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Abstrakt 

Bakgrund: Våld och hot är idag ett tilltagande arbetsmiljöproblem för många 

yrkeskategorier. I Sverige blir vårdpersonal utsatt för våld och hot i sitt arbete inom 

vård och omsorg och akutmottagningen är en av de platser där personal ofta blir utsatt. 

Att uppleva våldsamma och hotfulla situationer i arbetet kan få konsekvenser för den 

som blir utsatt och kan påverka vården av patienterna. Som teoretisk referensram valdes 

KASAM, som står för en känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang handlar om 

att ha en genomgående känsla av tilltro till att händelser ter sig strukturerade och 

begripliga, att resurserna att möta motgångar finns till hands och att finna en 

meningsfullhet i påfrestningen. 

Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av våld och hot i arbetet på 

akutmottagning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där nio artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats ingick. 

Resultat: De kategorier som framkom var Upplevelse av maktlöshet, Förändrat 

förhållningssätt mot patienten och Förmåga att utföra sitt arbete. Huvudresultatet 

visade att de som blir utsatta upplever starka känslor. De får ett förändrat beteende mot 

patienterna vilket påverkar deras förmåga att utföra sitt arbete. Det finns en ofrivillig 

acceptans för våldsamma och hotfulla patienter och det anses vara en del av jobbet.  

Slutsats: Våld och hot har blivit en del av arbetet och det väcker många känslor som 

behöver hanteras för att undvika konsekvenser för både personal och patienter. Dessa 

känslor gav sjuksköterskan ett förändrat beteende och konsekvenserna av våld och hot 

måste bearbetas och medvetandegöras för att inte påverka sjuksköterskan professionella 

förhållningssätt.   

 

Nyckelord 

Akutmottagning, arbetsplatsvåld, våld, vårdpersonal 

 

Tack 

Stort tack till våra handledare Karin Weman och Rhiannon Djupdalen för ert 

engagemang. Tack även till personer i vår närhet som varit stort stöd under processen 

med denna studie. 
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1 Inledning 

Det är vanligt att människor blir utsatta för våld och hot i arbetslivet och risken att bli 

utsatt har ökat (Arbetsmiljöverket, 2010). Det finns många faktorer som ökar risken för 

att bli utsatt för våld och hot på sin arbetsplats t.ex. kvälls- eller nattarbete, ensamarbete, 

stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning. Även att den anställde saknar eller har 

bristande kunskap och erfarenhet inom sitt yrkesområde och hur konflikter ska hanteras 

har betydelse (Arbetsmiljöverket, 2016). Media har flera gånger under det senaste året 

rapporterat om hur vårdpersonal blir utsatt för våld och hot. Det finns ett flertal studier 

som utgår från våld- och hot problematiken inom vården, men med stort fokus på 

prevalens. Vi blev därför intresserade av ämnet och nyfikna på hur detta påverkar den 

utsatta personalen. Författarna har inga erfarenheter av att själva bli utsatta för våld och 

hot i arbetet inom vård och omsorg. 

 

2 Bakgrund 

WHO:s (2017a) definition av våld är när någon använder fysiskt våld, makt eller hot, 

mot sig själv, annan individ eller mot en grupp med människor vilket kan eller leder till 

personskada, dödsfall eller psykisk skada. Inom vård och omsorg har anmälningar om 

våld och hot i arbetslivet ökat kraftigt (Arbetsmiljöverket, 2010). Senaste 

arbetsmiljöundersökningen i Sverige visar att 46 % av sjuksköterskorna i 

undersökningen minst en gång under tidsperioden 2013/2015 blivit utsatta för våld eller 

hot om våld. För samtliga yrken var den siffran 14 % (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

2.1 Våld och hot inom hälso- och sjukvård 

Vårdpersonal över hela världen löper hög risk att utsättas för våld och hot (Hills & 

Joyce, 2013; Spector, Zhou & Che, 2014). Mellan 8-38% av all vårdpersonal utsätts 

någon gång under sin yrkeskarriär för fysiskt våld. Ännu fler hotas och utsätts för 

verbala hot. Det är främst från patienter som våld och hot förekommer men även från 

anhöriga (WHO, 2017b). En studie visar att vårdpersonal som blir utsatta för våld och 

hot är överlag dåliga på att anmäla att de blivit utsatta. Denna underrapportering gör att 

det finns ett stort mörkertal för hur stort problemet egentligen är (Pich, Hazelton, 

Sundin & Kable, 2010). Fysiskt våld mot vårdpersonal är vanligast inom psykiatrin, 

äldreomsorgen och på akutmottagningar (Spector et al., 2014). Akutmottagningens 

personal är mer utsatta för våld och hot än annan vårdpersonal (Abou-El Wafta, El-
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Gilany, Abd-El-Raouf, Abd-Elmouty & El-Sayed, 2015; Taylor & Rew, 2011). Risken 

att bli utsatt för våld och hot i arbetet påverkar säkerheten och kvaliteten för patientens 

vård (Hills & Joyce, 2013). Vårdpersonalens arbetsprestation försämras när de inte 

upplever sig trygga på sin arbetsplats och produktiviteten och kvaliteten kan minska i 

det akuta omhändertagandet av patienten på akutmottagningen (Abou-El Wafta et al., 

2015). 

 

2.2 Begreppsförklaring 

Våld: Med våld menas användning av fysisk styrka som påtryckning eller som 

bestraffning mot någon (Nationalencyklopedin, 2017a). 

Hot: Hot är en varning om möjlig obehaglig följd som den som uttalar hotet kan utsätta 

den tilltalade för, om denne inte handlar på önskat sätt (Nationalencyklopedin, 2017b). 

Vårdpersonal: I denna studie definieras vårdpersonal som läkare, sjuksköterska och 

undersköterska. 

Triage: När det finns fler patienter än medicinska resurser måste patienterna prioriteras, 

medicinsk prioritering heter triage. Triagen görs på olika platser på akutmottagningen 

exempelvis i ambulanshallen, i akutrummet, i receptionen eller i undersökningsrummen. 

Målet med triage är att prioritera den patient med störst behov av vård och behandla 

denne först. Patientens symtom, sjukhistoria och vitala parametrar ligger till grund för 

triagenivån (Suserud & Svensson, 2009). 

Hälsa: Hälsa är känslan av välbefinnande och att ha en kropp med fullgoda funktioner 

(Nationalencyklopedin, 2017c). 

 

2.3 Akutmottagningen som arbetsplats 

På en akutmottagning kommer patienterna in oplanerat vilket leder till att patientflödet 

kan ändras snabbt. Patienterna har olika symtom och saknar ibland kända diagnoser. I 

vissa fall är de medicinska insatserna livsavgörande. På akutmottagningen arbetar 

personalen i team, där det ofta ingår både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

(Suserud & Svensson, 2009). Vårdpersonalen har det gemensamma målet att bidra till 

patientens hälsa och sjuksköterskan är en del av den personalgruppen (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  
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2.4 Patient på akutmottagning 

Patienter som kommer till akutmottagningen är ofta stressade efter en omtumlande 

upplevelse som exempelvis en olycka eller sjukdom är och väntan på besked kan 

upplevas besvärlig. Även patienter som är påverkade eller förgiftade av läkemedel, 

alkohol och droger förekommer trots att de ibland söker vård för annan skada eller 

sjukdom (Suserud & Svensson, 2009). Egerton-Warburton et. al. (2016) skriver att 

alkoholpåverkade patienter med ett aggressivt och våldsamt beteende är vanligt 

förekommande på akutmottagningen.  

 

Patienten som kommer till akutmottagningen har ofta ont och är ibland rädd samt har 

vissa förväntningar på sitt besök. De vanligaste förväntningarna är att personalen ska 

lyssna på patienten och ta den på allvar, samt att patienten ständigt vill bli uppdaterad 

om vad som kommer att hända. Patienten förväntar sig att få träffa vårdpersonalen inom 

en viss tid och de flesta har förståelse för att de sjukaste patienterna ska komma in först. 

Patienten räknar även med att få en definitiv diagnos och behandling under besöket 

(Watt, Wertzler, & Brannan, 2005). 

 

2.5 Betydande faktorer för prevalens av våld och hot på 

akutmottagning 

Situationer där våld och hot uppstår beror till stor del på patientens tillstånd. Det kan 

exempelvis vara att patienten lider av demenssjukdom, psykisk ohälsa eller någon typ 

av hjärnskada. Flera studier visar att många våldsamma och hotfulla situationer uppstår 

när patienten är påverkad av droger eller alkohol (Gates, Ross & McQueen, 2006; Lau, 

Magarey & Wiechula, 2012a; Taylor & Rew, 2011). Arnetz et. al (2015) skriver att 

patientens individuella egenskaper tillsammans med situationen denne befinner sig i, 

exempelvis behandlingar som orsakar smärta eller obehag, kan göra att patienten blir 

våldsam och hotfull. Även fysisk förflyttning mellan säng och rullstol eller mellan olika 

rum och avdelningar, skapar oro och kan leda till att patienten blir våldsam och hotfull. 

