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-En litteraturstudie  

 

Abstrakt 

Bakgrund: Hot och våld mot sjuksköterskor förekommer på akutmottagningar 

världen över. Anställda inom hälso- och sjukvård är i stor omfattning utsatta för detta 

och den yrkeskategori som i högst grad blir drabbade är sjuksköterskor. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterat fysiskt och psykiskt våld på akutmottagningar. 

Metod: Uppsatsen har genomförts som en litteraturstudie. Kvalitativ data har 

eftersökts på databaserna CINAHL och PubMed. Vald analysmetod var inspirerad av 

Fribergs analysmodell.  

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde frustration i samband med 

och efter våldsamma händelser. En del drabbades även av olika konsekvenser till 

följd av våld. Sjuksköterskor uttryckte också ett behov av stöd i samband med dessa 

situationer. 

Konklusion: Sjuksköterskor upplevde ilska och otrygghet på arbetsplatsen i 

samband med hot och våld. Konsekvenser av våldet uppstod också. Slutsatser kan 

även dras gällande att sjuksköterskor behövde stöd i våldsamma situationer. 

Ytterligare forskning skulle behövas inom detta ämne. Det är viktigt eftersom att 

sjuksköterskor möter våld på sin arbetsplats, vilket kan göra att deras 

omvårdnadsarbete påverkas. 
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Violence in nurses’ everyday life 

- a literature study 

 

Abstract 

Background: Threats and violence against nurses are common amongst emergency 

departments all over the world. Healthcare workers are at high risk of becoming 

victims of violence and nurses are the most exposed. 

Objective: The aim of the literature study was to illustrate nurses experiences of 

workplace violence, physical and psychological violence in emergency departments. 

Design: The literature study has been conducted by collecting qualitative data from 

the databases CINAHL and PubMed. The analysis was executed with inspiration of 

Fribergs method of analysis. 

Results: The study’s result showed that the nurses experienced frustration in 

relation to violent events. Furthermore, consequences due to the violence were 

obtained. Some nurse’s also expresses a need for support in connection to these 

events. 

Conclusion: When encountering threats and violence, the nurses experienced 

feelings such as anger and insecurity. The need for support in relation to the violence 

were also apparent. Further research concerning the topic is relevant due to a limited 

set of found qualitative articles. This is important since nurses encounter violence in 

their workplace, thus then rendering the nursing to being affected. 
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1. Bakgrund 

Enligt Arbetsmiljöverket (2016) är arbetsrelaterat hot och våld något som många är 

oroliga över att bli utsatta för. De skriver vidare att oron kan leda till negativ psykisk 

belastning hos en individ. Risken att utsättas för hot och våldsamma situationer i 

arbetet kan dessutom öka i yrken där personalen i stor omfattning har direktkontakt 

med människor. Hot och våld förekommer på arbetsplatser i Sverige och vid en 

arbetsmiljöundersökning angav 10 procent av männen och 19 procent av kvinnorna 

att de hade blivit hotade eller drabbats av våld på den personliga arbetsplatsen (SCB, 

2016). Anställda inom hälso- och sjukvård råkar ut för hot och våld i stor omfattning 

och sjuksköterskor är den yrkeskategori som i högst grad blir utsatta. 46% av 

sjuksköterskorna i Sverige drabbades under åren 2013-2015 utav någon form av 

våldshandling på arbetet (Ibid). 

 

Enligt WHO (2016) är definitionen för våld när en individ avsiktligt använder fysiskt 

våld, makt eller hot mot någon annan person, sig själv eller mot en grupp eller 

gemenskap som dessutom leder till eller med stor sannolikhet kan resultera i 

personskada, psykisk skada, dödsfall, berövande eller hämmande av tillväxt. Fysiskt 

våld kan till exempel innefatta att bli fasthållen, slagen, knuffad, sparkad eller att bli 

dragen i håret (Socialstyrelsen, 2016). Psykiskt våld är exempelvis förlöjligande, 

direkta eller indirekta hot mot en annan individ (Ibid). 

 

Akutmottagningen är ofta den första inrättningen som en patient kommer till inom 

sjukhusets väggar (Schnieden & Marren-Bell, 1995). Personalen på en 

akutmottagning utsätts dagligen för oväntade situationer (Wikström, 2006, 12). 

Arbetet på en akutmottagning präglas av allt från dramatiska händelser med svårt 

skadade patienter till att ta hand om mindre omfattande missöden som näsblödning 

eller att plocka loss en metkrok från ett finger. En sådan enhet har stor omsättning av 

patienter, vilket betyder att mötet mellan sjukvårdspersonal och patient oftast blir 

kort och intensivt (Ibid). 

 

Forskning har påvisat en ökning av våld i sjukhusmiljö, vilket påverkar bibehållandet 

och rekryteringen av sjuksköterskor (Estryn-Behar, van der Heijden, Camerino, Fry, 
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Le Nezet, Conway & Hasselhorn, 2008). De har även kommit fram till att geriatriska- 

och psykiatriska kontexter samt akutsjukvård har en större prevalens av våldsamma 

händelser. Våld kunde sättas i förbindelse till ovisshet gällande patienters behandling 

och de som enbart arbetade natt och i skift visade sig ha högre risk att utsättas för 

våld. Mer seniora sjuksköterskor löpte mindre risk att utsättas för våld i jämförelse 

med yngre sjuksköterskor (Ibid). 

 

Enligt SBU (2010) har belastningen på akutmottagningar ökat och därmed har även 

behovet av strukturerade riskbedömningar ökat. Storbritannien, Kanada, Australien 

och USA har på senare år lanserat olika system för att gradera patienternas behov av 

insatser på akutmottagningen. Ett av dessa system är Manchester Triage System som 

flera sjukhus i Sverige tillämpar (Ibid). Tillämpningen av triage innebär att patienter 

som inkommer till en akutmottagning inledningsvis får träffa en rutinerad 

sjuksköterska som utefter patienternas olika tillstånd prioriterar och fördelar dem 

vidare till rätt specialitet (Wikström, 2006, 22). Pich, Hazelton, Sundin och Kable 

(2010) har i sin litteraturstudie kommit fram till att bristen på förståelse för 

prioriteringsåtgärder i triagen eventuellt kan vara en utlösande faktor för våld. 

Akutmottagningar har visat sig vara ett av de områden där sjuksköterskor löper störst 

risk att utsättas för överfall (Gerberich, Church, McGovern, Hansen, Nachreiner, 

Geisser, Ryan, Mongin, Watt & Jurek, 2005). I en studie från Hong Kong 

rapporterade alla sjuksköterskor att de hade blivit utsatta för våld i någon form under 

de senaste tolv månaderna (Kwok, Law, Li, Ng, Cheung, Fung, Kwok, Tong, Yen & 

Leung, 2006).  I två olika undersökningar uppenbarades det att våldshandlingarna 

mestadels utfördes av patienter och deras närstående (Kwok et al., 2006; Lyneham, 

2000). Globalt utsätts cirka en tredjedel av alla sjuksköterskor för mobbning, våld av 

fysisk karaktär och våldsrelaterad skada i samband med tjänstgöring (Spector, Zhou 

& Che, 2014). Uppskattningsvis utsätts två tredjedelar av sjuksköterskor för icke 

fysiskt våld (Ibid). 

 

I en studie från Cypern har de kommit fram till att väntetid är en av de största 

organisatoriska faktorerna till att våld utövas på akutmottagningar (Vezyridis, 

Samoutis & Mavrikiou, 2014). Ett samband påvisades även vid våldsamma 
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situationer där psykisk sjukdom, missbruk och alkoholförgiftning var influerande 

faktorer. Över tre fjärdedelar av personalen som deltog i en undersökning i Australien 

rapporterade att alkohol var den vanligaste bidragande faktorn till att våld utövades 

på akutmottagningen, tätt därefter kom användandet av andra kemiska preparat 

(Gilchrist, Jones & Barrie, 2011). En annan australiensisk studie visade att alkohol, 

droger och väntetider var de vanligaste orsakerna till inrapporterade våldshandlingar 

(Lyneham, 2000). Samma studie klargjorde att 20 procent av de våldshandlingar 

som inträffade förblev orapporterade. Ferns (2012) har i sin studie kommit fram till 

att många våldsamma incidenter som förekom på en akutavdelning förblev 

orapporterade. Sjuksköterskor som har utsatts för våld kan drabbas av både 

kortsiktiga och långsiktiga följder, exempelvis personliga, yrkesmässiga och 

känslomässiga konsekvenser (Levin, Hewitt & Misner, 1998). 

 

1.1 Problemformulering 

Hot och våld mot sjuksköterskor förekommer på akutmottagningar världen över. 

Anställda inom hälso- och sjukvård blir i stor omfattning utsatta för detta och den 

yrkeskategori som i högst grad blir drabbade är sjuksköterskor. Den ökade 

utsattheten av våld har visat sig påverka bibehållandet och rekryteringen av 

sjuksköterskor. Det är därför viktigt att uppmärksamma detta problem relaterat till 

individens arbetsmiljö, patientsäkerheten, samt det fysiska och psykiska måendet hos 

sjukvårdspersonalen. 

 

1.2 Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterat 

fysiskt och psykiskt våld på akutmottagningar. 

