående, vilket resulterade i en exkludering av 
15  artiklar. Flera av de exkluderade artiklarna syftade till att undersöka riskfaktorer för 
hot och våld mot sjuksköterskor, vilket författarna inte ansåg ha relevans för att besvara 
syftet i den aktuella litteraturöversikten. Totalt sju artiklar kvarstod. Artiklarna 
kvalitetsgranskades därefter enligt Friberg (s. 187-188, 2017). Kvalitetsgranskningen 
utgick från en mall med frågor, vilka möjliggjorde en fördjupning i artiklarnas kvalité. 
Utöver den strukturerade datainsamlingen hittades två artiklar via länkar från andra 
artiklar. De två artiklarna kvalitetsgranskades innan de slutligen valdes att inkluderas i 
examensarbetet. Processen ledde slutligen till nio inkluderade artiklar. Valda artiklar 
bestod av fyra tillämpade med kvalitativ metod, fyra med både kvantitativ och kvalitativ 
metod samt en med enbart kvantitativ metod. Författarna presenterar en tabell över de 
litteratursökningar som resulterade i inkluderade artiklar i litteraturstudien (se bilaga 1) 
 

Dataanalys 
Vid dataanalys användes Fribergs (s. 148-149, 2017) strukturerade arbetssätt för analys 
av artiklar. Genom att följa en struktur och en arbetsmodell gavs ytterligare förståelse 
för artiklarnas innehåll. Arbetsmodellen föreslår en översiktstabell, vilket skapar 
möjlighet för författarna att få en överskådlig bild över artiklarna, samtidigt som det 
krävs att artiklarna läses grundligt för att sedan kortfattat sammanfatta innehållet i 
tabellen. Arbetet med tabellen möjliggjorde framförallt att flera likheter i artiklarna 
identifierades. En översiktstabell av analyserade artiklar finns redovisat i bilaga 2. 
Författarna skapade två tydliga teman, vilka finns redovisat i examensarbetets 
resultatdel.  
 
 
RESULTAT 

Resultatet från analyserade artiklar presenteras i form av två teman: “Sjuksköterskans 
upplevelser som konsekvenser för välbefinnandet” och “Sjuksköterskans upplevelser 
som konsekvenser för vårdmötet”. Under varje tema presenteras subteman som ger 
ytterligare innebörd i varje tema.  
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Tema Subtema 
Sjuksköterskans upplevelser som 
konsekvenser för välbefinnandet 

- Rädsla under arbetstid 
- Otrygg & sårbar 
- En del av jobbet 

Sjuksköterskans upplevelser som 
konsekvenser för vårdmötet 

- Brist på empati 
- Kommunikationens                      
betydelse 

 
 

Sjuksköterskans upplevelser som konsekvenser för välbefinnandet 
 
Detta tema är uppdelat i tre subteman, vilka beskriver konsekvenser av hot och våld 
som på olika sätt påverkar välbefinnandet hos sjuksköterskor som upplevt hot och våld 
på akutmottagningar.  
 
Rädsla under arbetstid 

Att uppleva rädsla efter att ha blivit utsatt för hot och våld är en återkommande känsla 
som beskrivs av sjuksköterskor i flera studier. I en studie redogör sjuksköterskor för att 
rädsla under arbetstiden är vanligt och ofta förekommande till följd av hotfulla eller 
våldsamma patienter. Under intervjuer beskrev deltagarna tillfällen då de känt sig 
förolämpade, skrämda och hotade av patienter. Det framkommer även att deltagarna har 
känt sig instängda och därmed mer sårbara (Angland, Dowing & Casey 2014). Att bli 
utsatt för incidenter med hot och våld leder inte bara till att sjuksköterskor känner rädsla 
vid incidentens tidpunkt, utan även rädsla för att det ska hända igen. (Ramacciati, 
Ceccagnoli & Addey 2015). I en studie av Blando, O´Hagen, Casteel, Nocera & Peek-
Asa (2013) speglas liknande varaktiga känslor där sjuksköterskor med tidigare 
upplevelser av hot och våld ofta kände sig mer ängsliga än de utan erfarenheter av hot 
och våld. Sjuksköterskor har även uppgett känslor av att behöva vara på sin vakt (Gates, 
Gillespie & Succop 2011). I en studie förklarar en deltagare att han känner rädsla under 
arbetstid minst en gång i månaden (Pich et. al 2011). Sjuksköterskor har även uppgett 
rädsla av att vistas ensamma i delar av akutmottagningen (Renker, Scribner & 
Huff  2013). Det framkommer även i en annan studie, då en deltagare upplever det 
påfrestande att utföra ensamarbete, då sjuksköterskan befinner sig ensam med patienten 
och där ingen utomstående kan iaktta och agera om hot och våld skulle inträffa.  
 

“I have never been afraid to come to work before but now I find myself fearful and 
reluctant to come in to a violent situation” (Wolf, Delao & Perhats 2014). 

 

Otrygg & sårbar 
Många sjuksköterskor upplever en otrygghet på akutmottagningen och känner att det 
finns ett behov av en ökad tillgänglighet när det kommer till säkerhet. Med en förbättrad 
säkerhet så hade känslan av sårbarhet kunnat minska (Hyland, Watts & Fry 2016). 
Liknande upplevelser hade sjuksköterskor i studien av Angland, Dowing & Casey 
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(2014). De ansåg att många av våldsincidenterna hade kunnat förebyggas och reducerats 
med en mer lättillgänglig säkerhet och förbättrade säkerhetsåtgärder. Vidare menade de 
att bara närvaron av säkerhetsvakter gav en avskräckande effekt vilket minskade antalet 
våldsincidenter. I en amerikansk studie beskrev flera sjuksköterskor en otrygg 
arbetsplats där säkerhetskameror och säkerhetslarm infördes men aldrig upprätthölls 
eller trädde i kraft (Wolf et al. 2014).  
 