Spector et al. (2014) menar att i Europa utövas den största delen av våld och hot mot 

vårdpersonal av patienten själv och en liten del av dennes anhöriga. Tiden på dygnet har 

betydelse för förekomsten av våld och hot och under kvällspassen är risken större att bli 

utsatt medan det är mindre vanligt under dagtid (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 

2010). Samtidigt som långa väntetider kan göra att patienter blir aggressiva, har de 
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flesta patienter som uppvisar våldsamt och hotfullt beteende inte väntat mer än en 

timme (Pich et al., 2010). Patienterna som kommer till akutmottagningen triageras, 

vilket leder till att väntetiden kan ändras när det kommer mer akuta patienter som går 

före. Patienter har varierande toleransnivå när det gäller väntetid, en del blir otåliga 

redan efter fem minuter medan andra inte upplevs otåliga förrän efter flera timmar (Lau 

et al., 2012a; Pich et al., 2010; Suserud & Svensson, 2009). Angland, Dowling och 

Casey (2014) skriver att miljön och utformningen på en akutmottagning med korridorer, 

begränsade utrymmen och mycket folk som väntar, kan skapa situationer som upplevs 

hotfulla av vårdpersonalen. Vid första mötet, när patienten triageras, är risken som störst 

att vårdpersonalen blir utsatt för våld (Angland et al., 2014; Lau, Magarey & Wiechula, 

2012b).  

 

Personalens förmåga att bedöma situationer har betydelse, samt patientens uppfattning 

att personalen agerar dömande eller nedlåtande, kan göra att situationen utvecklas till 

våldsamheter (Lau et al. 2012b; Taylor & Rew, 2011). Vårdpersonalen bör vara trygg i 

sig själv och inte låta sig provoceras samtidigt som de ska ha ett högt säkerhetstänk, 

med en god blick för situationen och en förberedande plan om något skulle gå fel. Ett 

gott samspel i arbetsgruppen är även det en faktor som gör att risken för våldsamma 

situationer minskar (Suserud & Svensson, 2009). Brist på erfarenhet av yrket 

tillsammans med låg ålder ökar risken att utsättas för våld och hot (Hills & Joyce, 

2013). En faktor för att undvika en våldsam och hotfull situation är att vårdpersonalen 

har en ärlig och förtroendeingivande kommunikation med patienten och dess anhöriga. 

Brist på kommunikation från vårdpersonalen leder till ökad risk för våld och hot 

(Angland et al., 2014). Ett empatiskt bemötande där vårdpersonalen uppmärksammar att 

patienten har väntat länge, leder många gånger till ett positivt möte och minskar då 

risken att patienten skulle kunna bli våldsam. Ett empatiskt bemötande kan göra en lång 

väntetid tolererbar (Lau et al., 2012a). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är den grund som studien vilar på (Polit & Beck, 2012). 

Under testsökningarna, vilka beskrivs under Metod 5.1, framkommer det att våld och 

hot utgör en stressor för vårdpersonalen i arbetet på akutmottagning. Personalen 

upplever dessa påfrestningar på olika sätt utifrån vilken erfarenhet de har av våld och 

hot. Denna påfrestning behöver hanteras och förstås av personalen. Därför valdes 
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Antonovskys (1987) teori KASAM som teoretisk utgångspunkt för denna studie, då den 

innehåller delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

2.6.1 KASAM 

Människor blir ständigt utsatta för påfrestningar genom livet. En del av dessa 

påfrestningar är stora och långvariga. Hur människor upplever påfrestningar och hur de 

kommer vidare i livet efter en omvälvande händelse beror på deras förmåga att klara av 

påfrestningarna. Begreppet KASAM står för en känsla av sammanhang och ju högre 

KASAM en person har, desto bättre är personen rustad för att klara av utmaningar och 

påfrestningar. KASAM består av de tre delarna, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1987). 

 

Begriplighet syftar till hur personen kan förstå och förhålla sig till information och 

upplevelse. Om informationen är ordnad och begriplig eller om den ter sig obegriplig 

och kaotisk. När överraskande händelser inträffar kan det finnas ett förklarande mönster 

som kan ordna och förklara det inträffade. Hanterbarhet syftar till vilka resurser 

personen har för att kunna bemästra upplevelserna. Resurser skulle kunna vara familj, 

vänner och arbetskamrater, men även religion är en resurs som kan vara till hjälp. 

Meningsfullhet handlar om att vara i ett sammanhang, att delta i något större som ger 

livet en innebörd. Att hitta meningsfullhet i situationer och se att det går att lära sig 

något ut av det som har hänt (Antonovsky, 1987). Relaterat till KASAM kan 

vårdpersonal med ett högt KASAM i större utsträckning bearbeta sina upplevelser av 

våldsamma och hotfulla händelser, gå vidare och på så sätt behålla sin hälsa.  

 

3 Problemformulering 

Våld och hot är idag ett tilltagande arbetsmiljöproblem för många yrkeskategorier. I 

Sverige blir vårdpersonal utsatt för våld och hot i sitt arbete inom vård och omsorg. För 

andra yrken är risken betydligt lägre. Detta speglar av sig i sjuksköterskornas och den 

övriga vårdpersonalens vardag. Att uppleva våldsamma och hotfulla situationer i arbetet 

kan få konsekvenser för den som blir utsatt och kan även leda till konsekvenser för 

patientens vård. När vårdpersonal bli utsatt för våld och hot på sin arbetsplats och då 

ofta av patienter som är i behov av vård, påverkar det vårdpersonalen. Akutsjukvård är 

ett område där personalen löper hög risk att utsättas för våld och hot. Flera studier 
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fokuserar på prevalensen av våld och hot (Hills & Joyce, 2013; Spector et. al., 2014) 

istället för hur vårdpersonalen upplever våldsamma och hotfulla händelser. Målet var att 

sammanställa tidigare forskning inom problemområdet, för att öppna upp för nya 

perspektiv till förmån för vårdpersonal som erfar våld och hot i arbetet på 

akutmottagning.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av våld och hot i arbetet på 

akutmottagning. 

 

5 Metod 

Att som sjuksköterskestudent genomföra en litteraturstudie utvecklar den blivande 

professionen hos studenten samtidigt som förmågan att söka och värdera vetenskaplig 

data mognar (Axelsson, 2012). Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie 

inspirerad av Kristensson (2014). Kännetecken för denna slags studie är att utifrån ett 

specifikt syfte, systematiskt göra litteratursökningar där vetenskaplig litteratur studeras. 

Därefter värderas litteraturen och ett resultat sammanställs (Kristensson, 2014). De 

valda studierna har kvalitetsgranskat efter granskningsmallar enligt Carlsson och Eiman 

(2003). Relevant data från utvalda studier sammanställdes med en kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Lundman och Graneheim Hällgren (2012). 

 

5.1 Sökningsförfarande 

Det behöver finnas underlag för att genomföra en systematisk litteratursökning, det vill 

säga en tillräcklig mängd artiklar av god kvalitet. I en litteraturstudie är det relevant att 

söka i flera olika databaser för att bredda urvalet (Kristensson, 2014). 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed som 

innehåller artiklar inom vårdvetenskapliga områden, medicin, psykologi och 

beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Författarna inledde sökningen med att skriva 

ner tänkbara sökord och sedan kontrollera de svenska orden med engelsk motsvarighet 

genom svenska Mesh. Sökorden kontrollerades mot respektive databas indexord, vilket 

är det ämnesord som databasen tilldelat en artikel utifrån vilket ämne den har 

(Kristensson, 2014). I CINAHL heter indexorden CINAHL Headings, i PsycINFO heter 

de Thesaurus och i PubMed benämns de som MeSH-termer. Under februari och mars 
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2017 gjordes ett antal testsökningar med både fritextord och indexord, i de valda 

databaserna. Då såg författarna att det fanns tillräckligt med material som underlag för 

en litteraturstudie och ytterligare relevanta sökord hittades. Parallellt med 

testsökningarna hade författarna kontakt med universitetsbiblioteket och fick därigenom 

tips om ytterligare sökord och sökstrategin diskuterades. Exempel på ord som användes 

under testsökningarna var emergency service, experience, nursing staff, violence och 

workplace violence. 

 

I CINAHL och PsycINFO genomfördes testsökningarna med både fritextord och 

indexord för att få en överblick över vilken strategi som genererade flest och mest 

relevanta träffar. I dessa databaser genererade fritextsökningarna fler träffar än 

indexordssökningarna och sökning med enbart kombinerade indexord gav för få träffar. 

Sökningen bör innefatta både fritextord och indexord för att få ett så bra resultat som 

möjligt. På detta sätt blir sökningen mer specifik och svarar bättre mot studiens syfte 

(Kristensson, 2014). 

 

I den slutgiltiga sökningen i CINAHL och PsycINFO användes kombinationer av 

fritextord och indexord som resulterade i att de mest relevanta artiklarna hittades. 

Slutligen kombinerades söktermerna med varandra genom användning av booleska 

sökoperatorn AND. Sökblock med två söktermer skapades och kombinerades sedan 

med ytterligare söktermer. Se söktabeller i bilaga A.  

 

I PubMed genererade testsökningar med enbart fritextord en ohanterbar mängd träffar. 

Den slutgiltiga sökningen gjordes därför med endast MeSH-termer, då en mer hanterbar 

mängd artiklar påträffades. Även här kombinerades söktermerna med varandra i den 

slutgiltiga sökningen, genom användning av booleska sökoperatorn AND och sökblock 

skapades och kombinerades med ytterligare söktermer. Se söktabeller i bilaga A. 

 

5.2 Avgränsningar 

Avgränsningar kan användas för att underlätta sökningen och få en mer relevant 

träfflista. De olika databaserna använder sig av olika avgränsningar (Kristensson, 2014). 