 

2. Metod 

2.1 Sökmetoder 

Databaserna CINAHL och PubMed har i denna uppgift använts för att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar till litteraturstudien. CINAHL är en internetbaserad databas 

som omfattar hundratals referenser till olika tidskrifter och avhandlingar 

innehållande omvårdnad och hälsa (Polit & Tatano-Beck, 2014, 120). PubMed är en 

elektronisk databas som bland annat innehåller mer än 26 miljoner referenser till 
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vetenskapliga tidskrifter och även biomedicinsk litteratur från MEDLINE (PubMed, 

2016). Som ett komplement till CINAHL och PubMed planerades PsychINFO att 

brukas. PsychINFO är en informationskälla innehållande hänvisningar inom området 

psykiatri och likartade kunskapsområden som omvårdnad och medicin (Willman, 

Bahtsevani & Stoltz, 2011, 84). Utförda sökningar på PsykINFO genererade ej i några 

nya relevanta träffar. Därav medtogs inga artiklar från denna databas i 

litteraturstudien. 

 

I den här studien användes ämnesord från “CINAHL headings” på databasen 

CINAHL. Författarna nyttjade i största möjliga mån ämnesord för att säkerställa att 

artiklarna handlade om det specifika ämnet som efterfrågades. I PubMed användes 

istället motsvarighet till “CINAHL headings”, vilket är MeSH-termer. Ämnesorden är 

baserade på artikelns innehåll, vilket gör det enklare att skapa riktade sökningar i en 

databas (EBSCO, 2016). En del fritextsökningar brukades dessutom. En 

fritextsökning kan användas om det inte är möjligt att hitta relevanta termer i 

ämnesordlistan för respektive databas (Karolinska institutet, 2016).   

 

I denna uppsats användes boolesk sökteknik i form av termen “AND” för att hitta 

artiklar innehållande de båda angivna sökorden. Begreppet “OR” brukades för att få 

sökresultat på artiklar innehållande det ena respektive det andra sökordet. Operatorn 

“NOT” användes för att utesluta sökträffar innehållande läkares perspektiv. Boolesk 

söklogik är en teknik som kan användas för att fastställa vilken koppling olika 

söktermer skall ha till varandra (Östlund, 2012, 69). Trunkering användes för att 

hitta träffar på olika böjningsformer av ett specifikt sökord. Trunkering kan ses som 

ett hjälpmedel från den använda databasens sida (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 

2011, 76). Detta appliceras genom att sätta en asterisk (*) efter borttagande av 

ändelsen på ett ord, vilket resulterar i att endast stammen finns kvar (Ibid). Ett 

exempel på detta är: nurs*, vilket leder till att alla böjningar för ordet adderas till 

sökningen. Utförda databassökningar har redovisats i en tabell, denna bifogas som 

bilaga 1. I tabellen redovisas begreppen: datum, databas, sökord, begränsningar, 

antal träffar och urval 1-4 för varje enskild artikel. Metod för de olika urvalen avläggs 

nedanför bifogad bilaga 1. Fritextsökorden redovisas i söktabellen med ett (f) bakom 

och ämnesorden skrivs utan någon symbol intill. 
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De ämnesord som användes var “nursing staff, hospital”, “workplace violence”, 

“violence”, “qualitative studies”, “experience”, “physicians”, “emergency service, 

hospital”, “aggression”, “threat”, “emergency care”. Fritextsökning brukades i form av 

“workplace violence”, “triage”, “trauma nursing”, “qualitative”. Trunkering användes 

vid följande ord; “nurs*”, “emergency*”. 

 

2.2 Urval 

Data som medtogs till resultatet var av kvalitativ design. Enligt Henricson och 

Billhult (2012, 130) används kvalitativ metod för att frambringa kunskap om ett 

fenomen som det upplevs, tolkas och vilken mening individer tillskriver fenomenet. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna skedde med SBU:s (SBU, 2014) mall: “mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik”. Vid 

kvalitetsprövning av artiklar kan granskningsmallar användas och beroende på vilken 

studieform som används förekommer olika typer av mallar i SBU:s metodbok (Rosén, 

2013, 438). Kvalitetsgranskningen utfördes och resulterade i kvalitet som hög och 

medelhög. Modellen utgick från olika frågor som kunde besvaras med: ja, nej, oklart 

och ej tillämpligt. Utifrån dessa svar kunde en kvalitet fastställas. SBU-mallen 

adderas som bilaga 2. 

 

Författarna använde sig av inklusions- och exklusionskriterier vid sökning av artiklar 

till litteraturstudiens resultatdel. Enligt Polit och Tatano-Beck (2014, 119) kan dessa 

behörighetskriterier användas för att bestämma och avgränsa vilken population som 

skall ingå i studien. Inklusionskriterier används för att avgöra om en person uppvisar 

de kriterier som är bestämda för att kunna ingå i en population och 

exklusionskriterier används för att påvisa vilka som skall uteslutas (Ibid). 

Populationen som undersöktes i uppsatsen bestod av kvalitativ data, inte personer. 

 

Artiklarna som medtogs i uppsatsen var publicerade år 2001 eller senare. 

Sökningarna avgränsades till artiklar skrivna på engelska och artiklarna som 

användes i litteraturstudien var peer reviewed för att säkerställa att de var granskade 

av professionella forskare. De forskningsartiklar som utsågs var från sjuksköterskans 

perspektiv. Studiernas utförande var enbart på akutmottagningar eller 

sjukvårdsinrättningar motsvarande en akutmottagning. Artiklar innehållande fysiskt 
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och verbalt våld inkluderades i denna litteraturstudie, oavsett om sjuksköterskan 

själv hade blivit utsatt för våldet eller enbart bevittnat en våldshändelse. Våldet 

utövades inte endast av patienter, utan våldshandlingar som utövades från andra 

personer som vistades på en akutavdelning inkluderades också i studien. Endast hot 

och våld från homosapiens sapiens medräknades, samt alla könstillhörigheter. Åtta 

av artiklarna som medtogs till resultatet var av kvalitativ design. En av artiklarna 

hade en mixad metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ design. Ur denna 

medtogs endast kvalitativ data. 

 

Artiklarnas studier utfördes ej på psykiatriavdelning, inom ambulanssjukvård eller 

några kommunala inrättningar som exempelvis demensboenden. Information i 

artiklarna som undersökte sexuella trakasserier, materiell eller ekonomisk utsatthet, 

samt social utsatthet uteslöts. Undersökningar av patienters och anhörigas perspektiv 

exkluderades samt bombhot som våldsform. Studier som ej svarade på uppsatsens 

syfte uteslöts också. 

 

2.3 Analys 

Författarna analyserade artiklarna med inspiration från Friberg (2012). 

Utgångspunkten för analysering av data skedde med syftet i åtanke. Analysen 

utfördes induktivt, vilket betyder att utgångspunkten är från stoffet i vald artikel (jfr. 

Danielsson, 2012, 335). Det manifesta innehållet i artiklarna plockades ut. Detta är 

när en återgivelse av innehållet i en studie eller uppräkning av vad som står i studien 

sker (Danielsson, 2012, 336). Enligt Friberg (2012, 140) innefattar det första steget i 

analysprocessen att få en högre förståelse av innebörd och kontexter i materialet 

genom att läsa det vid flera tillfällen. Selektionen av meningsenheter handlar om att 

relevanta enheter av text tas ut från resultatdelarna i de valda artiklarna, som sedan 

kondenseras till mer sammanfattade meningsenheter (Ibid). En meningsenhet är 

enligt Lundman och Graneheim (2012, 190) ett vitalt parti av en skriven text och 

består av meningar, ord och delar av text som hänger samman via respektive 

innebörd och kontext. Kondensering är en process som förkortar texten och således 

gör den mer lätthanterlig, samtidigt som det essentiella innehållet bibehålls. En kod 

är en beteckning på en meningsenhet som kort skildrar meningens innebörd 

(Lundman & Graneheim, 2012, 190).  
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Det första steget i analysen var att artiklarna lästes igenom vid flertalet tillfällen av 

båda författarna. Det andra steget utfördes genom att författarna selekterade ut 

meningsenheter ur de valda studiernas resultatdelar utifrån litteraturstudiens syfte. 

Valda meningsenheter granskades av båda medförfattare och applicerades i ett 

dokument med enbart utvalda meningsenheter. Bakom varje meningsenhet 

infogades därefter en referens för att visa vilken artikel denna var hämtad från, samt 

brukades färgkodning för att ytterligare tydliggöra vilka meningsenheter som 

tillhörde respektive artikel. Utvalda meningsenheter översattes sedan till svenska och 

därefter kondenserades dessa. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan 

vilket utgjorde basen för ytterligare bearbetning av resultatet. Därefter lästes de 

kodade meningsenheterna på nytt och olika koder sammansattes och bildade sedan 

underkategorier som namngavs med namn som speglade innehållet i dessa. Från 

valda underkategorier bildades relevanta kategorier som resultatet därefter 

presenterades under. 

 

Redovisning av varje enskild studie har förts in i en artikelöversikt där artikelns 

kvalitet redovisats. Sammanställningen av artiklarna utgör en informativ sektion där 

den som läser kan bestämma om de studier som samlats är godtagbara relaterat till 

arbetets syfte och problemställning (Friberg, 2012, 45). I artikelöversikten ingår: år, 

författare, land och titel, samt kvalitetsgrad. En sammanfattning av syfte, urval, 

metod och resultat visas. Artikelöversikten bifogas, se bilaga 3. De artiklar som valts 

ut till resultatet tydliggörs med en markering i form av en asterisk stjärna (*) framför 

vardera referens i referenslistan.  