En känsla av otrygghet speglas tydligt i en studie av Blando et. al (2013) där författarna 
beskriver att sjuksköterskor vilka upplevde en god tillgänglighet av säkerhetsvakter och 
säkerhetsutrustning kände sig betydligt säkrare än de som inte upplevde en god 
tillgänglighet av säkerhetsåtgärder. I samma undersökning fastställdes att sjuksköterskor 
som blivit frekvent utsatta för verbala övergrepp kände sig mindre säkra än de 
sjuksköterskor som inte blivit utsatt lika ofta. 
 

 “...It took three phone calls to security before they bothered to turn up.” 
 (Angland, Dowing & Casey 2014) 

 
Flera sjuksköterskor kände av hinder för rapporteringen av våld och det ökade deras 
frustration samt uppfattning av brist på stöd från sjukshusledningen. Känslor att 
“Nothing will be done,” “..no one cares” eller att tid för rapportering enbart var möjlig 
efter arbetstid ledde till frustration. De kände också att proceduren för rapportering var 
obekväm och utdragen. Över 68 % av deltagarna upplevde att sjukhusledningen eller 
ledningen för akutmottagningen inte engagerade sig tillräckligt i att försöka eliminera 
arbetsrelaterat våld. Flera sjuksköterskor upplevde rapporteringen meningslös i tron om 
att ingen förändring i policy eller procedurer skulle ske trots rapportering (Renker, 
Scribner & Huff 2013). Enligt Ramacciati, Ceccagnoli & Addey (2015) var ”att känna 
sig utlämnad” en återkommande känsla när det handlade om brist på stöd från 
sjukhusledningen och en sådan känsla var ofta kombinerad med en upplevd ensamhet. 
Flera deltagare kände sig övergivna och utan stöttning från ledningen men de kände sig 
också övergivna av koordinatorerna vilket ledde till ilska hos flera sjuksköterskor. Ilska 
uppstod också när föreslagna åtgärder och förbättringar aldrig skedde efter en 
våldsincident.  
 
Frustration, ångest och en ökad upplevelse av en otrygg arbetsplats var känslor hos 
sjuksköterskor som beskrev en brist på stöttning från domare och åklagare efter en 
anmäld incident. En sjuksköterska i samma studie upplevde dessutom att 
sjukhusledningen oroade sig mer för att våldsincidenten kunde bidra till dåligt rykte för 
sjukhuset; 
 

“The chief Nursing Officer seemed to be more concerned that I was filing a police 
report than over the fact that I was assaulted” (Wolf et al. 2014).  

 
En del av jobbet 

I en australiensisk studie beskrev flera av sjuksköterskorna att de skuldbelade sig själva 
för att de kände sig rädda och menade att de accepterade en stor mängd övergrepp på 
grund av att de ansåg att det var en del av jobbet (Angland et al. 2014). Denna 
upplevelse av att våld är en del av jobbet stärks i en annan studie av Renker, Scribner & 
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Huff (2013). Det har visat sig att sjuksköterskor ibland förnekat vilken påverkan våldet 
på en akutmottagning har och att detta till stor del beror på en acceptans av våldet som 
en del av arbetet och att det hör till arbetsplatsens karaktär. Några sjuksköterskor 
upplevde att jobbet på akuten är en chansning och om det inte är hanterbart är det bättre 
att säga upp sig.  
 

“We all know this is the chance we take everyday in our job as ED nurses”  
(Wolf, Delao & Perhats 2014). 

 
Sjuksköterskor i en australiensisk studie betraktade våld från patienter som oundvikligt, 
trots att de ogärna ville erkänna det och att det är ett ökande problem där sjuksköterskor 
drabbas i större utsträckning än läkare. De ansåg att det patientrelaterade våldet enbart 
kunde åtgärdas genom förändringar i systemet (Pich et. al 2011). Sjuksköterskor i en 
italiensk studie av Ramacciati, Ceccagnoli & Addey (2015) upplevde samma känslor av 
oundviklighet när det kom till det patientrelaterade våldet och förklarade att det ansågs 
vara vardagliga händelser. Vidare förklarar flera sjuksköterskor att verbalt våld blivit 
normaliserat så till den grad att det numera går oreflekterat förbi och att det ses som ren 
rutin. I studien av Hyland et al. (2016) hade 90 % av de deltagande sjuksköterskorna 
upplevt verbalt våld från patienter någon gång under tiden de arbetat på 
akutmottagningen och över 91 % hade råkat ut för fysiskt våld det senaste året. 
 

“Verbal abuse has become an everyday thing, we hardly notice it anymore, I hardly 
consider verbal abuse as violence by now” (Ramacciati Ceccagnoli & Addey 2015). 

 

Sjuksköterskans upplevelser som konsekvenser för vårdmötet 
 
Detta tema är uppdelat i två subteman vilka beskriver sjuksköterskors upplevelser av 
hur hot och våld påverkar mötet med patienten.  
 