För att kontrollera vetenskapligheten i artiklarna användes funktionen Peer reviewed i 

databaserna CINAHL och PsycINFO. Artiklarna från PubMed granskades i Ulrich´s 

web, för att kontroller artiklarnas vetenskaplighet. 
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Under testsökningarna sökte författarna med olika tidsintervall och började med en 

femårsperiod. Detta gav för få träffar. Därför utökades sökningen till en sjuårsperiod för 

att få fler träffar. Den slutgiltiga sökningen är gjord på sju års intervall, mellan 2010 och 

2017. Enligt Kristensson (2014) bör så aktuella studier som möjligt eftersträvas. 

Författarna ansåg att sökningen var klar när flera olika kombinationer av sökord testats 

och samma artiklar återkommer och inga nya artiklar kunde identifieras. 

 

5.3 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara primärkällor och 

vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Studiens syfte är utgångspunkten för 

studiens inklusionskriterier.  

 

5.4 Urval 

När sökningarna var genomförda, lästes alla titlar igenom av författarna tillsammans. 

Titlar som inte tydligt svarade på syftet, togs bort. Abstrakten som skulle läsas valdes ut 

tillsammans. Även otydliga titlars abstrakt lästes, för att inte riskera att missa aktuella 

studier med otydlig titel. Abstrakten lästes av författarna var för sig och synpunkter om 

abstrakten jämfördes och utifrån det valdes artiklarna som skulle läsas i fulltext. Det 

räckte att en av författarna ansåg att en artikel motsvarade syftet, för att den skulle gå 

vidare till fulltextläsning. I fulltextläsningen relevansbedömde författarna artiklarna var 

för sig, utifrån syftet. Enligt Kristensson (2014) är enskild läsning att föredra för att 

undvika inbördes påverkan.  

 

Författarnas syfte var att inkludera studier gjorda på endast sjuksköterskor, men under 

textsökningarna framkom att de flesta studier inom ämnet byggde på upplevelser från 

flera olika personalkategorier. Därför valdes ordet vårdpersonal i studien, för att inte 

utesluta någon yrkeskategori med patientkontakt på akutmottagningen. Vårdpersonal 

som ingår i studien är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

5.5 Kvalitetsgranskning 

Efter att artiklarna lästs i fulltext och relevansgranskats valde författarna ut 12 artiklar 

för vidare kvalitetsgranskning. Granskningsmallarna av Carlsson och Eiman (2003) 
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valdes till kvalitetsgranskningen. Se bilaga B. Mallarna modifierades av författarna 

genom att frågan om lungcancer exkluderades. Författarna granskade två artiklar 

tillsammans, en kvalitativ och en kvantitativ, för att bekanta sig med 

granskningsmallarna. Efter detta granskades alla artiklar var för sig. Artiklarna kunde 

bli bedömda med hög-, medel- och låg kvalitet. I de flesta fall var författarna överens 

om artiklarnas kvalitet och där det rådde meningsskiljaktigheter diskuterades kvaliteten 

vilket leder fram till den bedömning artikeln slutligen fick. Artiklarna som valdes ut var 

av hög- eller medelhög kvalitet. En artikel som var av medelhög kvalitet exkluderades 

på grund av att de inte motsvarade studiens syfte fullt ut. Två artiklar bedömdes ha låg 

kvalitet och exkluderades. Slutligen valdes nio artiklar ut till att ingå i studien. Se bilaga 

C.  

 

5.6 Dataanalys 

Författarna valde att göra analysen som en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats inspirerad av Lundman och Graneheim Hällgren (2012). Den kvalitativa 

innehållsanalysen passar bäst till intervjustudier men är även användbar till andra texter 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). I en induktiv ansats läser författarna de 

inkluderade texternas resultat förutsättningslöst, för att sedan objektivt analysera 

texterna utan att följa ett förutbestämt mönster. Vid kvalitativ innehållsanalys läggs 

fokus på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textens 

innehåll. Dessa skillnader och likheter presenteras sedan i kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). 

 

De kvantitativa studierna lästes noga och texten i resultatet användes i analysen. I de 

studier där tabellresultatet inte tydligt beskrivs i texten, omvandlade författarna 

tabellresultatet till text. I de kvantitativa artiklarna läses även delar av diskussionen, för 

att få ytterligare förståelse för studiens resultat. Därefter kunde både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar analyseras tillsammans genom en innehållsanalys. Polit och Beck 

(2012) skriver att numeriska resultaten i de kvantitativa artiklarna kan omvandlas till 

text vilket göra att de båda metodernas resultat kan kombineras. En litteraturstudie kan 

innehålla både kvalitativa- och kvantitativa artiklar när de svarar på ett och samma syfte 

(Polit & Beck, 2012). I flera artiklar har prevalens av våld och hot, samt demografiska 

uppgifter sammanställts tillsammans med upplevelser av att vara utsatt för våld och hot. 

Författarna valde i de artiklarna att analysera de resultat som motsvarar studiens syfte. 
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Artiklarnas resultat lästes i sin helhet igenom av författarna var för sig, för att få en 

överblick och en helhetsförståelse för innehållet. De lästes flera gånger för att generera 

en djupare förståelse för innehållet och vad de verkligen handlade om. När en förståelse 

för texten var uppnådd, valde författarna var för sig ut meningsenheter från texternas 

resultat. Enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012) är en meningsenhet en 

konstellation av ord, meningar eller stycken, innehållande aspekter relaterade till 

varandra genom deras innehåll och sammanhang. De utvalda meningsenheterna 

jämfördes och diskuterades för att sedan översättas från engelska till svenska. Svåra ord 

översattes med hjälp av lexikon för att dess innebörd inte skulle missförstås. Därefter 

kondenserades meningsenheterna. Genom kondenseringen förkortas texterna men 

kärnan av innehållet finns kvar. De kondenserade meningsenheterna skrevs ut på lappar 

och kodades. Koder abstraherar texten och för texten till en högre teoretisk nivå. Koden 

sätter etikett på meningsenheter och genom koderna kan forskaren se texten på ett nytt 

sätt (Lundman & Graneheim Hällgren, 2012).  

 

Koderna jämfördes och av de koder med snarlik innebörd bildades subkategorier och 

dessa sattes slutligen ihop till kategorier. Kategorin ska svara på frågan VAD? och det 

ska finnas en röd tråd mellan koderna och kategorin. En kategori avser i huvudsak en 

beskrivande nivå av textens innehåll och ska presentera det uppenbara innehållet i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004). Schematisk tabell över analysprocessen, se 

bilaga D.  

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) krävs det ett forskningsetiskt ställningstagande till alla studier 

som görs, även till litteraturstudier, eftersom etiska aspekterna i de valda artiklarna ska 

granskas. Uppsats som skrivs inom ramen för en högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå, behöver inte något etiskt tillstånd på juridisk nivå (Kristensson, 2014).  

Författarna inkluderade artiklar som hade någon form av etiskt godkännande. Ett etiskt 

ställningstagande har tagits genom att inte förvränga, plagiera eller utesluta någon data 

som inte stödjer syftet i studien. Forsberg och Wengström (2015) skriver att det är 

oetiskt att utesluta artiklar som inte stödjer författarnas egna åsikter. All information till 

denna litteraturstudie har behandlats och redovisats på ett objektiv och korrekt sätt, samt 

har författarna försökt sätta sin egen förförståelse åt sidan.  
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6 Resultat 

I denna studie framkom tre kategorier; Upplevelse av maktlöshet, Förändrat 

förhållningssätt mot patienten och Förmåga att utföra sitt arbete. Vårdpersonalen 

upplever en otrygg arbetsmiljö och det finns en oro över vad som kan hända när en 

patient eller anhörig blir våldsam eller hotfull och hur de ska agera i denna situation, 

vilket ger upplevelsen av maktlöshet. I grunden finns ett professionellt förhållningssätt 

mot patienten, även om denne uppträder våldsamt och hotfullt. Detta förhållningssätt 

blir ständigt utmanat hos personalen när våldsamma och hotfulla situationer uppstår. Att 

bli utsatt för våld och hot på arbetet leder till negativ påverkan på arbetsförmågan, vilket 

i sin tur kan ge en försämrad vårdkvalitet för patienten.  

 

6.1 Upplevelse av maktlöshet 

Kategorin Upplevelse av maktlöshet, grundar sig på subkategorierna; Våld och hot 

väcker starka känslor, Att hantera starka känslor och Oro över vad som kan hända. 

 

6.1.1 Våld och hot väcker starka känslor 

Att utsättas för våld och hot i sitt arbete resulterar i upplevelsen av att känna sig otrygg 

på sin arbetsplats (Kowalenko, Gates, Gillespie, Succop & Mentzel, 2013; Pich, 

Hazelton & Kable, 2013). Pinar och Ucmak (2011) visar i sin undersökning att 65 % av 

vårdpersonalen aldrig känner sig riktigt trygga på arbetet på akutmottagningen. Att 

utsättas för våld och hot på sin arbetsplats väcker många negativa känslor, de utsatta 

nämner känslor som irritation, ilska, ångest och besvikelse (Gates, Gillespie & Succop, 

2011; Ünsal Atan et al., 2013). Det behövs bara en liten påminnelse, att bilder av 

händelsen dyker upp i huvudet eller att de hamnar i en liknande situation igen, för att 

återuppleva dessa känslor (Gates et al., 2011). Efter en hotfull situation infinner sig 

även känslan av att bli kränkt (Avander, Heikki, Bjerås & Engström, 2016; Hamdan & 

Abu Hamra, 2015). 

 

6.1.2 Att hantera starka känslor 

Formell debriefing på arbetsplatsen är sällsynt och vårdpersonalen förväntas hantera alla 

känslor på egen hand. Vårdpersonalen bearbetar istället det som hänt genom att prata 

med sina kollegor (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Pinar & Ucmak, 2011). Efter 
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att ha blivit utsatt för våld och hot kan det vara svårt att lugna ner sig på kvällen 

(Lancman, Mângia & Muramoto, 2013). Några ur personalen uppger att de ibland 

använder sig av alkohol efter avslutat arbetspass, om en våldsam eller hotfull händelse 

inträffat, för att kunna hantera alla känslorna och kunna slappna av (Pich et al., 2011). 