 

2.4 Forskningsetik 

Att en etisk granskning var genomförd fastställdes vid alla artiklar som publicerades i 

resultatdelen. I sex av artiklarna stod det tydligt att en etisk kommitté hade godkänt 

dem. I två av de resterande artiklarna fanns inget distinkt etiskt resonemang 

beskrivet och därmed söktes tidskriften upp för vidare granskning av 

publikationsregler. På tidskriftens hemsida hittades tydliga villkor för publicering av 

artiklar och etiskt tillstånd var ett av dem. I en av artiklarna hade en etisk ansökan 

genomförts och ett informellt godkännande skedde på grund av att det ej var en rutin 

att söka godkännande för sådana studier i landet där studien utfördes. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016, 59) bör etiska överväganden beträffande urval och 
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presentation av resultat ha gjorts innan en systematisk litteraturstudie påbörjats. 

Studierna som författarna valt ut ska ha erhållit ett etiskt tillstånd från en kommitté, 

eller så ska ordentliga etiska överväganden ha gjorts (Ibid). Forskare har en 

skyldighet till att inte placera deltagarna i underläge, samt att förhindra eller 

minimera att skador eller obehag uppstår i studier som utförs med människor (Polit 

& Tatano-Beck, 2014, 83). Deltagarna skall även kunna vara säkra på att den 

information de lämnar ut inte kommer att vändas emot dem på något vis. Studien 

måste dessutom vara nödvändig och kunna bidra till samhället. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) skall medicinsk forskning med människor endast 

utföras av de med lämplig vetenskaplig- och etisk kvalificering. Denna forskning 

kräver även tillsyn av en kvalificerad läkare eller annan sjukvårdspersonal (Ibid). 

 

3. Resultat 
Resultatet består av nio kvalitativa artiklar som publicerades efter år 2001. Studierna 

som granskades var utförda i USA, Australien, Irland, Sverige och Singapore. 

Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier i form av rubriker. 

Rubrikerna presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

• Upplevd frustration • Otrygghet  

• Ilska mot patienter och anhöriga 

• Sårbarhet 

• Brist på förståelse 

• Motvillig acceptans av våldet 

• Svårhanterliga situationer 

• Konsekvenser av våldet • Negativ påverkan på privatlivet 

• Påverkan på arbetsförmågan och 

omvårdnadsarbetet 

• Normalisering av våldet 

• Risk att lämna professionen 

• Somatiska konsekvenser 

• Behov av stöd • Bristande stöd 

• Existerande stöd 
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3.1 Upplevd frustration  

3.1.1 Otrygghet 

Sjuksköterskor i flera studier hade känt sig rädda och otrygga vid interaktion med 

aggressiva människor där hot, våld och kränkningar förekommit på 

akutmottagningen (Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2016; Pich, Hazelton & 

Kable, 2013; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 

2015). Deltagarna i Pich et al. (2011) undersökning blev skrämda och upplevde 

otrygghet när verbala hot riktades mot dem. I samma studie framkom det att alla 

sjuksköterskor, inklusive de manliga sjuksköterskorna upplevde rädsla och oro över 

sin säkerhet på arbetet till följd av våldshändelser. Deltagarna i Avander et al. (2016) 

undersökning ansåg att låsta dörrar med frostat glas, en panikknapp och 

övervakningskameror ledde till känslor av hotfullhet och otrygghet även i lugna 

situationer. Vidare upplevde sjuksköterskorna obehag och otrygghet när patienter 

och deras anhöriga kom fysiskt för nära (Ibid). En kvinnlig sjuksköterska upplevde 

sig otrygg och backade undan i samband med våldsamma situationer på grund av sitt 

kön (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Deltagare i Catlette (2005) studie 

beskrev att de upplevde otrygghet vid omhändertagandet av patienter med 

psykiatriska sjukdomar. Medverkande i två andra undersökningar var oroliga över 

både deras egen och andra människor på akutmottagningens säkerhet på grund av 

risken för våldsutsatthet (Pich, Hazelton & Kable, 2013). Deltagarna i Wolf, Delao och 

Perhats (2014) studie kände sig otrygga och osynliga när patienter uppträdde hotfullt 

vid triagering. I andra studier upplevde sjuksköterskorna känslor av otrygghet och 

oro över risken att drabbas av personskador i samband med våldsamma händelser 

(Hislop & Melbys, 2003; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). 

 

3.1.2 Ilska mot patienter och anhöriga 

Ilska uppkom hos sjuksköterskorna för att patienter och anhöriga inte förstod och 

accepterade sjuksköterskornas arbetsrelaterade handlingar (Avander et al., 2016; 

Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Sjuksköterskor beskrev att känslor av ilska, 

samt viljan av att hämnas på förövaren uppkom vid utsatthet för våld (Hislop & 

Melby 2003). En sjuksköterska i Ramacciati, Ceccagnoli och Addey (2015) studie 

uttryckte att emotioner av irritation och upprördhet uppkom mot patienter och 
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anhöriga när verbala hot riktades mot den i samband med triagering. I Hislop och 

Melby (2003) studie kände sjuksköterskorna en ilska över att högutbildade 

människor bör ha bättre förstånd och inte utsätta andra individer för våld. 

 

3.1.3 Sårbarhet  

Deltagare i Catlette (2005) studie beskrev att de upplevde känslor av sårbarhet vid 

spänd interaktion med familjemedlemmar. En kvinnlig sjuksköterska upplevde sig 

mer sårbar då hon inte kunde stå upp för sig själv på grund av en liten 

kroppsbyggnad (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Sjuksköterskan upplevde sig 

även vara ett lättare mål för våldshandlingar än sina manliga kollegor. Sjuksköterskor 

i samma studie upplevde sårbarhet på grund av skuldkänslor över att den våldsamma 

situationen uppstått. Deltagare upplevde även att attacker som utövades av anhöriga 

var sårande (Ibid). Därtill uttrycktes känslor av sårbarhet relaterat till maktlöshet och 

otillräcklighet (Hislop & Melby, 2003; Pich et al., 2011). I Wolf, Delao och Perhats 

(2014) studie beskrev deltagarna att de kände sig som ett offer vid utsatthet för våld. I 

andra studier beskrev sjuksköterskorna att de blev sårade, upplevde negativa känslor, 

samt kände sig nedstämda och förnedrade vid våldsamt bemötande från patienter 

(Hislop & Melby, 2003; Pich et al., 2011; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015).  

 

3.1.4 Brist på förståelse  

Enligt Hislop och Melby (2003) kände deltagarna en oförståelse gällande varför de 

som sjuksköterskor blev föremål för verbala utbrott och fysisk misshandel, samt 

varför detta skulle accepteras. Ramacciati, Ceccagnoli och Addey (2015) beskrev att 

det uppkom en känsla hos sjuksköterskor av att inte förstå den bakomliggande 

orsaken till våldet. I en annan studie upplevde en deltagare känslor av orättvisa och 

oförståelse över att denne blev tvungen att vårda en våldsam patient (Tan, Lopez & 

Cleary, 2015). Orättvisa uppfattades också av sjuksköterskorna då våldsförövarna ej 

drabbades av några konsekvenser till följd av sitt handlande, en brist på förståelse 

över att de borde få sitt straff (Pich, Hazelton & Kable, 2013). Sjuksköterskorna hade 

inte heller förståelse för de som var aggressiva på grund av substansbruk eller 

använde sig av grovt språk (Avander et al., 2016). 
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3.1.5 Motvillig acceptans av våldet 

Sjuksköterskorna i två studier upplevde motvillig acceptans av våld som riktades mot 

vården som organisation eller som enbart riktades mot dem av en slump (Luck, 

Jackson & Usher, 2008; Pich et al., 2011). När patienter eller anhöriga visade 

frustration över långa väntetider uttryckte sjuksköterskor en ovillig acceptans emot 

detta (Hislop & Melby, 2003). Då våld uppkom och det skedde som ett resultat av 

patientens sjukdomstillstånd och inte med en personlig avsikt kände 

sjuksköterskorna ett behov av att rättfärdiga det våldet, även fast det var frustrerande 

(Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Dessutom skiljde sjuksköterskorna på 

avsiktligt våld som var avsett att skada dem personligen och oavsiktligt våld, vilket 

gjorde att det oavsiktliga våldet resulterade i mindre negativitet, trots att det också 

resulterade i negativa känslor (Pich et al., 2011). Sjuksköterskorna hade en högre 

tolerans mot våld som orsakades av patienter med psykisk sjukdom och demens, 

trots känslor av obehag (Avander et al., 2016).  

 

3.1.6 Svårhanterliga situationer 

En sjuksköterska upplevde att det gick bra att kontrollera våldsamma situationer i 

början av arbetspasset, men att det blev svårare och tröttsammare ju längre dagen 

fortskred (Catlette, 2005; Wolf, Delao & Perhats, 2014). Deltagarna i Avander et al. 

(2016) studie uttryckte att en känsla av att behöva skydda andra uppkom vid våld. I 

vissa fall vågade inte sjuksköterskorna försvara sig själva på grund av rädsla över att 

få klagomål emot sig eller över att själva bli dömda för våldsbrott (Avander et al., 

2016; Catlette, 2005; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Sjuksköterskorna 

beskrev även känslan av ovisshet på grund av att de inte visste när en kritisk och 

hotfull situation kunde uppstå (Avander et al., 2016; Hislop & Melby, 2003; 

Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). 