Kommunikationens betydelse 

Många sjuksköterskor upplevde att kommunikationen är av betydelse i mötet med 
patienten och att den genom ärlighet kan förebygga våld och aggressivitet. 
Kommunikationen inom personalgruppen upplevdes också viktig då brist på 
kommunikation sinsemellan kan leda till missförstånd och bidra till att en patient blir 
aggressiv om hen får olika typer av information. Flera sjuksköterskor beskrev också att 
tålamodet har en stor del i attityden gentemot patienter och att det kan brista i slutet av 
ett arbetspass. Stress upplevdes också vara en faktor vilken kunde påverka attityden 
negativt (Angland, Dowing & Casey 2014). Liknande upplevelser hade sjuksköterskor i 
en studie där de beskrev att vårdpersonal vars ton uppfattades mer otrevlig och 
nedlåtande riskerade att drabbas oftare av patientrelaterat våld (Pich et. al 2011). 
Ytterligare en sjuksköterska upplevde att en del av kollegorna kunde vara tvära och 
korta i tonen vilket direkt ledde till ett argt svar eller en våldshandling från patienten. En 
annan sjuksköterska menade att ett beslutsamt och bestämt svar, trots att det kunde vara 
bryskt ändå kunde vara betryggande och lugnande för patienten. Sjuksköterskan 
upplevde däremot att ett rent av oförskämt svar ibland ledde till våld och att det då, trots 
att det inte var förtjänat, var mer begripligt (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey 2015). 
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Självmedvetenhet hos sjuksköterskan upplevdes viktigt i förhållande till våld, en 
medvetenhet om att vara en del av problemet och att ens eget beteende kan ha betydelse 
för uppkomsten av våldet. En sjuksköterska i studien kände skuld då hen inte hade 
lyckats hantera patienten på ett känslomässigt plan och en annan upplevde skuld i att 
någon annan kanske hade agerat annorlunda och att våld då inte hade uppstått 
(Ramacciati Ceccagnoli & Addey 2015). Det finns också en risk att vid rädsla för att 
våld ska uppstå, så kan detta leda till att sjuksköterskor undviker att interagera med 
dessa patienter och att de då missar ett eventuellt kritiskt tillstånd (Renker, Scribner & 
Huff 2013). 
 

“...it’s basically about the way we talk to them. ...you know if 
everybody communicated properly with patients and relatives we wouldn’t 
have half the problems we do.” (Angland, Dowling & Casey 2014) 

 

Brist på empati 
Resultatet i en australiensisk studie beskriver känslor som sjuksköterskor upplever efter 
patientrelaterat våld på en akutmottagning. Alla upplevelser som beskrevs påverkade 
sjuksköterskorna negativt. Känslor som uppmärksammades var frustration och 
maktlöshet. Hotfulla eller våldsamma incidenter medförde även förtvivlan och sorg hos 
deltagarna. I studien framkommer dessutom att sjuksköterskor har svårt att känna 
empati mot patienter med ett hotfullt bemötande. En deltagare beskriver patienter som 
“otacksamma” och förklarar hur svårt det är att vara empatisk mot en sådan patient. En 
annan deltagare beskriver svårigheterna att visa empati i följande citat: 
 

“It is hard to be empathetic when someone is abusing you using the F words”  
(Pich et. al 2011).  

 
Att sjuksköterskor får svårt att visa empati och ge känslomässigt stöd till patienter 
styrks i en annan studie, där resultatet visar hur sjuksköterskors förmåga till detta var 
mindre efter att ha utsatts för en våldsincident (Gates, Gillespie & Succop 2011).  
Hur sjuksköterskor reagerar och hanterar hot och våld kan skilja sig beroende på 
patientens diagnos och tillstånd. Sjuksköterskor har överseende med ett hotfullt 
beteende om patienten är dement eller lider av ett annat tillstånd som påverkar det 
rationella tänkandet. Vid dessa tillstånd har sjuksköterskan förståelse för att våld kan 
förekomma och ser inte lika allvarligt på händelsen. Däremot kan en hotfull patient som 
inte anses lida av ett sådant tillstånd medföra mindre förståelse, tålamod och empati hos 
sjuksköterskan. Det tydliggörs i ett citat från en deltagare:  
 

“Like take a look at yourself, you know you’re really not that sick. You’re here with a 
sore toe, there’s people dying next door, there’s kids that can’t breath, do you know…” 

(Luck, Jackson & Usher 2007).  
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DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i två delar, där metoddiskussionen beskriver metoden och 
tillvägagångssättet under examensarbetets gång och resultatdiskussionen beskriver det 
mest väsentliga i arbetets resultat. 
 

Metoddiskussion 
Examensarbetet är en litteraturöversikt utformad enligt Friberg (2017). Att utforma en 
litteraturöversikt enligt Fribergs metod grundades i den tydliga och strukturerade 
beskrivningen i text av hur en litteraturöversikt utformas. Friberg beskriver även en 
stegvis arbetsmodell av hur en artikelanalys bör går till, vilket gav stor nytta i arbetet 
med att analysera artiklarna till resultatet.  
 
Valet att genomföra en litteraturöversikt berodde delvis på tiden, då möjligheten att 
skriva examensarbetet var tidsbegränsat. Det bedömdes därför vara mer relevant att 
välja en litteraturöversikt till examensarbetet, då alternativet empirisk kvalitativ studie 
troligtvis hade varit mer tidskrävande. Författarna ansåg att en litteraturöversikt var 
relevant för att besvara syftet, då en litteraturöversikt möjliggör skapandet av en 
helhetsbild över det valda problemområdet. Detta möjliggör att befintlig forskning 
granskas och eventuella kunskapsluckor upptäcks. Under arbetets gång har författarna 
uppmärksammat att sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar är 
sparsamt utforskat inom Sverige. Författarna resonerar därför att även en empirisk 
kvalitativ studie hade varit relevant för att besvara syftet.  
 
Initialt syftade examensarbetet till att ta reda på sjuksköterskors upplevelse av hot och 
våld generellt i en sjukhusmiljö. Efter ett antal inledande litteratursökningar gavs en 
översikt över området och därefter valdes att avgränsa problemområdet till 
sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på en akutmottagning. Mycket av befintlig 
forskning utgår från akutmottagningen eftersom det är en plats där hot och våld är 
vanligt förekommande och av den anledningen valdes avgränsningen.  
 