Vårdpersonalen beskriver att de dagligen möter människor som genom sitt agerande på 

något sätt får dem att må dåligt (Pich et al., 2011). Personalen efterfrågar utbildning och 

redskap för att kunna hantera våldsamma situationer och konflikter med patienter, vilket 

skulle kunna förebygga att det inträffar, men det är väldigt få som har fått någon 

utbildning i detta (Pinar & Ucmak, 2011). 

 

6.1.3 Oro över vad som kan hända 

Flera uppger en rädsla för att något hemsk skulle hända, t.ex. att någon i personalen 

skulle bli dödad, som en konsekvens av våldsamma situationer med patienter och deras 

anhöriga. De menar att man aldrig vet vad som kommer att hända när patienter som 

tidigare varit våldsamma kommer in på akutmottagningen (Pich et al., 2013). 

Vårdpersonalen upplever osäkerhet över att inte veta hur de kommer att reagera och 

agera vid en oförberedd hotfull situation. Personalen är skyddad på arbetet, men är inte 

oidentifierbara, vilket skapar en otrygghet för vad som kan hända under ledig tid 

(Avander et al., 2016). Otryggheten på fritiden beror till stor del på att de som utsätts tar 

emot verbala hot av personlig karaktär mot exempelvis familjen (Pich et al., 2011). 

Patienter och deras anhöriga kan hota med att komma hem till dem som arbetar, vilket 

skapar otrygghetskänslor (Avander et al., 2016; Pich et al., 2013). Den vårdpersonal 

som upplever hotfulla situationer på sitt arbete uppger att de känner en påverkan även i 

sitt privatliv genom att de upplever känslor av otrygghet, rädsla och ångest (Avander et 

al., 2016; Pich et al., 2013). Av dem som blir utsatta för våld och hot på 

akutmottagningen är 69 % rädda för att återigen bli utsatta (Pinar & Ucmak 2011).   

 

6.2 Förändrat förhållningssätt mot patienter 

Kategorin Förändrat förhållningssätt mot patienter framkom ur subkategorierna; Ligga 

steget före och Ändrat beteende. 

 

6.2.1 Ligga steget före 

Några ur vårdpersonalen berättar att de aldrig vänder ryggen mot en patient och att de 

ibland backar ut ur rummet (Avander et al., 2016). De utvecklar en förmåga att läsa av 
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patienter och blir mer medveten om varningssignaler hos potentiellt våldsamma 

patienter (Pich et al., 2011). Majoriteten av deltagarna i studien av Gates et al. (2011) 

uppger att de alltid känner att de är på sin vakt och hälften säger att de aldrig kan 

slappna av på jobbet. Redan i triagen fångas tecken på våldsamt beteende upp (Pich et 

al., 2011). Situationer där patienter eller deras anhöriga kommer så nära att de kränker 

vårdpersonalens personliga sfär, upplevs mycket obehagliga och hotfulla (Avander et 

al., 2016).  

 

6.2.2 Ändrat beteende 

Tre av fyra uppger att de ändrar sitt beteende mot alla patienter och deras anhöriga, inte 

bara mot de våldsamma och hotfulla patienterna (Hamdan & Abu Hamra, 2015). Efter 

våldshändelser blir de mer alerta och reagerar mer på om patienterna agerar avvikande 

(Avander et al., 2016; Gates et al., 2011; Pich et al., 2011; Ünsal Atan et al., 2013). En 

konsekvens av att uppleva våld och hot i arbetet blir att de håller ett avstånd mellan sig 

och patienten och kontakten blir minimal. Följden av detta blir att patientens vård blir 

lidande. De undviker även att fatta beslut som skulle ogillas av patienten (Hamdan & 

Abu Hamra, 2015) och blir mer avvaktande mot en del patienter (Avander et al., 2016; 

Gates et al., 2011; Pich et al., 2011; Ünsal Atan et al., 2013). Vårdpersonalen beskriver 

att de hela tiden anstränger sig för att göra ett så lugnt och förtroendeingivande intryck 

som möjligt, för att på så sätt undvika att en situation blir våldsam eller hotfull. En 

medvetenhet finns att en patient eller anhörig snabbt kan skifta i humör och uppträda 

våldsamt när de minst anar det (Avander et al., 2016). De omprioriterar i vissa fall sitt 

arbete för att gå vissa patienters krav tillmötes och då undvika konflikter (Avander et 

al., 2016; Lancman et al., 2013). Detta står i kontrast till en normal situation där 

bedömningen utgår från vitalparametrar. De undviker även att svara ärligt på frågor om 

sitt privatliv till de våldsamma patienterna p.g.a. den underliggande hotbilden (Avander 

et al., 2016). Personalen upplever det svårt att ha ett empatiskt bemötande, när de vid 

upprepade tillfällen blir utsatta för verbala kränkningar och svordomar. Ibland är de 

rädda för patienter och är därför extra vaksamma och försiktiga (Pich et al., 2011).  

 

6.3 Förmåga att utföra sitt arbete 

Kategorin Förmåga att utföra sitt arbete, grundar sig i subkategorierna; Frustration 

över arbetssituationen, Upplevelse av stress och Att vara professionell. 
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6.3.1 Frustration över arbetssituationen 

Vårdpersonalen känner ansvar för andra patienternas säkerhet när en patient eller 

anhörig börjar bete sig våldsamt och hotfullt (Avander et al., 2016; Pich et al., 2013). 

Personalen oroar sig speciellt över hur barn ska uppleva om någon i väntrummet skulle 

börja skrika, svära och slå, samt hur en patients aggressiva beteende skulle påverka 

patientens egna anhöriga. Det framkom även en ovilja hos personalen att tillkalla polis, 

då detta kan leda till ytterligare våld och motstånd på akutmottagningen och de anser att 

de övriga patienterna inte ska behöva uppleva det (Pich et al., 2013). Personal som 

arbetar på akutmottagningen är medvetna om att det kan bli våldsamt ibland och 

accepterar att det är så. Flera uppger att våld och hot tyvärr har blivit en accepterad del 

av arbetet (Pich et al., 2013). Vårdpersonalen upplever att det inte går att undvika 

våldsamma och hotfulla situationer i arbetet (Pich et al., 2011). Nyanställd vårdpersonal 

upplever det jobbigt att hantera våldsamma och hotfulla patienter och anhöriga, men 

erfarenheten gör att de utvecklar ett sätt att möta och klara av konflikterna (Lancman et 

al., 2013). En del försöker på egen hand att få kontroll på våldsamma situationer och de 

upplever en förväntan att klara av det själva. Trettio procent av personalen ber alltid om 

hjälp för att kunna klara situationen (Ünsal Atan et al., 2013). Vårdpersonalen försöker 

ibland med knappa resurser, att göra sitt jobb och de önskar att patienterna skulle visa 

lite tacksamhet över det istället för att brusa upp och bli arga och hotfulla (Pich et al., 

2011).   

 

Det är få av vålds- och hot incidenterna som rapporteras till arbetsledning (Pich et al., 

2011; Pinar & Ucmak, 2011). Personalen menar att skulle de fylla i en rapport efter 

varje incident, skulle de inte hinna med patienterna (Pich et al., 2011). Den låga 

anmälningsfrekvensen av våld och hot på akutmottagningen beror på att vårdpersonalen 

upplever att rapportering inte gör någon skillnad eller leder till förbättring (Pinar & 

Ucmak, 2011). Det finns även en rädsla att de själva ska få skulden till det som inträffar, 

om de anmäler (Pinar & Ucmak, 2011). 

 

Vårdpersonalen anser att det är beklagligt hur de tolererar att bli behandlade, utan att de 

själva reagerar och anmäler incidenterna (Pich et al., 2013). De som utsätts för 

våldshändelser känner sig tveksamma till att fortsätta arbeta på akutmottagningen 

(Avander et al., 2016; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Pich et al., 2011; Ünsal Atan et al., 

2013). Trots detta tycker de flesta om sitt arbete (Lancman et al., 2013). Upplevelsen är 

att det saknas respekt för sjukvården och det arbete som personalen gör, vilket gör det 
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mer legitimt att uppföra sig illa och aggressivt i samband med ett besök på 

akutmottagningen. Vårdpersonalen upplever frustration när en aggressiv patient, trots 

tydlig information, inte vill förstå varför personalen gör som de gör (Avander et al., 

2016).  

 

6.3.2 Upplevelse av stress 

Vårdpersonal som utsätts för våld och hot känner sig stressade, både hemma och på 

jobbet (Avander et al., 2016; Gates et al., 2011; Lancman et al., 2013). Signifikanta 

samband ses mellan att uppleva en våldsam händelse och att drabbas av stressymtom 

(Kowalenko et al., 2013). Denna stress påverkar hälsan negativt (Avander et al., 2016; 

Hamdan & Abu Hamra, 2015; Ünsal Atan et al., 2013). Hälften av den vårdpersonal 

som blir utsatt för våld och hot på arbetet, uppger att upplevelsen leder till fysisk 

och/eller psykisk påverkan på deras hälsa. Fysisk påverkan kan vara smärta, efter att 

exempelvis ha blivit nypen eller riven av patienten, men även hjärtklappning är vanlig 

(Ünsal Atan et al., 2013). Fysisk skada i samband med en våldsam händelse på arbetet 

leder till en ökad stressnivå (Kowalenko et al., 2013). Att bli utsatt för våld och hot på 

arbetet leder till att vårdpersonalen upplever stress vilket minskar arbetsförmågan och 

produktiviteten (Gates et al., 2011; Kowalenko et al., 2013). 