  

3.2 Konsekvenser av våldet 

3.2.1 Negativ påverkan på privatlivet 

Sjuksköterskorna i Avander et al. (2016) studie fruktade att bli igenkända av 

patienter och anhöriga på offentliga platser, samt att patienter skulle ta reda på var 

de bodde. Även deras privatliv blev negativt påverkat till följd av våldet, i form av 

osäkerhetskänslor, rädsla och ångest. Vidare beskrev de att de blev överbeskyddande 

mot sina familjer och närstående. 
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3.2.2 Påverkan på arbetsförmågan och omvårdnadsarbetet 

Några sjuksköterskor i Tan, Lopez och Cleary (2015) artikel förklarade att upprepad 

exponering för våldsamma situationer ledde till ångest inför mänsklig interaktion, 

missnöje och förbittring på arbetet, samt känslor av utbrändhet. De uttryckte 

dessutom en känsla av att vilja ignorera våldsamma personer. Flera studier beskriver 

att sjuksköterskorna upplevde att de blev fördomsfulla och misstänksamma mot 

individer till följd av våldshändelser, samt att de blev mer uppmärksamma på hur 

människor förde sig och pratade (Avander et al., 2016; Pich et al., 2016; Pich, 

Hazelton & Kable, 2013). Sjuksköterskorna i Avander et al. (2016) studie blev mer 

restriktiva mot patienter och vågade inte vända ryggen åt patienter och deras 

anhöriga på grund av risken att utsättas våld, men försökte trots det att upprätthålla 

en god och professionell vård. Sjuksköterskorna upplevde att deras arbetsförmåga 

blev nedsatt på grund av kvarstående psykologiska trauman efter att ha utsatts för 

våld (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; Wolf, Delao & Perhats, 2014). 

Omvårdnadsarbetet påverkades genom att sjuksköterskornas känslomässiga 

reaktioner, handlingar och stresshantering förändrades efter hot och våld på 

akutmottagningen (Avander et al., 2016). En deltagare i Hislop och Melby (2003) 

undersökning upplevde sig själv ha blivit mer självsäker och bestämd på sin 

arbetsplats efter att ha arbetat och blivit utsatt för våld på akutmottagningen under 

flera års tid. Sjuksköterskor i tre olika studier som tidigare erfarit våldshändelser 

förmedlade en ovilja över att vistas på arbetet på grund av risken att återigen utsättas 

för våld i någon form (Pich, Hazelton & Kable, 2013; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 

2015; Wolf, Delao & Perhats, 2014). Sjuksköterskor i Pich et al. (2011) studie 

upplevde att det var svårt att känna empati för otacksamma patienter, samt för 

individer som hade förolämpat sjuksköterskan verbalt. 

 

3.2.3 Normalisering av våldet 

Sjuksköterskor upplevde att patientrelaterat våld i arbetslivet hade blivit 

normaliserat, samt att våldet i princip var oundvikligt (Hislop & Melby, 2003; Pich et 

al., 2011; Pich, Hazelton & Kable, 2013; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; Wolf, 

Delao & Perhats, 2014). En del deltagare framförde att fysisk och verbal misshandel 

hade blivit en vardaglig företeelse som de nästan tog för givet i sitt arbete 
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(Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). En sjuksköterska uttryckte dessutom att 

personalgruppen i princip hade slutat uppmärksamma verbala övergrepp, vilket de 

upplevde skrämmande. 

 

3.2.4 Risk att lämna professionen 

Några sjuksköterskor i Pich et al. (2011) studie beskrev att fysiskt våld vid triagering 

ledde till tveksamhet till att vilja jobba kvar på arbetsplatsen. Även i Tan, Lopez och 

Cleary (2015) artikel rapporterade deltagarna olust till att fortskrida med sitt arbete 

till följd av våldsamma incidenter. I Avander et al. (2016) studie identifierades också 

en önskan gällande att byta inriktning inom sjuksköterskeyrket till mindre 

våldsutsatta områden. 

 

3.2.5 Somatiska konsekvenser 

I en undersökning av Tan, Lopez och Cleary (2015) rapporterade sjuksköterskor att 

omhändertagandet av aggressiva personer påverkade dem fysiskt. Smärta upplevdes 

vid slag och frakturer uppkom som konsekvens av våldshändelser. En del blev även 

tvungna att sjukskriva sig på grund av somatiska skador efter våldsutsatthet. En 

sjuksköterska i Wolf, Delao och Perhats (2015) studie blev skakig och illamående 

efter en våldsam incident. Några deltagare fick akuta och permanenta fysiska skador 

på höfter, axlar, nacke och armar till följd av våld vilket gjorde att de blev oförmögna 

till att arbeta utan smärta. En del sjuksköterskor blev dessutom tvungna att avsluta 

sitt jobb på grund av kvarstående somatiska skador efter våldsutsatthet (Ibid). 

 

3.3 Behov av stöd 

3.3.1 Bristande stöd 

Sjuksköterskorna beskrev att varken utomstående eller avdelningens ledning verkade 

förstå vad de erfarit på sin arbetsplats relaterat till våldshandlingar (Hislop & Melby, 

2003). Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde brist på stöd från offentliga 

tjänstemän, samt bristande gensvar från administrationen efter våldshändelser 

(Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; Wolf, Delao & Perhats, 2014). Vidare 

uttryckte de att cheferna var mer oroliga över att en polisanmälan gjordes än att en 

sjuksköterska hade blivit överfallen i sitt arbete, vilket visade på ett bristfälligt stöd 

från ledningen (Wolf, Delao & Perhats, 2014). En deltagare berättade dessutom att 

några sjuksköterskor hade blivit misshandlade vid flertalet tillfällen och trots detta 



14 
 

skedde ingen förändring gällande olika skyddsåtgärder (Ibid). Sjuksköterskor i flera 

studier beskrev att våldet blivit värre, samt att säkerhetsförbättringar och bättre stöd 

behövdes (Catlette, 2005; Pich et al., 2011; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; 

Wolf, Delao & Perhats, 2014). Sjuksköterskor upplevde sig varken värdefulla eller 

stöttade från sin arbetsgivare då skador på interiör resulterade i anmälningar, vilket 

inte skador på personalen gjorde (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Deltagarna 

i Avander et al. (2016) artikel upplevde ett behov av stöd när de lämnades ensamma 

med aggressiva patienter. De uttryckte även att de ville ha mer stöd från läkare i 

våldsamma situationer. I Pich, Hazelton och Kable (2013) studie var deltagarna 

irriterade över att en del sjuksköterskor inte skickade in avvikelserapporter trots 

skada till följd av våldsamma situationer, detta på grund av bristande stöd från 

arbetsgivaren. I två studier beskrev sjuksköterskorna att de upplevde känslor av 

övergivenhet relaterat till att det inte fanns någon att prata med och få stöd av efter 

våldsamma incidenter (Hislop & Melby, 2003; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 

2015).  

 

3.3.2 Existerande stöd 

Deltagarna i tre undersökningar berättade att de fick hjälp och stöd från kollegor i 

våldsamma situationer (Avander et al., 2016; Hislop & Melby, 2003; Ramacciati, 

Ceccagnoli & Addey, 2015). De upplevde även stöd och en helande känsla när någon 

annan försvarade dem (Hislop & Melby, 2003; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 

2015). Kollegornas stöd var viktigare för sjuksköterskorna än det formella stöd som 

gavs av arbetsgivaren eftersom att kollegorna förstod sjuksköterskornas känslor som 

uppkom i våldsamma situationer (Hislop & Melby, 2003). I Avander et al. (2016) 

studie upplevde några sjuksköterskor att det var lättare att få stöd från ledningen vid 

vård av patienter med psykiatrisk sjukdom eftersom en förflyttning till psykiatrisk 

vårdinrättning kunde ske i dessa fall. 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterat fysisk och psykiskt våld på akutmottagningar. Studien utmynnade i 

tre kategorier och tretton underkategorier. I resultatet uppenbarades det att 
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sjuksköterskor upplevde frustration i samband med och efter våldsamma händelser. 

En del drabbades också av olika konsekvenser till följd av våld. Sjuksköterskor 

uttryckte även ett behov av stöd i samband med dessa situationer. 

 

4.1.1 Upplevd frustration 

Sjuksköterskor i denna uppsats upplevde otrygghet vid utsatthet för hot och våld. 

Detta styrks i en studie av Egerton, Gosbell, Wadsworth, Moore, Richardson och 

Fatovich (2016) där både sjuksköterskor och patienter upplevde otrygghet på 

akutmottagningen när våldsamma, alkoholiserade patienter befann sig där.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde negativa känslor som 

exempelvis ilska och sårbarhet som sedan utmynnade i frustration i samband med 

våldsamma situationer. Detta styrks av Stevenson et al. (2015) undersökning där det 

var vanligt att sjuksköterskorna kände ilska efter att ha blivit utsatta för incidenter av 

fysiskt våld. Även i Bimenyimana, Poggenpoel, Myburgh och van Niekerk (2009) 

artikel upplevde sjuksköterskor frustration och ilska när de utsattes för aggressivitet 

och våld från patienter. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom sårbarhet och erfarenhet av att vara ett lättare 

mål för våld när sjuksköterskan var av kvinnligt kön i motsats till det manliga könet. 