Beslutet om att avgränsa litteratursökningen till att enbart använda artiklar med 
publiceringsdatum från år 2007 kan ses som en svaghet i examensarbetet, då det innebär 
att färre artiklar visas i sökresultaten. Författarna resonerade att artiklar vars 
publiceringsdatum inte översteg tio år bidrog till en aktualitet i examensarbetet. 
Inledningsvis var författarnas utgångspunkt att använda artiklar publicerade i Sverige, 
men under litteratursökningarna uppmärksammades att mycket forskning härstammade 
från Australien och USA. Majoriteten av artiklar i litteraturöversikten är följaktligen 
ifrån dessa delar av världen, vilket kan ses som en nackdel, då resultatet inte speglar 
sjuksköterskors upplevelser ur ett globalt perspektiv. Andra inkluderade artiklar 
härstammade från Italien och Irland. Artiklar från Sverige var dessvärre få, och syftade 
till att undersöka hot och våld inom ambulanssjukvård och traumavård. Författarna 
valde att inte inkludera dessa artiklar, då aktuell litteraturöversikt syftar till att belysa 
upplevelser av hot och våld på akutmottagningar. Att svenska artiklar inte inkluderats 
kan uppfattas som en svaghet i arbetet och författarna resonerade i efterhand att dessa 
artiklar kunde bidragit med intressant innehåll till litteraturöversikten.  
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Författarna inkluderade artiklar tillämpade med både kvalitativa och kvantitativa metod. 
Ett alternativ fanns att endast använda artiklar tillämpade med kvalitativ metod, då 
syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och känslor av att bli utsatta för hot och 
våld. 
 
Kvalitativ forskning utgår från att erhålla ökad kunskap och förståelse gällande 
individers upplevelser och erfarenheter (Friberg 2017, s. 129). Av den anledningen hade 
föreliggande litteraturöversikt gynnats av att enbart använda kvalitativa artiklar. En 
blandning av kvalitativ och kvantitativ data anses däremot av författarna vara en fördel. 
Detta förklaras av att det bidrar med en djupare förståelse för hur det upplevs av 
sjuksköterskan som individ, samtidigt som det ger ett bredare perspektiv av fenomenet.  

 
Resultatdiskussion 
 
Valda delar att diskutera i detta avsnitt är “Otrygg & sårbar”, “En del av jobbet” och 
“Brist på empati”. Dessa aspekter ansågs av författarna vara de mest beaktansvärda och 
problematiska i relation till sjuksköterskans välbefinnande och själva vårdmötet.  
 
I resultatet framkom att många sjuksköterskor kände sig otrygga på akutmottagningen 
och det var starkt kopplat till upplevelser av en bristande säkerhet. De upplevde att 
många våldsincidenter hade kunnat förebyggas om säkerheten hade varit bättre och 
kände frustration över att sjukhusledningen inte jobbade tillräckligt hårt för att 
minimera riskerna. Det är inte i enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1160) vilken talar 
för att arbetsgivaren ska utföra de åtgärder som krävs för att förhindra att en 
arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycka. Vidare framkommer det i resultatet att de 
sjuksköterskor som hade upplevelser av en bra och tillgänglig säkerhet kände sig 
avsevärt mycket tryggare och säkrare än de vars upplevelser av säkerheten var negativa. 
Rätten till en god och säker arbetsmiljö tydliggörs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
hot och våld i arbetsmiljö (AFS, 1993:2). Resultatet visade även att upplevelser av brist 
på stöd från sjukhusledningen och chefer efter våldsincidenter ledde till negativa 
känslor hos sjuksköterskor likt ensamhet och sårbarhet. Rapportering av våld upplevdes 
problematiskt på grund av tidsbrist och en känsla av meningslöshet då ingen förändring 
skedde tillräckligt snabbt eller som överhuvudtaget aldrig inträffade. Detta kan styrkas i 
tidigare forskning där tre av fem orsaker till underrapportering av våldsincidenter visade 
sig vara “slöseri med tid”, “brist på tid” och “brist på stöd” (Lovell, Skellern & Mason 
2011).  
 
Hallberg (2011) diskuterar det professionella ansvaret som sjuksköterskan har gällande 
rapportering av risker på arbetsplatsen. Detta verkar inte efterföljas enligt vår aktuella 
litteraturöversikt. Författarna föreslår att rapportering av våld ska bli mer uppmuntrat av 
chefer samt ges mer utrymme. Det krävs att åtgärder vidtas omgående eller snarast 
möjligt efter en rapporterad våldsincident för att rapporteringen ska upplevas som 
meningsfull och därmed även bidra till ökad trygghet.   
 