 

6.3.3 Att vara professionell 

Att bli utsatt för våldsamt beteende påverkar personalens professionalitet (Pich et al., 

2011; Ünsal Atan et al., 2013). Vårdpersonalen har en viss förståelse för att människor 

blir chockade och uppträder aggressivt på akutmottagningen (Avander et al., 2016). Det 

finns även en viss förståelse för hur exempelvis föräldrar till svårt sjuka eller skadade 

barn beter sig, men personalen anser att det finns gränser för hur illa man får uppföra sig 

mot de som försöker göra sitt arbete (Pich et al., 2013). Vårdpersonalen har en högre 

toleransnivå för patienter med demens eller psykisk sjukdom, vilket leder till att 

upplevelsen av våld och hot från dessa inte upplevs lika allvarligt som liknande 

händelser utförda av drogpåverkade och kriminella patienter (Avander et al., 2016; Pich 

et al., 2011). Omedvetet våld anses inte vara lika illa jämfört med riktat våld och hot, 

med avsikt att skada personalen (Pich et al., 2011). 

 

Förmågan att fullfölja sina arbetsuppgifter påverkas av att hela tiden vara på helspänn 

och ständigt på sin vakt (Lancman et al., 2013). Några medger att de blir lättade när en 

våldsam och hotfull patient väl går hem. Personalen upplever att det är svårt att vara 
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professionell i situationer när patienter uppträder våldsamt och hotfullt eller när kända, 

våldsamma patienter kommer till akutmottagningen. Trots detta strävar de alltid efter att 

ge god och professionell vård (Avander et al., 2016). 

 

7 Diskussion 

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av våld och hot i arbetet 

på akutmottagning. Författarna diskuterar styrkor och eventuella svagheter i studiens 

metod under rubriken metoddiskussion. Studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning och vald teoretisk referensram diskuteras under rubriken resultatdiskussion.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens tillvägagångssätt värderas i metoddiskussionen och de olika stegen i studien 

diskuteras och bedöms (Kristensson, 2014).  

 

7.1.1 Studiedesign 

En litteraturstudie valdes som metod för att svara på denna studies syfte. En alternativ 

metod till litteraturstudien kan vara en intervjustudie där primärdata samlas från ett litet 

urval och analyseras (Kristensson, 2014). En svaghet i en litteraturstudie är att den 

analyserade datan är sekundär. Samtidigt finns möjligheten att inkludera fler personers 

upplevelser i en litteraturstudie, jämfört med en intervjustudie där ett fåtal personer 

deltagit, vilket kan ses som en styrka. Författarna har ingen erfarenhet av att genomföra 

en litteraturstudie vilket kan ses som en svaghet i studien. 

 

7.1.2 Trovärdighet 

För att bedöma den övergripande kvaliteten i en kvalitativ studie används begreppet 

trovärdighet. Det är av största vikt att tillvägagångssättet för studien beskrivs tydligt så 

att läsaren själv kan bedöma studiens trovärdighet. Trovärdighetsbegreppet består av 

fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. En studies 

tillförlitlighet handlar om hur sant resultatet i studien är och om det är det insamlade 

materialet som ligger till grund för resultatet och inte fiktion eller författarnas 

förförståelse. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning kvalitativa fynd kan 

överföras till andra sammanhang eller grupper och är en form av generaliserbarhet. 

Giltigheten i en studie handlar om att resultatet ska förhålla sig stabilt över tid. Läsaren 
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ska kunna förstå tillvägagångssättet i dataanalysen och bedöma om insamlad data 

återges i studiens resultat vilket fastställer studiens verifierbarhet (Kristensson, 2014).

  

7.1.3 Sökstrategi 

Författarna valde att använda sig av databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Vi 

är medvetna om att det finns flera databaser innehållande vårdvetenskaplig forskning, 

exempelvis SWEMED+. Det finns en risk att relevant forskning missats då författarna 

valde att avgränsa sökningen till de ovan nämnda databaserna. Manuell sökning 

övervägdes men valdes slutligen bort då samma referenser ofta var återkommande i 

referenslistorna till artiklar som rörde ämnet för den här studien. Detta kan ses som en 

svaghet då risken finns att relevanta artiklar ändå missats. Kristensson (2014) menar att 

det alltid är en risk att databaserna inte innehåller all litteratur av betydelse och andra 

sökvägar bör övervägas. 

 

I databaserna CINAHL och PsycINFO gjordes den slutgiltiga sökningen med både 

fritextord och indexord. Författarna är medvetna om att sökning med fritextord kan 

medföra mer störningar i sökresultatet. Sökning med bara indexorden gör 

litteratursökningen mer specifik (Kristensson, 2014; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Det är en styrka i sökningen att både fritextord och indexord har kombinerats, då 

artiklarna söks både på djupet men även bredden. Att sätta orden inom citattecken skulle 

innebära att orden söks tillsammans som en fras. Författarna valde bort frassökning då 

den resulterade i för få träffar vilket hade kunnat påverka studiens resultat, då det alltid 

finns en risk att gå miste om relevant litteratur.  

 

I PubMed genomfördes sökningen med MeSH-termer. Det finns en risk med att enbart 

använda MeSH-termer då nyligen publicerade artiklar som inte blivit indexerade under 

ett indexord i databasen exkluderas. Detta har betydelse för resultatet då färska studier 

inte kommit med i sökningen. En fritextsökning med en begränsning på sex månader 

bakåt i tiden skulle eventuellt ha fått med ytterligare relevant litteratur (Axelsson, 2012). 

 

Sökningarna i CINAHL och PsycINFO skiljer sig från sökningarna i PubMed, vilket 

kan ses som en svaghet i studien. En av anledningarna till detta är att indexorden skiljer 

sig åt i databaserna. Omfattande testsökningar genomfördes inledningsvis i de olika 

databaserna. Parallellt med våra testsökningar hade vi kontakt med 

universitetsbiblioteket, vilket är en styrka i sökningsförfarandet. Författarna är 
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medvetna om att det finns sökord och kombinationer som eventuellt har missats och det 

skulle kunna påverka resultatet genom att relevanta artiklar inte kommit med i 

sökningen. 

 

En tydligt beskriven kontext gör att läsaren själv kan bedöma om överförbarheten är 

möjlig (Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet i denna studies överförbarhet skulle 

kunna vara begränsningen av att alla världens länder inte finns representerade och även 

av kulturella skillnader. Detta kan ha betydelse för resultatet då en medvetenhet om 

kulturella skillnader mellan länderna bör finnas för att exempelvis kunna överföra 

resultatet till en akutmottagning i Sverige. Likheter kan ses mellan resultatet i de artiklar 

som ingår i studien. Detta kan å andra sidan stärka studiens resultat och ökar dess 

trovärdighet. Enligt Willman et al. (2011) ökar resultatets trovärdighet om flera studiers 

resultat pekar i samma riktning även om studierna är gjorda i olika länder, med olika 

grupper och av olika forskargrupper. 

 

7.1.4 Urval 

Inledningsvis läste författarna både de utvalda abstrakten och artiklarna i fulltext var för 

sig för att relevansbedöma artiklarna utifrån syftet, för att sedan jämföra med varandra. 

Enligt Kristensson (2014) ökar triangulering, som är när flera personer medverkar i 

urvalet, studiens tillförlitlighet.  

 

Flera artiklar i studien hade samma författare men dessa artiklarnas medförfattare var 

olika och studierna tillförde olika data, vilket gjorde att de inkluderades i studien. Att 

samma författare återkommer, både i studien men även i bakgrunden kan bero på att de 

är väl insatta i ämnet och att de löpande fortsätter att forska i ämnet. Detta kan vara en 

svaghet då de är så väl insatta i ämnet att deras förförståelse kan påverka resultatet. 

Samtidigt kan forskarna genom förförståelsen få ett djup i resultatet som kan ge en 

annan dimension, vilket är en styrka i studien. 

 

Avsikten i början av studien var att sjuksköterskan skulle vara i fokus. Testsökningarna 

visade att det blev ett begränsat urval med endast sjuksköterskor samtidigt som ordet 

nurse kan betyda både undersköterska och sjuksköterska beroende på i vilket land 

studien gjordes. Därför valdes vårdpersonal som fokus för att få med all personal med 

patientkontakt på akutmottagningen. Med vårdpersonal avser vi läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor. Vårdpersonalen som är en större grupp tillför ett större material till 
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studien, vilket är en styrka. Kristensson (2014) skriver att ett djupt och omfångsrikt 

material ökar tillförlitligheten.  

 

7.1.5 Avgränsningar 

Författarna valde att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010 och 2017. Det finns 

en medvetenhet att en längre tidsperiod kan ha betydelse för resultatet då fler relevanta 

artiklar kunde kommit med i studien. Att använda så aktuella artiklar som möjligt kan 

ses som en styrka i studien samtidigt som en tydlig beskrivning av tidsperioden för 

datainsamlingen stärker studiens giltighet. Avgränsningen peer reviewed användes i de 

databaser det var möjligt. Artiklarna från PubMed granskades i Ulrich´s web, för att 

kontrollera artiklarnas vetenskaplighet. Detta kan ses som en styrka då studiens resultat 

bygger på artiklarna som är granskade av experter inom området vilket gör att de håller 

en hög vetenskaplig kvalité, som ökar litteraturstudiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 

2012). 