Att sjuksköterskor upplevde sårbarhet i samband med våldshändelser kan även ses i 

Bimenyimana et al. (2009) undersökning. I en studie av Levin, Hewitt, och Misner 

(1998) diskuterades vilka personliga riskfaktorer som kunde leda till våld. Där 

framkom det att sjuksköterskors kön ej var en bidragande riskfaktor till våld eftersom 

att inget tydligt samband hade framkommit mellan könsidentifikation och risk för att 

drabbas av våld (Ibid). I en annan artikel framkom det att sjuksköterskor av manligt 

kön erhöll större risk att drabbas av våld (Estryn-Behar et al., 2008). Camerino, 

Estryn-Behar, Conway, van Der Heijden och Hasselhorn (2008) har i sin 

undersökning kommit fram till att det var vanligare att sjuksköterskor av manligt kön 

rapporterade in att de blivit utsatta för våldshändelser och diskriminerande 

beteenden. Detta tyder på att det finns studier som kommit fram till olika resultat 

angående detta ämne. Forskning som handlar om begreppet genus innefattar hur 

människors liv avgränsas och organiseras samt hur detta påverkar människors syn på 

livet och sin tillvaro (Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 2010, 22). Människors livssyn 
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påverkas beroende på individens etnicitet, sexualitet och kön (Ibid). På grund av att 

genusforskning präglas av personliga livssituationer kan individer därför erfara 

individuella upplevelser, vilket kan vara en anledning till att motsägande resultat 

angående hur män och kvinnor upplever våld har påträffats i olika studier. 

 

I Litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor inte hade någon 

förståelse för patienter som var aggressiva på grund av substansbruk. I en studie av 

Pich et al. (2010) visade sig drog- och alkoholpåverkade patienter vara våldsamma, 

hotfulla och oförutsägbara. En Amerikansk studie påvisade att sannolikheten för 

kokain- och heroinintag var högre för personer som bodde i områden där delar av 

befolkningen levde i fattigdom (Williams & Latkin, 2007). Individer med sämre 

ekonomiska förutsättningar kan därför ha högre sannolikhet att missbruka droger, bli 

aggressiva och därmed bli bemötta med oförståelse från sjuksköterskor i samband 

med våldsamma situationer. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat upplevde sjuksköterskor motvillig acceptans av våld 

som riktades mot vården som organisation eller som enbart riktades mot dem av en 

slump. Detsamma uttrycktes i fall där våldet var ett resultat av patienters sjukdomar. 

Ett motsägande resultat kan ses i Stevenson et al. (2015) artikel där oavsiktligt våld 

som utövades som ett resultat av patientens sjukdom, betraktades som en 

våldshandling och accepterades därmed inte av sjuksköterskorna. 

 

4.1.2 Konsekvenser av våldet 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskornas privatliv blev påverkat 

exempelvis genom att de fruktade att bli igenkända privat på offentliga platser, samt 

att patienter skulle ta reda på var de bodde. Sjuksköterskor i Levin, Hewitt och 

Misner (1998) artikel rapporterade att de blivit uppringda och hotade på deras 

privata telefoner samt att de blivit förföljda. Detta visar att sjuksköterskornas fruktan 

var befogad och relevant. 

 

Denna litteraturstudies resultat visade att sjuksköterskor upplevde känslor av 

missnöje och förbittring på arbetet till följd av våldsamma situationer. Detta styrks i 

Bimenyimana et al. studie (2009) där sjuksköterskorna upplevde förbittring mot sina 
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arbetskamrater, samt att de inte trivdes på sitt arbete vid utsatthet för våld. I 

litteraturstudiens resultat framkom även att sjuksköterskor upplevde att de blev mer 

uppmärksamma på hur människor förde sig och pratade, att de blev mer restriktiva 

vid interaktion med vissa individer, samt att de inte vågade vända ryggen åt patienter 

och deras anhöriga. Detta är förståeligt med tanke på förekomsten av hot och våld 

mot sjuksköterskor från människor som besöker sjukvården. I Estryn-Behar et al. 

(2008) studie rapporterade 22 procent av sjuksköterskorna att de frekvent utsatts för 

våldsamma episoder från patienter och deras anhöriga. Resultatet styrks även genom 

att sjuksköterskorna i Stevenson, Jack, O’Mara och LeGris (2015) undersökning 

upplevde ökad medvetenhet och grad av vaksamhet på sin omgivning efter flera 

incidenter av patientrelaterat våld.  

 

Sjuksköterskor i den här litteraturstudiens resultat beskrev också svårigheter att 

känna empati för våldsamma människor. Detta kan anses motsägande i en studie 

gjord av Zuzelo, Curran och Zeserman (2012). Sjuksköterskor i deras undersökning 

kände empati för patienterna vid våldshändelser, samtidigt som de tyckte synd om 

kollegan som blivit attackerad. Litteraturstudiens resultat visade även på en 

normalisering av våldet, att en del sjuksköterskor knappt uppmärksammade verbala 

övergrepp längre. Liknande information framkom i Stevenson et al. (2015) 

undersökning där många sjuksköterskor beskrev att verbalt våld var så vanligt 

förekommande att de hade slutat anse att detta var en form av våldshandling. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor hade upplevt känslor av 

utbrändhet och tveksamhet till att vilja jobba kvar på arbetsplatsen. Enligt Jackson, 

Clare och Mannix (2002) kan en direkt anknytning mellan aggression, sjukskrivning, 

utbrändhet och personalomsättning ses. I samma studie identifierades också ett 

samband mellan våldshändelser och att sjuksköterskor lämnade sitt yrke. Enligt SCB 

(2014) råder det i Sverige brist på både grundutbildade och specialistutbildade 

sjuksköterskor. Detta i kombination med att sjuksköterskor lämnar arbetet på grund 

av hot och våld kan vara förödande för de fortsatt yrkesverksamma sjuksköterskorna. 

Enligt Andrews och Dziegielewski (2005) studie upplevde cheferna problem med att 

anställa den personal som krävdes för att möta patienternas behov av vård. Samma 

undersökning visade att kopplingar kunde observeras mellan utbrändhet, misstrivsel 
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på arbetet, hög patientbelastning för sjuksköterskor och patientdödlighet. 

Sjuksköterskebristen kan därför göra att samhället påverkas eftersom att hög 

arbetsbelastning för sjuksköterskor kan leda till försämrad patientsäkerhet och risk 

för vårdskador.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor drabbades av somatiska 

konsekvenser till följd av våld. Vissa fick även permanenta fysiska åkommor på olika 

delar av kroppen. Dessa skador ledde i en del fall till oförmögenhet till att fortskrida 

med arbetet. Detta resultat är rimligt relaterat till Chapman, Perry, Styles och Combs 

(2009) studie där deltagarna rapporterade att de hade upplevt fysiska problem i form 

av ryggskador, smärta, frakturer och sår. Konsekvenser av våldshandlingar 

innefattade dessutom sjukskrivningar (Ibid).  

 

4.1.3 Behov av stöd 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor var i behov av stöd i 

samband med och efter våldshändelser. Sjuksköterskorna upplevde känslor av 

övergivenhet relaterat till att det inte fanns någon att prata med efter våldsamma 

händelser. Liknande upplevelser presenterades i Levin, Hewitt och Misners studie 

(1998) där sjuksköterskor kände sig isolerade eftersom att de ej hade någon att tala 

med angående hotfulla och våldsamma situationer. Litteraturstudiens resultat visade 

även att sjuksköterskor upplevde att ledningen inte förstod vad personalen utsattes 

för dagligen. Bristande gensvar från administrationen till följd av våldshändelser var 

också tydligt. Liknande resultat kan ses i en studie av Levin, Hewitt, Misner (1998) 

där sjuksköterskorna uttryckte att administrationen saknade medvetenhet angående 

det arbetsrelaterade våldet, samt att sjukhuscheferna ej antog preventiva 

säkerhetsåtgärder för att förhindra våldshändelser. Deltagare i litteraturstudiens 

resultat uttryckte dessutom irritation över att en del sjuksköterskor inte skickade in 

avvikelserapporter trots skada till följd av våldsamma incidenter. Anledningen till 

uteblivande inrapportering kan ha olika orsaker. I Renker, Scribner och Huff (2015) 

artikel har deltagarna beskrivit att de upplevde inrapporteringsproceduren som 

komplicerad och långdragen. De upplevde även att ingenting gjordes från ledningens 

håll om det inte fanns synliga fysiska skador att uppvisa samt att de var tvungna att 

fylla i avvikelserapporter efter avslutad arbetstid (Ibid). I en ytterligare studie uppgav 
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alla deltagare att det har förekommit att de inte har rapporterat in våldshändelser på 

grund av misstro till ledningen (Christie, 2015). 

 

Informellt stöd från kollegor var uppskattat av sjuksköterskor i litteraturstudiens 

resultat. Ett motsägande resultat kan ses i Levin, Hewitt, Misner (1998) studie där 

sjuksköterskorna kände sig ensamma i samband med våldshändelser. De kände sig 

inte heller bekväma med att prata om händelserna med sina kollegor på 

akutmottagningen.   

 

Litteraturstudiens resultat kan ytterligare fördjupas med hjälp av Paterson och 

Zderads omvårdnadsteori. Den handlar om att omvårdnadssituationer är ett samspel 

som upplevs av människor (Paterson & Zderad, 1976, 3). Varje omvårdnadssituation 

framkallar uttryck hos de berörda människorna relaterat till deras personliga 

kapacitet och tillstånd av existens. För en sjuksköterska betyder detta att denne har 

ansvar för sig själv och sitt personliga tillstånd. I uppsatsens resultat framkom det att 

sjuksköterskor ibland såg sig själva som en del av problemet, samt att ett ohövligt 

bemötande från personalen kunde göra att patientens våld blev mer förståeligt. Enligt 

teorin innehåller omvårdnad potential och begränsningar i enlighet med varje 

specifik omvårdnadssituation (Paterson & Zderad, 1976, 12). Exempelvis är ilska, 

frustration, tillbakadragenhet, lidande och ensamhet beståndsdelar av omvårdnaden. 