Resultatet visade att en återkommande upplevelse hos sjuksköterskor var att våld och 
aggressivitet är något som ingår i jobbet på en akutmottagning. Det visade sig att några 
sjuksköterskor kände sig rädda och upplevde skuld i samband med en sådan händelse. 
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Men på samma gång menade de att att övergrepp var en del av jobbet. Upplevelserna av 
att våld ingår i arbetet är i enlighet med ICN (2007) där det framhävs att arbetsrelaterat 
våld allt för ofta blir accepterat av sjuksköterskor men dessvärre även av rättsväsendet. 
Vidare framkom det i den aktuella studiens resultat att upplevelsen av våld såsom en del 
av jobbet grundade sig i att det fanns en accepterande inställning, att våldet var 
oundvikligt, att det sågs som vardagligt och till en viss del normaliserat. Verbalt våld 
var mest förekommande, vilket ledde till att det inte ansågs ingå i våldskategorin. 
Resultatet stämmer överens med tidigare forskning där det i en undersökning framkom 
att 70 % av de deltagande sjuksköterskorna hade utsatts för någon form av våld på 
akutmottagningen de senaste fem månaderna. I samma undersökning bekräftades det att 
verbalt våld var det mest förekommande (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004). Ny 
forskning från 2017 visar att över 88 % av personal från akutmottagningar hade utsatts 
för någon form av våld det senaste halvåret (Copeland & Henry 2017). Likheterna i 
dessa studier bringar förståelse för det aktuella resultatet gällande våldet som vardagligt 
och normaliserat.  Det är oklart vad en sådan syn på arbetsrelaterat våld leder till i 
framtiden. Om våldet blir en normal och förväntad del i arbetsmiljön, hur ska då 
sjuksköterskor bli motiverade till att driva förändringar framåt? American Nurses 
Association (2015) framförde nya strategier angående arbetsrelaterat våld och 
klargjorde en nolltolerans med argumentet att fysiskt eller verbalt våld inte får ses vara 
en del av jobbet. Det skulle krävas att sjuksköterskor tillsammans med arbetsgivare 
bidrar med ett gemensamt och hållbart engagemang i att skapa en trygg och pålitlig 
arbetsmiljö vilken främjar värdighet och respekt. 
 
Författarna anser att patientrelaterat våld är oacceptabelt men är ense om det faktum att 
det ibland är oundvikligt. Författarna grundar det i att sjuksköterskor på en 
akutmottagning träffar på olika människor från samhället i kritiska eller mindre kritiska 
lägen, alla med sin unika livsvärld. Sjuksköterskans förhållningssätt kan bli styrande 
och i Dahlberg & Segesten (2010, s. 210) diskuteras vikten av att förmedla närvaro i 
vårdandet av patienten och därmed bringa trygghet och säkerhet men även att vara 
öppen och flexibel i olika situationer och med olika typer av patienter. Detta 
förhållningssätt leder till ett mer behagligt möte för patienten. Författarna upplever dock 
att förutsättningarna för ett sådant förhållningssätt är individuellt och kan styras av 
erfarenhet och rutin samt sjuksköterskans personlighet. Handledning och stöttning blir 
därför viktigt vilket även Dahlberg & Segesten (2013, s. 215) poängterar när det 
kommer till att hantera svårare vårdmöten och menar att egna känslor som rädsla och 
obehag behöver bearbetas för att ett gott vårdande ska uppstå.  
 
Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor upplever en minskad förmåga att känna 
empati mot patienter, efter att ha blivit utsatta för hot och våld. Det framkom även hur 
sjuksköterskor reagerade med sorg, frustration och förtvivlan. Patienter beskrevs som 
“otacksamma” och det framkom hur empatin minskade i möten med hotfulla patienter. 
Att drabbas av hot och våld ledde även till problem för sjuksköterskor att erbjuda ett 
känslomässigt stöd.  
 
Empati beskrivs som ett sätt för vårdaren att förmedla trygghet och stöd till patienter, 
samt ett sätt att skapa en vårdrelation. Det beskrivs även som ett förhållningssätt hos 
vårdaren som är av betydelse för att patienten ska känna sig sedd och tagen på allvar 
(Holm 2001 se Wiklund 2003, s. 164,166). Föreliggande litteraturöversikt visar att 
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empati och stöd till patienter försvåras när sjuksköterskor får utstå hot och våld, vilket 
leder till negativa känslor som kan påverka deras välbefinnande. Detta samband visas i 
en studie från Canada där sjuksköterskors välmående jämförs med deras empatiska 
förmåga. Det påvisades hur sjuksköterskor som upplevde stort välbefinnande hade 
större förmåga att visa empati mot patienter. Sjuksköterskor med mindre välbefinnande 
visade således mindre empati (Borgault et. al 2015). Det framkommer även i en annan 
studie hur sjuksköterskors självkänsla har betydelse för att visa empati och medkänsla 
(Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz 2016).   
 
En empatisk förmåga är en viktig egenskap i sjuksköterskors bemötande och behövs för 
att patienter ska uppleva en god vård. Sjuksköterskors mående påverkar förmågan att 
tillgodose en god vård, eftersom en god vård till stor del består av empati, medkänsla 
och stöd till patienter. En minskad förmåga till att förmedla dessa känslor kan därför ses 
som direkt förödande för vården. Att värna om sjuksköterskors välbefinnande anses 
därför vara av stor vikt. Hot och våld är en orsak till att sjuksköterskors mående 
påverkas negativt och bör därför förebyggas i så stor uträckning som möjligt. 
 

BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADEN 
 
En etisk konflikt 

 
Studiens resultat speglar ett komplext vårdande där fysiskt och verbalt våld ger ett 
flertal konsekvenser för sjuksköterskan i form av känslor av rädsla, otrygghet, brist på 
empati och acceptans av hot och våld. Om sjuksköterskan styrs av dessa känslor kan 
omvårdnaden komma att begränsas genom att sjuksköterskan tar avstånd och inte är 
närvarande eller engagerad i patientmötet. I slutändan drabbas därför inte enbart 
sjuksköterskan utan även den aggressiva patienten på grund att hen inte ges adekvat 
vård. Vårdandet kan med andra ord beskrivas som meningslöst. Av resultatet att döma 
skildras därmed en etisk konflikt i vårdmötet med den våldsamma patienten. Detta skall 
ses med hänsyn till Hälso-sjukvårdslagen (2017:30, 3 kap) vilken beskriver strävan efter 
att utföra en god och jämlik vård med respekt för människovärdet. I samfund med den 
arbetar sjuksköterskan utifrån ICN:s etiska kod (2014) där hen aktivt ska delta för att 
utveckla och bevara värdegrunden i omvårdnaden. Vården ska dessutom präglas av ett 
patientperspektiv vilket tillsammans med det ovannämnda, kan enligt författarna 
upplevas problematiskt i ett aggressivt patientmöte eftersom sjuksköterskan kan få det 
svårt att vårda utefter dessa riktlinjer och lagar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS, 
1993:2) beskriver nämligen rätten till en god och säker arbetsmiljö. Dessa föreskrifter 
kan i dylika situationer upplevas motsägelsefulla eftersom sjuksköterskans vill sträva 
efter ett förhållningssätt med fokus på patienten och dennes livsvärld, samtidigt som hen 
tvingas utstå aggressivitet.  
 