 

Innan avgränsningarna gjordes i databaserna reflekterade författarna över att en artikel 

skriven på spanska fanns med på träfflistan. Efter att avgränsningarna på tidsperioderna 

och peer reviewed var gjorda fick vi inga träffar på artiklar med andra språk än engelska 

vilket gjorde att inga avgränsningar på språk behövdes.  

 

7.1.6 Inklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara primärkällor och vara 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Exklusionskriterier användes inte, eftersom 

inklusionskriterierna räckte för att avgränsa det område som svarade an på syftet. Detta 

kan ha betydelse för studiens resultat då få inklusionskriterier gör det lättare att upprepa 

sökningen vilket är en styrka.  

 

7.1.7 Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna granskades enligt en modifierad granskningsmall av Carlsson och 

Eiman (2003) vars granskningsmall hade bäst tillvägagångssätt och innehöll de mest 

relevanta frågorna, jämfört andra granskningsmallar vi har provat (Forsberg & 

Wengström, 2015; Kristensson, 2014). Om en annan granskningsmall använts, kunde 

utfallet blivit annorlunda. Litteraturstudiens styrka beror på de enskilda studiernas 

kvalitet och studier som bedöms ha låg vetenskaplig kvalitet kan uteslutas (Willman et 

al., 2011). Författarna granskade två artiklar tillsammans för att bekanta sig med 
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granskningsmallarna därefter granskades alla artiklar var för sig och resultatet 

jämfördes. Detta är en styrka i studien då inga tveksamheter råder om 

granskningsmallarnas tillvägagångssätt samt att kvalitetsaspekterna i artiklarna ses från 

olika perspektiv. Enligt Willman et al. (2011) får en granskning gjord av två oberoende 

granskare en större tyngd, när de egna tolkningarna sammanställs. 

 

7.1.8 Dataanalys 

I första steget av analysen valde författarna enskilt ut meningsenheter som sedan 

jämfördes med varandra. Tillförlitligheten stärks i och med trianguleringen, då båda 

författarna oberoende av varandra, har analyserat texten (Kristensson, 2014). Författarna 

anser att det varit en fördel att vara två personer under analysprocessen när 

meningsenheternas likheter och skillnader skulle urskiljas i koder och för att kunna 

diskutera fram subkategorier och kategorier. Upplevelser och erfarenheter i studierna 

kan vara olika men ändå ha likartad innebörd och vara svåra att särskilja, vilket var en 

utmaning när de skulle kodas och delas in i subkategorier och kategorier.  

 

Båda författarna har haft verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagning på orten och 

är därför bekanta med arbetsmiljön och vad arbetet på en akutmottagning innebär. Detta 

kan vara en styrka då författarna har liknande förståelse för kontext och sammanhang. 

Författarna har diskuterat med varandra och synliggjort sin förförståelse. Att helt ta bort 

sin förförståelse är inte möjligt, men diskussionen gjorde att den ifrågasattes och 

medvetandegjordes. Diskussionen lade grund till att kunna vara så neutrala som möjligt 

under analysprocessen. Förförståelsen handlar om forskarens bild av det som studerats, 

som genererats genom erfarenheter, kunskap och uppfattningar (Lundman & Graneheim 

Hällgren, 2012).  

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och 

Graneheim Hällgren (2012), vilken passar bäst till intervjustudier men är även 

användbar till andra texter. Både kvantitativa och kvalitativa studier ingår och Harden 

och Thomas (2005) skriver att det är fullt möjligt att kombinera dessa ansatser i en 

litteraturstudie. Olika forskningstekniker ger olika infallsvinklar för studien och 

problemet belyses i från olika perspektiv vilket kan ses som en styrka (Axelsson, 2012; 

Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). När de kvantitativa artiklarnas tabeller görs 

om till text finns en risk för bristfällig tolkning av tabeller eller diagram och detta kan 

påverka resultatet och vara en svaghet i studien.  
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Verifierbarhet handlar om att läsaren ska bedöma om resultatet är hållbart och bygger 

på den insamlade datan (Kristensson, 2014). Citat i resultatdelen kan öka 

verifierbarheten. Inga citat finns i denna studies resultat. Författarna anser inte att det är 

hållbart att ha med citat i en litteraturstudie, då det bara speglar en persons åsikt, av flera 

tusen deltagare. Flera av artiklarna var av kvantitativ design vilket ger ett numerärt 

resultat och passar sig inte som citat i texten. Detta kan minska studiens verifierbarhet. 

Stegen i analysen har synliggjorts i en tabell och detta ökar tillförlitligheten i studien 

(Kristensson, 2014). Författarna anser att även metodbeskrivning och redovisning av 

sökningsförfarandet stärker studiens tillförlitlighet.  

 

7.1.9 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna studie började sitt arbete med att kontrollera vilka forskningsetiska 

riktlinjer som gäller för en systematisk litteraturstudie. Denna litteraturstudie inkluderar 

sju artiklar med etiskt godkännande och två artiklar med ett granskningsgodkännande av 

sjukhuset där studien genomfördes, vilket författarna tolkade som ett etiskt 

godkännande. Detta granskningsgodkännande kan ses som en svaghet, då forskarna i 

dessa studier kan ha haft svårt att vara opartiska då det etiska tillståndet kommit från 

den egna sjukhusledningen. Författarna har under processen inte vinklat analysens eller 

resultatets innehåll till sin fördel. Men vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha 

påverkat både analysen och resultatet, då det kan vara svårt att bortse från sin 

förförståelse helt. Författarna har själva ingen erfarenhet av att bli utsatt för våld och hot 

på arbetet, vilket kan ses som en styrka i studien, då utsatthet för detta kan leda till att 

resultatet vinklas. Innehållet i artiklarna har alltid varit utgångspunkten och vi har inte 

ändrat eller förvrängt materialet och referenser till andras utsagor finns, vilket är en 

styrka i studien.  

 

7.2 Resultatsdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av våld och hot i arbetet 

på akutmottagning. Huvudresultatet visar att de som blir utsatta upplever starka känslor 

som behöver bearbetas. De får ett förändrat beteende mot patienterna vilket påverkar 

deras förmåga att utföra sitt arbete. Det finns en ofrivillig acceptans för våldsamma och 

hotfulla patienter och det anses vara en del av jobbet. 
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7.2.1 Upplevelse av maktlöshet 

De starka känslor som personalen upplever efter att ha blivit utsatt för våld och hot 

hanteras på olika sätt. Formell debriefing på arbetsplatsen är sällsynt och de förväntas 

hantera alla känslor på egen hand. Våldsamma och hotfulla händelser bearbetas genom 

samtal med kollegor. Studier visar att vårdpersonal finner mer stöd från kollegor än från 

formella stödstrukturer (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 2014; Magnavita, 2014). 

Resultatet visar en kulturell skillnad i hur arbetsplatsen hanterar och hjälper personalen 

som blir utsatt av våld och hot. I svensk akutsjukvård är debriefing mer vanligt än i 

andra delar av världen. En studie av Tarquinio et. al. (2016) visar dock att 

debriefingmetoden inte alltid har någon effekt i att minska symtomen efter traumatisk 

händelse och menar att användning av debriefing på arbetsplatserna ifrågasätts. 

Författarna anser att våldsamma och hotfulla situationer i arbetet bör bearbetas men det 

är inte självklart att det är just debriefing på arbetsplatsen som ger den bästa hjälpen.  

 

Att kunna bearbeta erfarenheterna av våld och hot anser författarna har betydelse för 

vårdpersonalens fortsatta mående, oavsett om de använder sig av formell debriefing, 

sina kollegor eller sin familj för att ventilera sina känslor. Socialt stöd kan ge kraft att 

hantera en omstörtande upplevelse (Antonovsky, 1987). Författarna resonerar vidare att 

behovet av att bearbeta våldsamma och hotfulla händelser är individuellt. Om 

vårdpersonalen känner att de övergripande kan hantera sitt liv får de alltså större 

motståndskraft mot ohälsa.  

 

En hög känsla av hanterbarhet leder till att den som blir utsatt för påfrestningar inte låter 

sig påverkas i så stor utsträckning utan har en förmåga att gå vidare i livet (Antonovsky, 

1987). Alkohol används ibland som en copingstrategi för hantera starka känslor och för 

att slappna av. Vårdpersonal kan använda så kallad självmedicinering för att bearbeta 

det som hänt, t.ex. alkohol (Edward et al., 2014). Antonovsky (1987) menar att vi har 

olika motståndskraft och att vissa av oss utvecklas och växer som människor efter 

motgångar. När livets med- och motgångar hanteras uppfattas tillvaron 

sammanhängande genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om 

påfrestningarna leder till fortsatt upplevelse av hälsa eller om de leder till sjukdom beror 

på hur påfrestningarna hanteras. En person med starkt KASAM kan genom sin 

handlingsförmåga behålla eller förbättra sin hälsa. Författarnas åsikt är att en person 

med god hanteringsförmåga och ett högt KASAM inte behöver använda sig av alkohol 
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som en copingstrategi i samma utsträckning. Anledningen tror vi är att de har andra 

fungerande copingstrategier att använda sig av, exempelvis ett socialt nätverk. Alkohol 

är ingen långsiktig lösning för att hantera svåra situationer i livet då detta kan leda till 

ett beroende.  