Känslor som uppkommer i situationen beror på det unika gensvaret mellan 

människor, omvårdnadsbehovet och vårdandet spelar också in (Ibid). Enligt 

uppsatsens resultat upplevde sjuksköterskor frustration, ilska, otrygghet och 

sårbarhet i samband med våld. Att sjuksköterskor upplever dessa känslor kan 

påverka omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient, samt 

sjuksköterskans möjlighet till att upprätthålla ett professionellt bemötande av 

patienter. Att sjuksköterskan utvecklar relationer med sina patienter är viktigt. Enligt 

Wyder, Bland, Blythe, Matarasso och Crompton (2015) uttryckte alla patienter i 

studien att interaktioner och relationer mellan dem själva och sjukvårdspersonal 

påverkat helhetsintrycket av deras sjukhusvistelse. Sjuksköterskors möjlighet till att 

utveckla en bra relation till patienter var enligt litteraturstudiens resultat många 

gånger svårt på grund av frustration relaterat till kränkande behandling från 

våldsamma patienter.  
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I uppsatsens resultat framkom det också att sjuksköterskor upplevde skuldkänslor. 

Om de hade hanterat situationen annorlunda skulle våldshändelserna eventuellt inte 

ha uppkommit. Paterson och Zderad (1976, 123) har kommit fram till olika beteenden 

som sjuksköterskor använder för att öka patientens trivsel, exempelvis att vara noga 

med att presentera sig för patienten, att vara säker på patientens namn och att 

använda patientens namn ofta. En parallell kan ses mellan att sjuksköterskor i 

vårdmötet gärna vill se att patienten känner sig nöjd och skuldkänslor kan 

uppkomma om mötets utfall blir dåligt. Litteraturstudiens resultat visar att 

sjuksköterskor upplevde otrygghet och ilska i samband med våldshändelser. Många 

var även oroliga över att våldet skulle återupprepas vilket resulterade i 

avståndstagande och restriktivitet vid interaktion med andra människor. Effekten av 

sjuksköterskans närvaro är viktigare än vad det många gånger kan ge intryck av att 

vara (Paterson & Zderad, 1976, 14). För att verkligen närvara i patientmötet kräver 

det att sjuksköterskans uppmärksamhet vänds mot patienten, samtidigt som en 

öppenhet riktas mot den gemensamma situationen. I mötet mellan patient och 

sjuksköterska är det också viktigt att sjuksköterskan visar sin tillgänglighet (Ibid). 

Avståndstagandet som framkom i litteraturstudiens resultat kan leda till problem i 

möten mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan inte kan vara närvarande 

på samma sätt på grund av våld. 

 

4.2 Implikation för omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat påvisade att sjuksköterskor blev rädda och kände sig 

otrygga till följd av våldshandlingar. Känsla av rädsla kan enligt Sandström (1996, 

137) ge inverkan på människor exempelvis i form av paralysering. Gates, Gillespie 

och Succop (2011) undersökning angav att 37% av sjuksköterskorna som deltog fick 

nedsatt arbetsproduktivitet och prestation efter att ha blivit utsatta för våld på 

akutmottagningen. Om sjuksköterskors prestationsförmåga blir påverkad till följd av 

våld, skulle detta även kunna influera omvårdnadsarbetet negativt. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde att de inte fick 

tillräckligt med stöd från ledningen i samband med och efter våldsamma incidenter, 

samt att säkerhetsförbättringar skulle ha behövt göras. Detta resultat skulle kunna 

uppmärksamma sjuksköterskors upplevda arbetsmiljöproblem på akutmottagningar, 

samt att dessa problem kan granskas och åtgärdas enligt existerande 
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arbetsmiljölagar. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (1993) ska anställda 

få extra stöttning och vägledning vid fall där upprepat hot och våld på arbetsplatsen 

förekommer. Det står även att arbetsgivaren är skyldig att ge de som arbetar på en 

enhet adekvat undervisning, samt att undersöka faror i arbetssituationer (Ibid). 

 

Information gällande den otrygghet som sjuksköterskor upplevde i denna 

litteraturstudie skulle kunna bidra till att eventuella åtgärder vidtas som främjar 

personalens trygghet i omvårdnadsarbetet. Enligt Sandström (1996, 181) kan det vara 

erforderligt att arbetande inom psykiatrisk verksamhet och hemtjänst får utbildning 

inom självförsvar. Ett förslag på utbildning för att främja sjuksköterskors trygghet på 

akutmottagningar kan därför vara att erbjuda utbildning i självförsvar. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att besvara syftet med hjälp av data av kvalitativ design, detta för 

att belysa upplevelser av arbetsrelaterat våld. Friberg (2012, 121) skriver att 

patienters kunskap, upplevelser, förhoppningar samt behov förmår erhållas med 

hjälp av kvalitativa studier. Därav kunde syftet på ett adekvat sätt uppnås genom 

användande av kvalitativa studier. Författarna preciserade till en början inte sina 

sökningar till kvalitativa artiklar, vilket resulterade i ett stort antal träffar och 

överskådliga granskningar av kvantitativa artiklar. Detta medförde en stor tidsåtgång 

i onödan. Författarna valde att endast inkludera sjuksköterskors upplevelser av 

våldshändelser på akutmottagningar på grund av deras förkunskap och intresse 

gällande att våldsamma situationer är vanligt förekommande inom just 

akutsjukvården. Estryn-Behar et al. (2008) har i sin studie kommit fram till att 

prevalensen av våld är hög på akutmottagningar. 

 

Författarna av litteraturstudien valde att använda fritextsökning när ämnesord 

saknades. Det ämnesord författarna använde utöver sökningarna som medförde 

resultatartiklar var “emergency service”. Fritextsökning som också användes som inte 

resulterade i resultatartiklar innehöll orden “hospital”, “assault”, “violence against 

nurses” och “emergency nursing”. De sökningar som gjordes med dessa ord 

resulterade inte i några relevanta artiklar som författarna ansåg att de kunde använda 

i uppsatsens resultatdel. Ett problem som kan uppstå med ämnesord är att det 
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specifika ordet måste accepteras på en databas innan det etableras inom 

forskningsområdet, vilket kan ta tid (Karlsson, 2012, 106).  

 

Ingen exkludering av länder skedde eftersom våld förekommer på akutmottagningar 

mot sjuksköterskor över hela världen. Våldet har dock skett på olika sätt och med 

varierande intensitet beroende på vilken resultatartikel som undersökts, men enligt 

denna litteraturstudies resultat har sjuksköterskorna som upplevt våld erfarit detta 

på liknande sätt oberoende av vilket land studien utförts i. Samma inklusions- och 

exklusionskriterier har också applicerats på alla studier som användes till resultatet 

oavsett vilket land studien utfördes i. Alla utvalda artiklar till litteraturstudiens 

resultat speglar dessutom uppsatsens syfte. Att välja deltagare till en studie med olika 

typer av erfarenheter ökar chansen att få ett bredare perspektiv på vald 

forskningsfråga (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Artiklarna som användes i uppsatsen var publicerade år 2001 eller senare. Detta för 

att studierna skulle vara relativt nygjorda och därmed vara mer relevanta. De valda 

resultatartiklarna var skrivna på engelska och författarnas modersmål är svenska, 

vilket kan ha orsakat feltolkning vid översättning och tydning av artiklarna. 

Kjellström (2012, 86) påpekar att studenter ibland kan ha begränsade metodologiska 

och engelska kunskaper, vilket kan medföra orättfärdiga bedömningar av artiklar. 

Hon skriver även att risken för misstolkning föreligger. Granskningsmallen som 

användes vid kvalitetsgranskning av artiklarna hade ingen specifik 

poängsättningsskala. Detta gjorde att författarna utifrån en detaljerad 

granskningsmall själva bedömde om artiklarnas kvalitet var låg, medelhög eller hög, 

vilket kan ha medfört feltolkningar. Dock har de tidskrifter som publicerat artiklarna 

också bedömt studiernas kvalitet innan publicering och alla valda resultatartiklar är 

publicerade och peer reviewed (jfr. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 

2016, 89). Därav kan kvaliteten av valda artiklar också säkerställas. 

 

Ett problem som upplevdes av författarna var att vissa meningsenheter 

kondenserades för mycket och i dessa fall blev innebörden ej tydlig. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör meningsenheter ej kortas ned för mycket 

eftersom detta kan medföra att den efterföljande tolkningen av meningsenheterna 

blir problematisk, samt att betydelsefull information kan gå till spillo. När 
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innebörden varit oklar i en meningsenhet på grund av en för omfattande 

kondensering återgick författarna till den ursprungliga meningen för att rätt 

innebörd skulle kunna framställas i resultatet. Svårigheter fanns även vid 

kategorisering av det analyserade materialet till resultatet. De olika 

meningsenheterna var nära besläktade med varandra och skulle därför ha kunnat 

passa in under flera kategorier. Enligt Lundman och Graneheim (2012, 191) kan det 

vid ämnet upplevelser vara svårt att tillgodose att informationen ej faller mellan två 

kategorier eller passar in vid flera kategorier eftersom att upplevelser kan likna 

varandra. De valda kategorierna har utifrån bästa förmåga formulerats så att 

innehållet i dessa är uteslutande mot varandra, men att kategorierna ändå speglar 

ändå innehåll. Kategorin frustration kan ses som icke övergripande för valda 

underkategorier, dock har tolkningen av materialet resulterat i att frustration 

uppkommer som resultat av underkategorierna, detta gör att kategorin kan tillämpas. 