Hållbar utveckling 

Föreliggande studies resultat belyser balansen mellan sjuksköterskans strävan efter att 
vilja utföra bästa möjliga omvårdnad och risken för att dagligen utsättas för hot och 
våld. Frågor uppstår dock om vad fenomenet hot och våld inom vården kan leda till på 
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lång sikt och hur vården påverkas, något som det aktuella resultatet inte belyser. Om 
sjuksköterskan upplever rädsla, otrygghet och brist på empati under arbetstid så kan 
antaganden däremot tas att vårdkvalitén överlag sätts på spel. Detta gäller inte bara det 
aktuella vårdmötet där både sjuksköterskan och den våldsamma patienten riskerar att bli 
lidande, utan även för övriga patienter vars vård inte kan uppnå en tillräckligt hög 
kvalité. Detta påstående grundar författarna på att sjuksköterskans välbefinnande 
generellt har betydelse för den vård hen erbjuder. Ur ett perspektiv med fokus på hållbar 
utveckling inom hälso- och sjukvården behöver såväl medarbetare som arbetsledning 
arbeta aktivt för att förebygga hot och våld. Genom bättre våldsförebyggande 
utbildningar för sjukvårdspersonal, stöttning och en förbättrad säkerhet tror författarna 
att hot och våld kan minska och en god vårdkvalité kan upprätthållas. Författarna har 
dock resonerat angående den uttalade ökningen av hot och våld och vad som ligger 
bakom den. Spekulationer har gjorts kring ett eventuellt samband mellan hot och våld 
inom hälso- och sjukvården och samhällsproblem generellt, med bland annat ökad 
segregation samt vålds- och drogproblematik. Det krävs därför inte bara ett 
förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården utan i samhället överlag för att nå 
kärnan i problematiken.  
 
 
SLUTSATSER 

• Denna litteraturöversikt belyser hur hot och våld på akutmottagningar påverkar 
sjuksköterskors välbefinnande och möte med patienten.  

• Bättre säkerhetsrutiner efterfrågas av många sjuksköterskor på 
akutmottagningar. 

• Sjuksköterskors mående har ett direkt samband med kvalitén på vården. 
• Författarna har uppmärksammat att forskning inom området i Sverige är 

sparsam.  
• Aktuell litteraturöversikt påvisar vikten av stöd till sjuksköterskor och utbildning 

i förebyggande arbete med hot och våld.  
 

Förslag på vidare forskning 
 
Författarna identifierade en kunskapslucka i hur hot och våld påverkar sjuksköterskan i 
det långa loppet. Mer forskning om långsiktiga konsekvenser hade möjliggjort en 
djupgående förståelse för hur hot och våld inte bara påverkar sjuksköterskan på en 
individnivå men också hur sjukhusorganisationen samt samhället kan drabbas. Under 
arbetets gång upptäcktes också att forskning från Sverige var mycket begränsad i ämnet. 
Trots att upplevelserna hos sjuksköterskor inte skiljde sig åt i de artiklar författarna 
behandlade, så hade det varit intressant att jämföra upplevelserna i vår studie med 
upplevelserna av hot och våld bland sjuksköterskor på svenska akutmottagningar. Detta 
gäller inte minst mot bakgrund av att det rapporteras frekvent om hot och våld inom 
svensk sjukvård i svensk media.  
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AND experience  
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59 Peer-reviewed 
År 2007-2017 
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PubMed 
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 

 
Titel  
Författare 
Tidskrift 
Årtal (för 
publikation) 

Syfte Metod Resultat 
 
 

 

Diskussion 

Impact of 
hospital security 
programmes and 
workplace 
aggression on 
nurse perceptions 
of safety 
 
J. D. Blando, E. 
O’Hagan, C. 
Casteel, M. A. 
Nocera & C. 
Peek-Asa 
 
Journal of 
Nursing 
Management 
 
2013 

Syftet med 
denna studie 
var att bedöma 
hur 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
deras säkerhet 
och våld 
påverkades av 
deras miljö och 
huruvida denna 
uppfattning 
motsvarade 
deras faktiska 
risk. 

314 
sjuksköterskor 
från olika 
akutmottagningar, 
143 
sjuksköterskor 
inom psykiatrin. 
Mixad 
tvärsnittstudie. 
Strukturerade 
intervjuer med 
frågor om 
sjuksköterskans 
inställning och tro 
gällande deras 
säkerhet och 
sjukhusets 
säkerhetsprogram. 

Sjuksköterskor från 
akutmottagning 
känner sig mer 
osäkra på jobbet än 
de inom psykiatrin. 
Nästan hälften av 
sjuksköterskorna från 
akuten kände att 
säkerhetsutrustningen 
var bristande, 43 % 
ansåg att det fanns 
brister med 
säkerhetsvakterna. 
Sjuksköterskor som 
aldrig utsatts för våld 
kände sig betydligt 
säkrare än de som 
frekvent hade utsatts.  