 

Att finna meningsfullhet i det som händer och lära sig av det leder till känslan av 

sammanhang som ger livet en innebörd (Antonovsky, 1987). Vi tror att medarbetare 

som väljer att arbeta i en miljö där de ständigt stöter på våldsamma och hotfulla 

situationer, förmodligen utvecklat en strategi för att klara av det. Rutinmässig 

exponering av våld och hot kan leda till en mer utvecklad hanteringsförmåga (Gillespie 

et al., 2013; Itzhaki et al., 2015). Antonovsky (1987) menar att bara för att människor 

utsätts för stora prövningar bör vi inte utgå från att konsekvenserna blir negativa. Vilka 

konsekvenserna blir beror på människans KASAM, alltså hur stabilt verkligheten 

bedöms, hur händelsen hanteras och om meningsfullhet i livet infinner sig. Erfarenheter 

av våld och hot i arbetet påverkar en person med låg KASAM så att de ser sig själva 

som offer och de tror att livet kommer att fortsätta på samma sätt. Personer med starkt 

KASAM ser erfarenheterna som en utmaning som ger dem en chans att utvecklas 

(Antonovsky, 1987). Författarna anser att ständigt utsättas för våld, hot och stressiga 

situationer kan göra att personalen utvecklar ett arbetssätt där de lär sig hur de ska 

hantera sådana situationer på bästa sätt. Det kan också vara så att de som inte kan 

hantera konsekvenserna av våldsamma och hotfulla händelser på arbetet i större 

utsträckning väljer att byta arbetsplats.  

 

7.2.2 Förändrat förhållningssätt mot patienten 

Vårdpersonalen som utsätts för våld och hot upplever att de ändrar sitt beteende mot alla 

patienter och deras anhöriga. De blir mer alerta och reagerar starkare på patienters 

avvikande beteende. De har även svårt att upprätthålla ett empatiskt bemötande mot 

våldsamma patienter och anhöriga. I en studie av Stevenson et al. (2015) beskriver 

personalen att en brist på empati för våldsamma patienter förekom och att de efter 

incidenter med patientrelaterat våld förändrade sitt beteende genom att bli mer 

försiktiga i sina möten med patienter. Det kan vara svårt att engagera sig i patienterna 

efter att ha varit med om patientrelaterade våld- och hothändelser (Edward et al., 2014). 

Konsekvenserna av att uppleva våld och hot i arbetet leder till att vårdpersonal håller ett 

avstånd mellan sig och patienten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan en patient 
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väcka olust hos personalen, vilket blir ett hinder i vården och kan leda till ett 

vårdlidande för patienten. Vårdpersonalen tar i större grad avstånd från patienter efter 

en våldsam händelse (Pompeii et al., 2013; Stevenson et al., 2015).  

 

Författarna anser att avståndstagandet till patienterna på grund av rädsla att råka ut för 

våld och hot, kan leda till att vårdpersonalen missar viktiga tecken hos patienterna. Det 

kan exempelvis vara så att en hotfull patient i själva verket har mycket ont, men visar 

det genom att bli arg och hotfull. Detta avståndstagande är inte alltid medvetet utan 

kommer stegvis och påverkar även sjuksköterskan i sin profession.  

 

7.2.3 Förmåga att utföra sitt arbete 

Resultatet visar att våld och hot är en accepterad del av arbetet. Studier visar att 

vårdpersonal förväntar sig att vissa patienter kan bli våldsamma och hotfulla och de 

anser att det hör till jobbet (Copeland & Henry, 2017; Itzhaki et al., 2015; Stevenson et 

al., 2015). Samtidigt vill inte vårdpersonalen acceptera att våld och hot tolereras. 

Vårdpersonalen har blivit så vana vid vissa verbala hot att de inte reflekterade över att 

de borde anmälas och att det på sikt leder till försämrad hälsa att ständigt bli utsatt 

(Stevenson et al., 2015).  

 

Författarna reflekterar över att våld och hot är så vanligt förekommande och av så grov 

karaktär. Personalen står ut med och accepterar våld och hot i arbetet därför att många 

människor som blir våldsamma och hotfulla har en sjukdom eller skada som orsakar 

deras beteende. Sjukdom som kan orsaka våldsamheter är t.ex. demenssjukdom och 

psykisk sjukdom, så kunskapen om dessa bör öka så att dessa patienter får ett bättre 

bemötande i förhållande till sin sjukdom. Kunskap om hur dessa patienter bör bemötas 

skulle leda till att patienterna inte blir kränkta och därför inte blir arga och våldsamma. 

Det avsiktliga våldet, som utförs av personer som blir arga och irriterade till följd av 

väntetider och liknande, ska inte behöva förekomma och framförallt inte vara en 

accepterad del av arbetet. Vårdpersonal arbetar med sjuka människor som beter sig på 

olika sätt och alla har rätt till en lika vård. Risken finns att fokus tas från de som 

verkligen behöver hjälp men som inte hörs lika mycket som de våldsamma. Konflikter 

och bråk tar tid att lösa, tid som de sjuka skulle behöva bättre, vilket bekräftas av 

Ericson-Lidman, Norberg, Persson och Strandberg (2013). Författarna anser att även en 

anhörig kan uppträda våldsamt och hotfullt och risken är då att fokus hamnar på denne 

istället för på patienten, vilket kan få negativa konsekvenser för patientens vård.   
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Relaterat till Antonovskys (1987) teori om KASAM kan komponenten begripligheten i 

de våldsamma och hotfulla situationerna som uppstår, alltså om personalen förstår 

varför vissa patienter agerar som de gör, avgöra om en händelse är accepterad eller inte. 

Förståelsen för att en människa beter sig som den gör på grund av sin sjukdom kan leda 

till att personalen inte tar våld och hot lika personligt och på lika stort allvar. 

Vårdpersonalen blir då inte lika påverkad av dessa våldsamma och hotfulla händelser.  

 

8 Slutsats 

Studien visar att våld och hot får konsekvenser för vårdpersonalen och då även för 

sjuksköterskan i sin profession. Att bli utsatt för våld och hot i arbetet är idag vanligt 

och det är viktigt att vårdpersonalen kan hantera dessa händelser och känslorna som 

uppstår, samt lära sig att se tecken på om en patient kommer att bli våldsam och hotfull 

för att undvika konflikter. Kunskap om hur vårdpersonalen ska bemöta patienter med 

exempelvis demenssjukdom och psykisk sjukdom, minskar förekomsten av oavsiktligt 

våld och hot.  

 

Även sjuksköterskans professionella förhållningssätt kan förändras om konsekvenserna 

av våld och hot inte bearbetas och medvetandegörs. Det förändrade förhållningssättet 

kan leda till att patienten inte får den vård den är i behov av. Sjuksköterskan behöver 

därför ständigt reflektera över ett eventuellt förändrat förhållningssätt så beteendet 

motverkas och patientens omvårdnad förbättras. Studien visar att det finns en ofrivillig 

acceptans för vålds- och hot problematik samtidigt som vårdpersonalen anser att våld 

och hot ska inte vara en del av arbetet. Våld och hot mot vårdpersonalen på 

akutmottagningen bör därför förebyggas för att patientens vård inte ska bli lidande och 

för att främja en god arbetsmiljö. 

 

8.1 Kliniska implikationer 

Denna studie kan användas i klinisk verksamhet för att skapa en förståelse för 

vårdpersonalens och framförallt för sjuksköterskornas upplevelser av våld och hot 

eftersom hanteringen av de känslor som väcks har stor betydelse för hur personalen mår. 

Sjuksköterskornas förhållningssätt speglar av sig hos övrig vårdpersonal eftersom 

sjuksköterskan har en ledarskapsroll. Utbildning och strategier för att förebygga att 

patienter och anhöriga blir våldsamma och hotfulla behövs, vilket skulle leda till att 
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patienten bemöts på ett korrekt sätt och då utvecklas en god vårdrelation. Tid kan 

avsättas för att reflektera och medvetandegöra det förändrade beteendet och 

avståndstagandet som kan uppstå. Detta för att aktivt motverka avståndstagande 

förhållningssätt mot patienten och då öka förutsättningen för god omvårdnad.   

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Prevalensen av våld och hot på akutmottagningen är fokus i de flesta artiklar som 

handlar om ämnet. Vidare forskning skulle generera en djupare förståelse av hur 

patientrelaterat våld och hot upplevs av vårdpersonalen och varför de reagerar som de 

gör och hur bearbetning av händelsen ska ske på bästa sätt. Även sjuksköterskornas 

erfarenheter bör belysas då det finns få studier inriktade specifikt på legitimerade 

sjuksköterskor. Forskning som resulterar i hur personalen på bästa sätt kan bemöta 

patienter som kan bli våldsamma och hotfulla, är önskvärd. 
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tionen transkriberades och analyserades.  

Resultatet visar att personalen måste 

handskas med hög patientbeläggning i 

förhållande till personal och medicinska 

resurser. Det råder brist på stöd och 

vägledning för personalen generellt. Den 

stora arbetsbördan och det hårda trycket på 

akutmottagningen orsakar snabbt konflikter 

och aggression bland patienter, anhöriga och 

personalen. Dessa situationer leder till att 

vårdkvaliteten blir lidande. 

Hög 

3 Pich, J., Hazelton, 

M., & Kable, A. 

(2013) 

 

Australien 

Violent behaviour 

from young adults 

and the parents of 

paediatric patients 

in the emergency 

department. 

 

International 

Emergency 

Nursing 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor upplever 

patientrelaterat våld från 

unga vuxna och från 

föräldrar till mindre 

barn.  

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

11 legitimerade sjuksköterskor deltog. 

Ändamålsenligt urval. Semistrukturerade 

intervjuer spelades in och transkriberas 

för att sedan analyseras utifrån ramverket 

för innehållsanalys.  

 

Resultaten i studien visar att deltagarna 

arbetar i en miljö där de känner sig osäkra 

större delen av tiden. Våld på 

akutmottagningen är vanligt förekommande 

och sker i sådan omfattning att deltagarna tar 

det för givet och acceptera det som en del av 

sitt jobb. 