 

Resultatet har efter största förmåga presenterats neutralt relaterat till innevarande 

förförståelse. Enligt Lundman och Graneheim (2012, 196) handlar trovärdighet delvis 

om i vilken grad forskarna har gjort avtryck på analysen genom sin förförståelse. 

Tidigare innevarande erfarenhet och kunskap diskuterades emellan författarna innan 

litteraturstudien utfördes för att detta inte skulle påverka resultatet. Priebe och 

Landström (2012, 45) skriver att en persons förförståelse anspelar på faktumet att 

individen redan har kunskap om vissa saker innan påbörjandet av en studie. De 

påstår även att det handlar om erfarenheter och personliga åsikter som individen har 

med sig från livet vid sidan av universitetet.  

 

Betydelsen av tillförlitlighet kan tillskrivas till att forskaren grundligt kontrollerar och 

motiverar val som utförts i sin helhet under forskningsprocessen (Morse, Barett, 

Mayan, Olson & Spiers, 2002). Ställningstaganden gjorda i denna uppsats har styrkts 

med relevanta referenser, vilket gör att tillförlitligheten kan säkerställas. Vid 

granskning av resultatet kan det utläsas att uppsatsens syfte har besvarats. Resultatet 

är trovärdigt eftersom att syftet besvarades och utgången liknar dessutom en tidigare 

gjord studie. Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2010) reviewartikel gällande 

patientrelaterat våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar hade ett utfall liknande 

resultatet i denna uppsats.  
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Graneheim och Lundman (2004) framför att överförbarhet handlar om i vilken 

omfattning ett resultat kan överföras till andra grupper och kontexter. De skriver 

vidare att det bland annat är viktigt att ge en klar och tydlig beskrivning av urval, 

datainsamling och analysprocessen. En tydlig presentation av resultatet ökar även 

överförbarheten (Ibid). Litteraturstudiens metodavsnitt, innehållande studiens urval, 

sökstrategi och analys är väl beskriven. Resultatet har presenterats begripligt med 

kategorier och underkategorier vilket styrker överförbarheten. 

 

4.4 Forskningsetisk diskussion 

En av resultatartiklarna hade endast ett informellt etiskt godkännande på grund av 

att det ej var enligt rutin att söka godkännande för sådana studier i landet där studien 

utfördes. Dock fanns det i den artikeln ett tydligt etiskt resonemang där författarna 

garanterade att etiska aspekter i studien uppmärksammades. Dessutom fanns tydliga 

publikationsriktlinjer innehållande etiska beaktanden för tidskriften där artikeln 

publicerades. Enligt Kjellström (2012, 71) finns det lagar som stadgar att 

vetenskapligt arbete enbart kan accepteras om forskningen kan genomföras med 

respekt för människovärdet. Forskning innehållande sjuksköterskors upplevelse av 

hot och våld kan uppfattas beröra intima och privata områden. Behovet av 

känslomässig förståelse kan vara större i kvalitativa studier eftersom att dessa ofta 

innefattar undersökning av högst personliga områden (Polit & Tatano-Beck, 2014, 

83). 

 

Klimatet mellan medförfattarna har präglats av respekt mot varandra vilket gjorde att 

en god forskningssed kunde följas. Vid meningsskiljaktigheter beaktades bådas 

åsikter och konstruktiva diskussioner utfördes. När åsiktsskillnader trots detta ej 

kunde lösas lades skiljaktigheterna åt sidan, för att sedan återupptas vid ett senare 

tillfälle då det vid alla förutom ett tillfälle resulterade i lösningar. Vid ett tillfälle 

diskuterades en meningsskiljaktighet med handledare, där problemet då blev utrett. 

Litteraturstudiens metod har genomförts enligt tidigare presenterat i metoddelen och 

alla meningsenheter som speglade syftet har medtagits i litteraturstudiens 

resultatdel. Alla artiklar som svarar på syftet ska ha presenterats, detta för att det är 

oetiskt att enbart presentera resultat som överensstämmer med forskarens egna åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2016, 59). 
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5. Konklusion 

Slutsatser som kan dras av denna litteraturstudie är att sjuksköterskor upplevde ilska 

och otrygghet på arbetsplatsen i samband med hot och våld, samt ett bristfälligt stöd 

från ledningen. De var även oroliga för sin egen och sin omgivnings säkerhet, samt att 

våldsutövarna skulle söka upp dem utanför arbetet. Sjuksköterskor drabbades 

dessutom av olika konsekvenser till följd av våldet. Dessa negativa erfarenheter och 

följder hos sjuksköterskorna kan påverka kvaliteten på omvårdnaden och övriga 

arbetsuppgifter. Resultatet i denna studie skulle kunna bidra till att öka förståelsen 

för sjuksköterskors upplevelse av hotfulla situationer i arbetslivet på 

akutmottagningar. Ytterligare forskning skulle behövas eftersom att få kvalitativa 

artiklar finns inom det valda ämnet. För att få ett mer globalt perspektiv av det valda 

ämnet skulle mer forskning kunna genomföras i exempelvis Sydamerika och Afrika. 

Detta för att belysa hur våld upplevs i olika samhällen och kulturer. Forskning 

angående vilket stöd sjuksköterskor saknar, samt hur sjuksköterskor på bästa sätt ska 

förhålla sig i våldsamma situationer skulle kunna genomföras. Det skulle även kunna 

vara gynnsamt att undersöka om det finns åtgärder som kan minimera att 

våldshändelser uppstår. 
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Tabell 2. Databassökning.  
 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 11 Urval 22 Urval 33 Urval 44 

2016-11-

14 
PubMed Workplace violence (f) AND 

triage (f)   
2001-present,  
English, language  

8 5 1 1 1 (1)5 

2016-11-

14 
CINAHL Workplace violence AND 

qualitative studies AND 

emergency* AND 

experience 

2001-present,  
English language,  

Peer reviewed  

13 4 3 2 2 

2016-11-

14 
CINAHL Workplace violence AND 

Nurs* AND Trauma nursing 

(f) NOT Physicans 

English language, 2001 

present, Peer reviewed 
11 3 2 2 2 

2016-11-

14 
PubMed Nursing Staff, Hospital AND 

Emergency Service, Hospital 

AND Violence AND 

Qualitative (f)  

2001-present,  
English 

12 4 3 3 3 (1)5 

2016-11-

21 
CINAHL Threat OR workplace 

violence AND nurs* AND 

aggression AND emergency 

care (f) 

2001-present, English 

language 
9 4 1 1 1 

1 Urval 1: Titeln berör det valda ämnet.   
2 Urval 2: Abstraktet överensstämmer med syftet.   
3 Urval 3: Artikeln svarar på valt syfte.  
4 Urval 4: Valda artiklar till litteraturstudien.    
5 Indikerar att en dubblett av redan vald resultatartikel har återfunnits.   
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Mall för kvalitetsgranskning 

 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



Bilaga 2 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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Författare, 

år, land 
Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Addey, B. 
Ceccagnoli, 

A. 
Ramacciatti, 
N. 
 
2015 
 

Italien 

Violence 
against nurses 

in the triage 
area: An 
Italian 

qualitative 
study. 

Syftet var att 
genom en 

kvalitativ 
ansats 
undersöka vilka 

känslor 
sjuksköterskor 

upplevde efter 
att ha blivit 
utsatta för våld 

på 
arbetsplatsen.  

Sjuksköterskorna 
som utsågs hade 

erfarenhet av att 
bli utsatta för våld 
vid triagering. 
Genom ett 
ändamålsenligt 

urval valdes 9 
sjuksköterskor ut 
från 7 olika 

akutmottagningar i 
Italien. Av dessa 

var 6 stycken 
kvinnor och 3 
stycken män.  

En fenomenologisk metod 
användes. Ett fokusgruppsmöte 

med de valda sjuksköterskorna 
utfördes och spelades in för att 
samla information. Införskaffad 

data analyserades med hjälp av 
Colaizzi-metoden som innefattar: 

deltagarnas beskrivning av 
upplevelser, utforskande av 
betydelsefulla uttalanden, samt att 

sammanföra information i teman. 

Analysen av data 
resulterade i 10 

kategorier; känsla av 
sårbarhet, känsla av 
ensamhet och att vara 

utan stöttning från 
ledningen, känslor av 

otillräcklighet och 
skuld, orättvisa, 
långvariga effekter, 

rädsla, ofrånkomlighet, 
ursäkter, 

könsskillnader och 
självmedvetenhet. 

Hög 

Avander, K. 
Bjerså, K. 
Engström, M. 
Heikki, A. 
 

2016 
 
Sverige 

Trauma 
nurses’ 
experience of 

workplace 
violence and 

threats: short- 
and long-term 
consequences 

in a Swedish 
setting 

Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskors 

erfarenheter av 
hot och våld på 

en 
akutmottagning 
i Sverige, samt 

vilka 
konsekvenser 

som uppstod till 
följd av våldet. 

Deltagarna 
rekryterades från 
en akutmottagning 

belägen på ett 
universitetssjukhus 

i västra Sverige. 14 
sjuksköterskor 
deltog i studien och 

alla deltagare var 
av kvinnligt kön. 

Metoden var en induktiv, kvalitativ 
studie. Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer som var 

baserade på förutbestämda frågor 
genomfördes. Intervjuerna 

ljudinspelades och transkriberades. 