Studien påvisar 
inverkan på 
arbetsmijö, 
miljökulturen och 
den specifika 
utbildningen i 
omvårdnad. 
Akutsjukskötersk
an har inte 
samma förmåga 
eller utbildning i 
att hantera 
våldsamma 
patienter i 
jämförelse med 
psykiatrisjuksköt
erskor. 
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Innocent or 
culpable? 
Meanings that 
emergency 
department 
nurses 
ascribe to 
individual acts of 
violence 
 
L. Luck, D. 
Jackson & K. 
Usher  
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
2008 

Syftet är att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
på 
akutmottagnin
gar beskriver 
våld från 
patienter och 
anhöriga, och 
hur de hanterar 
våldsamma 
eller hotfulla 
situationer. 

Studien bestod av 
både kvalitativ 
och kvantitativ 
ansats. 20 
sjuksköterskor 
deltog. 
Datainsamling 
skedde i form av 
semi-
strukturerade 
intervjuer, 
observationer och 
anteckningar från 
forskarna  

Under studien 
observerade 
forskarna 16 
våldsincidenter varav 
0 rapporterades till 
ledningen. 
Deltagarna har i vissa 
fall förståelse för att 
vissa våldshändelser 
inträffar och det finns 
flera faktorer som 
bidrar till att 
sjuksköterskor inte 
ser så allvarligt på 
våld. 

Underrapporterin
g är ett vanligt 
problem som 
författarna 
försöker förstå. 
Olika faktorer 
bidrar till att 
sjuksköterskor 
upplever hot och 
våld på olika sätt. 
Det är en av 
anledningarna till 
att många 
våldsincidenter 
inte rapporteras.  

Nothing changes, 
nobody cares: 
Understanding 
the experience of 
emergency nurses 
physically or 
verbally assaulted 
while providing 
care 
 
L. A. Wolf, D. A. 
M. Delao & C. 
Perhats 
 
Journal of 
Emergency 
nursing 
 
2014 

Syftet är att få 
ökad förståelse 
för 
sjuksköterskor 
som blivit 
utsatta för 
fysiskt eller 
verbalt våld på 
akutmottagnin
gar i USA. 

Kvalitativ ansats. 
46 sjuksköterskor 
som arbetade på 
akutmottagningar 
i USA tillfrågades 
och datainsamling 
gjordes via mail. 
Frågan som 
deltagarna skulle 
besvara var 
“Berätta om dina 
erfarenheter av 
hot och våld inom 
akutvården”. 

Resultatet visar att 
deltagarna upplever 
att det finns en 
accepterande 
inställning till hot 
och våld samt att 
arbetsplatsen upplevs 
osäker. De upplever 
även uteblivet stöd 
från arbetsledningen. 
Deltagarna uppger att 
riskfaktorer för hot 
och våld ofta 
ignoreras. 

Forskningen 
identifierar några 
av de fysiska och 
psykiska 
konsekvenserna 
av våld upplevda 
av sjuksköterskor 
på lång sikt. 
Konsekvenserna 
leder till förlorad 
produktivitet, 
minskat antal 
sjuksköterskor 
samt hindrar 
sjuksköterskors 
förmåga att ge 
patientvård. 
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Nurses’ 
percepetions of 
the factors which 
cause violence 
and aggression in 
the emergency 
department: A 
qualitative study 
 
S. Angland, M. 
Dowling & D. 
Casey 
 
International 
Emergency 
Nursing 
 
2013 

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
av de faktorer 
som orsakar 
våld och 
aggression på 
en irländsk 
akutmottagnin
g. 

Kvalitativ ansats. 
Inklusionskriterie
r: Sjuksköterskor 
med minst 6 
månaders 
erfarenhet inom 
akutvård. 
Involverad i en 
situation med 
våld den senaste 
månaden. 12 
deltagande 
sjuksköterskor. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

2 teman: 
miljöfaktorer: 
väntetider, 
överbeläggning, 
säkerhetsbrister, 
problem relaterade 
till triagering. 
Kommunikationsfakt
orer: interaktioner 
mellan personer, 
vårdpersonalens 
attityd, rädsla och 
sårbarhet. Känslor 
som uppstod var: 
rädsla, känsla av hot, 
oro.  

Triageområdet 
var där risken för 
våld var störst. 
Förbättrning i 
kommunikation 
kan motverka 
våld. 

Patient-related 
violence at triage: 
A qualitative 
descriptive study 
 
J. Pich, M. 
Hazelton, D. 
Sundin & A. 
Kable 
 
International 
Emergency 
Nursing 
 
2011 

Syftet är att 
beskriva 
erfarenheterna 
av 
patientrelaterat 
våld hos 
sjuksköterskor 
som arbetar 
med triage. 

Kvalitativ metod. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer.. 
Studien bestod av 
sex deltagare som 
arbetade med 
triage på en 
akutmottagning. 

Deltagarna beskrev 
känslor som 
frustration och 
maktlöshet efter att 
ha blivit utsatt för hot 
och våld. De beskrev 
att de hade svårt att 
gå till arbetet och 
fick svårt att känna 
empati för patienter 
som behandlade dem 
illa.  

Studien visar att 
deltagarna har 
överseende med 
våld om det 
kommer från 
patienter med 
demens eller 
alkoholpåverkan.  
Författarna 
diskuterar bland 
annat brister i 
förebyggande 
arbete och 
otillräckligt stöd 
från 
arbetsledningen. 
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Rates of 
workplace 
aggression in the 
emergency 
department and 
nurses’ 
perceptions of 
this challenging 
behaviour: A 
multimethod 
study  
 
S. Hyland, J. 
Watts & M. Fry 
 
Australasian 
Emergency 
Nursing Journal 
 
2016 

Syftet är att 
identifiera 
mönster och 
egenskaper hos 
rapporterade 
händelser av 
hot och våld i 
informationsha
nteringgsystem
et på två 
sjukhus i 
Sydney, 
Australien, 
samt att 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
av att vårda 
patienter med 
ett utmanande 
beteende på en 
akutmottagnin
g. 