Medel 



  
 

 II 

4 Pich, J., Hazelton, 

M., Sundin, D., & 

Kable, A. (2011)  

 

Australien 

Patient-related 

violence at triage: a 

qualitative 

descriptive study.  

 

International 

Emergency 

Nursing 

Beskriva triage- 

sjuksköterskans  

upplevelse av 

patientrelaterat våld på 

arbetet under den 

senaste månaden.  

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

Sex legitimerade sjuksköterskor deltog. 

Ändamålsenligt urval. Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades ord för ord och 

analyserades sedan med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet visar att alla deltagare upplever att 

våldet på arbetsplatsen har ökat, både i 

frekvens och intensitet. Identifiering av 

utlösande faktorer såsom långa väntetider, 

alkohol- och drogmissbruk. Deltagarna 

upplever brist på utbildning, brist på 

debriefing och frustration över 

rapporteringsprocessen. 

 

Medel 

5 Kowalenko, T., 

Gates, D., 

Gillespie, G., 

Succop, P., & 

Mentzel, T. (2013)  

 

USA 

Prospective study 

of violence against 

ED workers.  

 

American Journal 

Of Emergency 

Medicine 

 

Det övergripande syftet 

är att identifiera 

förekomsten av våld mot 

vårdpersonal under en 

nio månaders period.  

Kvantitativ metod med prospektiv 

design. 213 deltagare, legitimerade 

sjuksköterskor och läkare, från sex 

sjukhus fullföljde att rapportera en 

webbenkät varje månad under nio 

månaders tid och fick en liten ersättning. 

Beskrivande statistik användes för de 

våldsamma händelserna och för 

förövaren egenskaper. Regressionsanalys 

användes för förutsägelse av våldsamma 

händelser, akut stressyndrom och 

produktivitet.  

Resultatet visar att akutmottagningens 

vårdpersonal utsätts för våld från patienter 

och dess anhöriga. Detta resulterar i skador, 

akut stress och förlorad produktivitet. Akut 

stress har negativa konsekvenser för 

vårdpersonalens förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 

Hög 

6 Ünsal Atan, Ş., 

Baysan Arabaci, 

L., Sirin, A., Isler, 

A., Donmez, S., 

Unsal Guler, M., 

Oflaz, U., 

Yalcinkaya 

Ozdemir, G., & 

Yazar Tasbasi, F. 

(2013) 

 

Turkiet 

Violence 

experienced by 

nurses at six 

university hospitals 

in Turkey 

 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av våld på 

sex olika 

universitetssjukhus i 

Turkiet.  

Kvantitativ metod. Tvärsnittsstudie. 441 

deltagare varav 75 % var legitimerade 

sjuksköterskor och övriga var 

undersköterskor, från sex slumpmässigt 

utvalda sjukhus svarade på en enkät med 

44 frågor om våld på arbetsplatsen under 

det senaste året. Statistisk analys gjordes 

och resultatet presenterades som 

deskriptiv statistik. 

Det konstaterades att 60,8% av 

sjuksköterskorna utsattes för verbalt våld 

och/eller fysiskt våld från patienter, besökare 

eller sjukvårdspersonal. Av de 

sjuksköterskor som utsattes för våld på 

arbetsplatsen, uppgav 42,9% att deras 

erfarenhet av verbala och/eller fysiskt våld 

hade en negativ inverkan på deras fysiska 

och/eller psykiska hälsa, och 42,9% uppgav 

att deras arbetsprestationer påverkats 

negativt. 

Hög 



  
 

 III 

7 Avander, K., 

Heikki, A., Bjerås, 

K., & Engström, 

M. (2016)  

 

Sverige 

Trauma Nurses’ 

Experience of 

Workplace 

Violence and 

Threats: Short- and 

Long-Term 

consequences in a 

Swedish Setting.  

 

Society of Trauma 

Nurses 

Att studera 

sjuksköterskors 

erfarenheter av våld och 

hot samt dess 

konsekvenser inom 

traumasjukvård.  

Kvalitativ induktiv metod. 14 

legitimerade sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 

baserade på en intervjuguide. Data 

transkriberades ord för ord och 

analyserades sedan med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Analysen resulterade i två huvudkategorier, 

hotande situationer och konsekvenser. 

Vidare leder negativ stress bland personalen 

till ökad vaksamhet och ovilja att vara nära 

patienten vilket resulterar i minskad kvalitet 

på omvårdnaden. 

Medel 

8  Gates, D., 

Gillespie, G., & 

Succop, P. (2011)  

 

USA 

Violence Against 

Nurses and its 

Impact on Stress 

and Productivity. 

 

Nursing Economic  

Att undersöka hur våld 

från patienter och 

anhöriga på akut-

mottagningen påverkar 

sjuksköterskans arbete 

och om symtom på 

PTSD uppkommer samt 

vilken effekt våld har på 

sjuksköterskans förmåga 

att tillhandahålla säker 

och god omvårdnad.  

Kvantitativ metod. Tvärsnittsstudie. 

Randomiserat urval med 230 deltagare 

varav 71 % var legitimerade 

sjuksköterskor och övriga var 

undersköterskor, svarade på en enkät i 

fyra delar. Beskrivande och bivariat 

analysmetod användes.  

Resultatet i studien visar att nittiofyra 

procent av sjuksköterskorna fick minst en 

posttraumatiskt stressyndrom symptom efter 

en våldsam händelse, och 17% av dem fick 

tillräckligt höga poäng för att anses lida av 

PTSD. Våld på arbetsplatsen är en betydande 

stressfaktor och påverkade även 

sjuksköterskans möjligheter att ge god 

omvårdnad.  

Hög 

9 Hamdan, M., & 

Abu Hamra, A. 

(2015)   

 

 

Palestina 

Workplace 

violence towards 

workers in the 

emergency 

departments of 

Palenstinian 

hospitals: a cross-

sectional study.  

 

Human Resources 

for health 

 

Att bedöma 

arbetsplatsvåldets nivå, 

typ, orsaker och vilka 

riskfaktorer som finns, 

samt vilka konsekvenser 

våldet får för de som 

arbetar på 

akutmottagningar i 

Palestina.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 444 

deltagare varav 68 % var legitimerade 

sjuksköterskor och övriga var 

undersköterskor, fick fylla i ett 

frågeformulär med både flervalsfrågor 

och öppna frågor, om deltagarnas 

upplevelser av våld på arbetsplatsen 

under de senaste 12 månaderna. Statistisk 

analys gjordes och resultatet 

presenterades som deskriptiv statistik. 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna 

blivit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt 

våld under de senaste 12 månaderna. De 

skyldiga är till största delen anhöriga till 

patienter och långa väntetider är den största 

riskfaktorn. Incidentrapportering är låg. 

Våldet har betydande konsekvenser för 

personalens välbefinnande och hur de 

genomför och klarar av sitt arbete. 

Hög 
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Bilaga D Schematisk bild över analysen 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Sub- 

kategori 
Kategori 

‘‘. . . I’ve been physically assaulted. . .I 

make sure I don’t get too close to get 
physically abused. . .’’ 

''. . . Jag har blivit överfallen. . . så nu 

ser jag till att jag inte kommer för nära 

för att kunna bli utsatt för fysiskt våld. . 
. '' 

Jag vill inte komma för 

nära och riskera att bli 
misshandlad. 

Att hålla 

avstånd till 
patienterna 

Ändrat 

beteende 
Förändrat 

förhållningssätt 
mot patienten 

“About 74% of the victims of violence 

reported adverse consequences, mostly 
changes in the attitudes of workers... “ 

“74% av offren för våld rapporterade 

negativa konsekvenser, främst 

attitydförändringar hos personalen” 

Våldshändelser leder 

till att personalens 
attityd förändras mot 

patienten.  

Attityd mot 

patienterna 

“Some nurses described that they 

became more alert and reacted to how 

people moved, acted and talked…” 

“Vissa sjuksköterskor beskrev att de 
blev mer uppmärksamma och 

reagerade på hur folk rörde sig, 

agerade och talade” 

Sjuksköterskorna är 

mer observanta på 

avvikande beteende 

hos patienterna. 

Försiktighet 

och 

vaksamhet 

Ligga 

steget före 

Despite these feelings, the nurses’ aim 
was always to give good and 

professional care regardless of the 

patients’ situation, even though it was 

sometimes difficult to be completely 
unprejudiced to gang-related violence, 

for example. 

Trots dessa känslor var målet för 

sjuksköterskorna att alltid ge bra och 
professionell vård oavsett patientens 

situation, även om det ibland var svårt 

att vara helt fördomsfri vid exempelvis 

gängrelaterat våld. 

Det är ibland svårt att 
vara helt fördomsfri 

och ge professionell 

vård.  

Det är svårt 
att vara 

fördomsfri  

Frustration 
över arbets- 
situationen 

Förmåga att 
utföra sitt arbete 

Of the nurses who were subjected to 

WPV, 42.9% stated that the incident of 

violence they experienced had an 

impact on their work performance and 
13.8% stated that they considered 

quitting the profession. 

Av de sjuksköterskor som utsattes för 

WPV, uppgav 42,9% att 
våldsincidenten de upplevt hade en 

inverkan på deras arbetsprestation och 

13,8% uppgav att de ville sluta i yrket. 

Nästan hälften av 

sjuksköterskorna som 

blivit utsatta för våld 

säger att det påverkar 
deras arbetsprestation 

och några funderar på 

att sluta jobba.  

Vill ha ett 

lugnare jobb 

med mindre 

konflikter 