Studien resulterade i 
följande två 
huvudkategorier: 

hotfulla situationer och 
konsekvenser av våld. 

Samt fem 
underkategorier; olika 
typer av hot och våld, 

riskfaktorer, 
reaktioner, långsiktiga 

konsekvenser och olika 
ageranden. 

Medelhög 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Catlette, M. 
 
2005 
 
United 
States 

A descriptive 

study of the 
Perceptions of 

workplace 
violence and 
safety 

strategies of 
nurses working 

in level 1 
trauma centers 

Syftet var att 

beskriva fenomenet 
arbetsrelaterat våld 

utifrån legitimerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 

detta 
på akutmottagning

ar. 

De som rekryterades 

till studien skulle 
jobba på en 

akutmottagning, samt 
ha upplevt våld i 
arbetet. 8 

legitimerade 
sjuksköterskor valdes 

ut från 2 
akutmottagningar. Av 
dessa var 6 stycken 

kvinnor och 2 stycken 
män. 

Intervjuer utfördes enligt 

ett förutbestämt formulär 
med frågor. 

Frågesamtalen skedde 
privat med varje 
deltagare och spelades in. 

Analysen av materialet 
skedde i fyra steg: först 

gjordes en transkription, 
sedan valdes 
meningsenheter ut, 

därefter kodades 
meningsenheterna, sedan 

formulerades kategorier, 
subkategorier och teman. 

2 teman kunde utläsas i 

resultatet: sårbarhet och 
otillräckliga 

säkerhetsåtgärder. 6 
kategorier återfanns; 
grad av säkerhetskänsla 

på jobbet, specifika 
erfarenheter av våld på 

jobbet, hantering av 
arbetsrelaterad stress, 
personlig förståelse av 

arbetsplatsrelaterat våld, 
oro angående prevention 

av arbetsplatsrelaterat 
våld och förberedande 
utbildning för att kunna 

hantera våld.  

Hög 

Hazelton, M. 
Kable, A. 

Pich, J. 
Sundin, D. 
 
 
2011 
 
Australien 

Patient-related 
violence at 

triage: A 
qualitative 

descriptive 
study.  

Syftet med studien 
var att beskriva en 

grupp triage-
sjuksköterskors 

erfarenhet av 
patient relaterat 
våld under den då 

senaste månaden. 

Sex legitimerade 
sjuksköterskor som 

vid tillfället jobbade 
med triagering 

utvaldes. Dessa 
rekryterades med ett 
ändamålsenligt urval. 

Av deltagarna var 2 
stycken män och 4 

stycken kvinnor.    
 
 

En kvalitativ deskriptiv 
metod användes och 

information insamlades 
genom semistrukturerade 

intervjuer. Dessa 
spelades in och 
analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 
 

 
 
 

Olika teman fastställdes 
vid resultatet. Dessa var: 

Fysiskt våld, verbalt våld, 
personlig och 

professionell påverkan på 
grund av våldsamt 
beteende och riskfaktorer 

samt 
riskhanteringsstrategier. 

Hög 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Hislop, E. & 

Melby, V. 
 

2003 
 
Irland 

The lived 

experience 
of violence 

in accident 
and 
emergency 

Syftet med denna 

studie var att 
beskriva och 

undersöka 
sjuksköterskors 
upplevda erfarenhet 

av arbetsrelaterat 
våld på en 

akutmottagning. 

Informationsbrev 

skickades ut till 
sjuksköterskor som 

hade arbetat på 
akutmottagningen i 
över ett år. 95 % 

svarade på brevet, 
varav 90 % av 

dessa var kvinnor. 
Av dessa valdes 
därefter 5 

deltagare ut 
slumpmässigt. 

Data insamlades via 

intervjuer som 
genomfördes och 

filmades. Dataanalysen 
granskades i fyra steg 
enligt Giorgis metod där 

data transkriberas och 
analyseras vid ett flertal 

tillfällen. 
 
 

 

Intervjuerna genererade en 

stor mängd data. Dessa tre 
huvudteman identifierades i 

resultatet: Varför jag?, en 
känsla av isolering, samt en 
känsla av tillhörighet. 

Hög 

Luck, L., 

Jackson, D. 
& Usher, K. 

 
2008 
 

Australien 
 

 
 

Innocent or 

culpable? 
Meanings 

that 
emergency 
department 

nurses 
ascribe to 

individual 
acts of 
violence 

Syftet med studien 

var att förstå hur 
akutsjuksköterskor 

beskrev innebörden 
av våld och hur de 
därefter reagerade på 

våldshandlingar som 
utövades av 

patienter, deras familj 
och vänner. 
 

 
 

 

All personal som 

arbetade på 
akutmottagningen 

där studien 
genomfördes var 
berättigade att ingå 

i undersökningen. 
Men endast 20 

stycken hel- och 
halvtidsarbetande 
sjuksköterskor 

deltog i studien.  

Studien genomfördes som 

en instrumental fallstudie, 
som genererade i både 

kvalitativ och kvantitativ 
data. Deltagarna 
observerades under en 

längre tid. Sexton 
semistrukturerade 

intervjuer spelades även 
in digitalt. Fokuset i 
intervjuerna var att 

tillsammans med 
deltagarna samtala om de 

våldshandlingar som 
forskarna bevittnat. 

Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen gjorde 
tolkningar angående 

innebörden av våldsamma 
händelser enligt tre olika 
faktorer. Dessa var: graden 

av personalisering av våldet, 
förekomsten av förmildrande 

omständigheter, samt 
orsaker till de våldsamma 
händelserna på 

akutmottagningen. 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Pich, J., 

Hazelton, M. 
& Kable, A. 

 
2013 
 

Australien 
 

 
 
 

Violent 

behaviour from 
young adults 

and the parents 
of paediatric 
patients in the 

emergency 
department 

Syftet med studien 

var att beskriva 
australiensiska 

akutsjuksköterskor
s upplevelse av 
patientrelaterat 

våld från unga 
vuxna samt våld 

från föräldrar till 
barn som vårdas 
akutmottagningen. 

I slutet av en 

tidigare studie ingick 
det en 

intresseanmälan där 
deltagarna fick fylla i 
om de även ville 

delta i denna studie. 
7 stycken kvinnor 

och 4 stycken män 
rekryterades 
därefter till studien. 
 

En kvalitativ deskriptiv 

studie genomfördes genom 
semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna blev 
både intervjuade 
personligen och över 

telefon.  

Analysen av datat 

resulterade i ett flertal 
olika teman. Dessa var; 

beteenden, episoder av 
våld: verbala övergrepp 
och fysiskt våld, alkohol 

och drogmissbruk, 
föräldrars känslor: rädsla, 

ångest, otålighet och brist 
på förståelse/kunskapa, 
samt otrygghet på 

arbetet. 

Hög 

Tan, M. F., 
Lopez, V. & 
Cleary, M. 

 
2015 

 
Singapore 

Nursing 
management of 
aggression in a 

Singapore 
emergency 

department: A 
qualitative 
study.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 

uppfattning av att 
hantera aggressiva 

patienter på en 
akutmottagning i 
Singapore. 

Deltagarna bestod 
av tio sjuksköterskor 
som arbetade på en 

akutmottagning i 
Singapore. 8 stycken 

av dem var kvinnor 
och 2 stycken var 
män. Alla deltagare 

hade i hela sitt 
verksamma yrkesliv 

som sjuksköterskor 
arbetat på en 
akutmottagning.  

En kvalitativ studie 
genomfördes genom att 
datainsamlingar utfördes. 

Detta skedde genom 
intervjuer som spelades in. 

Intervjuerna blev 
ordagrant transkriberade 
för att sedan analyseras 

med en innehållsanalys. 
Olika steg i form av 

kodning och temasättning 
genomfördes därefter på 
det inhämtade materialet. 

 
 

Innehållsanalysen 
resulterade i fyra teman. 
Dessa var; aggressivt 

beteende hos patienter 
och dess påverkan på 

sjuksköterskor, 
sjuksköterskors värdering 
av aggressiva beteenden, 

sjuksköterskors hantering 
av aggressiva beteenden 

och organisatoriskt stöd 
och lyhördhet. 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Wolf, L-A., 

Delao, A-M. 
& Perhats, C. 

 
2014 
 

USA 
 

 
 
 

Nothing 

changes, 
nobody cares: 

understanding 
the experience 
of emergency 

nurses 
physically or 

verbally 
assaulted while 
providing care. 

Syftet med denna 

studie var att få en 
bättre förståelse 

för 
akutsjuksköterskor
s upplevelse av att 

ha blivit utsatta för 
fysiskt eller verbalt 

angrepp i samband 
med patientvård på 
akutmottagningar i 

USA.  

Rekryteringen till 

studien skedde via 
mail och telefon. 

46 stycken 
akutsjuksköterskor 
deltog i studien, 

varav 37 stycken 
var kvinnor, 8 

stycken var män 
och en 
sjuksköterska var 

av okänt kön.  

En kvalitativ deskriptiv 

utforskande design 
användes. Deltagarna 

ombads att via mail berätta 
om upplevda händelser 
angående fysiskt och verbalt 

våld. Deras berättelser 
granskades därefter av 

forskaren och minst en 
annan medlem ur 
forskargruppen.  

3 teman identifierades i 

resultatet. Dessa bestod 
av: Miljömässiga faktorer, 

personliga faktorer och 
antydan till våld. 
Resultatet påvisade 

sjuksköterskors 
upplevelse av att våld var 

en del av deras 
arbetsplats. 
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