Kvantitativ och 
kvalitativ ansats. 
Fas 1: utforska 
anmälningar 
relaterade till hot 
och våld. Fas 2: 
undersökning av 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter 
med ett 
utmanande 
beteende på en 
akutmottagning. 
Enkäter med 19 
frågor. 

Tre teman i den 
kvalitativa delen: 
“ökad säkerhet” då 
många av deltagarna 
upplevde sig osäkra 
och önskade närvaro 
av säkerhetsvakt. Fri 
tillgång” handlade 
om deltagarnas oro 
över att 
akutmottagningen 
alltid hade öppen 
entré och därmed 
skapade en 
otrygghetskänsla. 
“Obalans” Under 
helger och kvällar var 
det mindre personal 
vilket gjorde det 
svårare att hantera 
utmanande beteende 
från patienter.  

Akutmottagninge
n är en miljö med 
hög risk för hot 
och våld.  
Sjuksköterskors 
självförtroende, 
medvetenhet och 
färdigheter 
behöver stärkas 
för att kunna 
hantera 
utmanande 
beteenden bättre. 
Att tidigt 
identifiera, 
förebygga och 
hantera 
eventuella 
våldsbenägna 
patienter är 
grundläggande 
för en säker 
arbetsmiljö. 

Staff perspectives 
of violence in the 
emergency 
department: 
Appeals for 
consequences, 
collaboration and 
consistency 
 
P. Renker, S. A. 
Scribner & P. 
Huff 
 
Work 
 
2013 

Syftet är att 
identifiera och 
beskriva 
personalens 
erfarenheter, 
bekymmer/oro 
och 
uppfattningar 
om våld och 
övergrepp 
utövat av 
patienter eller 
besökare. 

Mixad 
tvärsnittsstudie. 
41 sjuksköterskor, 
10 läkare. Frågor 
om erfarenheter 
och uppfattningar 
kring våld. 

7 teman uppdagades i 
den kvalitativa delen; 
bidragande faktorer, 
oro kring fokus på 
kundtjänst (istället 
för patienter), 
konflikter, cynism, 
konsekvenser, 
konsistens 
(oförändlighet), 
samarbete.  

Studien visar på 
komplexa 
relationer mellan 
kunder/konsumen
ter/patienter och 
vårdpersonal. Om 
personalens 
säkerhet hade 
höjts hade fokus 
från att 
tillfredställa 
“kunden” istället 
kunnat flyttas till 
vård av patient. 
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Violence against 
nurses and its 
impact on stress 
and productivity 
 
D. Gates, G. 
Gillepsie & P. 
Succop 
 
Nursing 
Economics 
 
2011 

Syftet är att 
undersöka hur 
förhållandet 
mellan våld 
utövat av 
patienter och 
anhöriga är 
relaterat till 
arbetsprestanda 
och symptom 
för PTSD hos 
sjuksköterskor 
på en 
akutmottagnin
g  

En 
tvärsnittsstudie 
med kvantitativ 
ansats. Enkät 
skickades till 
3000 
sjuksköterskor 
varav 264 
svarade.  

37 % av de 
deltagande visade på 
en negativ påverkan 
på arbetsförmågan 
efter en våldsam 
incident. 94% av de 
som utsatts för våld 
hade minst ett 
stresssymtom. 17 % 
av dessa hade 
symtom som kunde 
jämföras med PTSD. 
Undersökningen 
visade även på 
signifikant indirekta 
samband mellan 
stressymtom och 
minskad 
arbetsproduktivitet.  

Resultatet stödjer 
tidigare forskning 
gällande det 
ökande 
erkännandet av 
de negativa 
konsekvenserna 
som våld har på 
arbetstagare. 
Aktuell studie 
visar på att fler 
stressymtom gör 
det svårare för 
sjuksköterskan att 
hantera kognitiva 
krav samt 
kommunikation. 
Det kan yttra sig 
genom 
irritabilitet, ilska, 
ångest.  

Violence against 
nurses in the 
triage area: An 
Italian qualitative 
study 
 
N. Ramacciati, A. 
Ceccagnoli & B. 
Addey 
 
International 
Emergency 
Nursing 
 
2015 

Syftet är att 
undersöka de 
känslor som 
sjuksköterskor 
upplever efter 
våldsincidenter 
på 
arbetsplatsen. 

Kvalitativ metod. 
Datainsamling 
gjordes genom en 
fokusgrupp 
bestående av nio 
sjuksköterskor 
från sex olika 
akutmottagningar 
i Italien, som 
upplevt våld vid 
triagering. 

Tio stycken teman. 
“Känslan av 
sårbarhet”, “Känsla 
av ensamhet och utan 
stöd från 
arbetsledning”, 
“Känslor av skuld 
och otillräcklighet”, 
“Orättvisa”, “ 
Långvariga effekter”, 
“Rädsla”, 
“Oundviklighet”, 
“Ursäkt”, 
“Könsskillnad” och 
“Självmedvetenhet” 

De teman som 
presenterades kan 
stärkas i litteratur 
i samma område.  
Kvinnlig personal 
kan vara mer 
sårbar för våld 
samtidigt som 
kvinnlig personal 
kan ses mindre 
utmanande och är 
därför inte alltid 
en lika utlösande 
faktor för att våld 
uppstår. Att vara 
medveten om att 
sjuksköterskors 
attityd kan vara 
utlösande för våld 
är viktigt. 

 
 
 
 
 
 


