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Abstrakt 
Bakgrund: Hot och våld inom hälso- och sjukvård är ett växande globalt problem, 
där sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning förefaller löpa högst risk att 
drabbas. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv - där en förändring i en del påverkar 
helheten - kan hot och våld mot sjuksköterskor leda till fortsatta konsekvenser även 
för kollegor och patienter. 
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och 
våld på akutmottagning.  
Metod: En litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och 
analyserades.   
Resultat: Resultatet presenterades utifrån kategorierna; Ett förändrat samhälle, 
Sjuksköterskan som individ påverkas, Vårdkvaliteten påverkas och Formell 
hantering av hot och våld, med det övergripande temat En verklighet i obalans. 
Många sjuksköterskor blev emotionellt påverkade av att ha utsatts för hot och våld, 
samtidigt framkom bristen på stöd från chefer och ledning. Hot och våld var så 
vanligt förekommande att det ansågs vara en naturlig del av arbetet. Dessutom sågs 
en generell påverkan på den vård som gavs.  
Slutsats: Resultatet åskådliggjorde en påverkan på vårdkvaliteten, på 
sjuksköterskan som individ, ofrivillig acceptans av hot och våld samt bristfälligt 
stöd från chefer och ledning. Genom tillämpning i kliniskt sammanhang kan 
förståelse skapas kring hur hot och våld erfars av sjuksköterskor.  

Nyckelord 
Sjuksköterskors erfarenheter, hot och våld, akutmottagning 

Tack 
Ett varmt tack till Liselott Årestedt för högklassig handledning och stort 
engagemang. Ett stort tack också till Irene Franzén för värdefulla åsikter och inputs 
under arbetets gång. 
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1 Inledning 
Hot och våld inom hälso- och sjukvård har, utan tvivel, blivit mer vanligt 

förekommande. Inte sällan rapporterar medier om hur våldet mot vårdpersonal har 

ökat och intensifierats i karaktär och uttryck. Dödshot, vapenhot och hot riktade mot 

familjemedlemmar är något vårdpersonal inom akutsjukvård till synes regelbundet 

tvingas utstå och anonymisering av namnbrickor har blivit ett faktum för att skydda 

den egna identiteten. Att bli utsatt för hot och våld inom akutsjukvård verkar inte 

längre vara ett ovanligt fenomen, något författarna genom egen erfarenhet kan 

styrka. Vid ett gemensamt arbetspass under verksamhetsförlagd utbildning på 

akutmottagning kom författarna indirekt i kontakt med detta fenomen. En 

diskussion åhördes mellan sjuksköterskor och undersköterskor angående en tidigare 

inträffad våldsincident. Denna avfärdades som en del av arbetet utan vidare åtgärd, 

vilket gav upphov till reflektion hos författarna. Funderingar och tankar uppkom 

kring förekomst av hot och våld i denna kontext och vilka konsekvenser det på sikt 

för med sig. Av denna anledning valde författarna att fördjupa sig i ämnet, med 

avsikt att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld på 

akutmottagning.  

2 Bakgrund 

 Akutmottagning 

En akutmottagning är en enhet avsedd för människor som drabbats av akut sjukdom 

eller skada. Oftast ses en hög omsättning av patienter vilka i olika grad är i behov av 

akut vård. Under en kort och intensiv period träffar personalen på en akutmot-

tagning följaktligen ett stort antal patienter vars tillstånd inte alltid går att förutspå. 

En situation kan snabbt vända från att vara under kontroll till att bli akut (Wikström, 

2012). Muntlin och Kurland (2009) beskriver hur arbetssättet på akutmottagningen 

är präglat av teamarbete, där alla ingående teammedlemmar är ömsesidigt beroende 

av varandra. Teamen kan ha olika utformning men gemensamt för dem är att det 

ingår professioner med nödvändig kompetens för att tillgodose patientens behov.  
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Wikström (2012) beskriver att tjänstgörande personal på en akutmottagning utgörs 

av bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal - 

alla med en given roll i teamet. På en akutmottagning sker ofta en indelning i olika 

kliniker: medicin, kirurgi och ortopedi, men det förekommer variation på akut-

mottagningarna relaterat till sjukhusets verksamhet och storlek. Ett mindre sjukhus 

kan sakna kirurger och ortopeder på akutmottagningen och transport av dessa 

patienter får då ske till exempelvis ett centralsjukhus. Akutmottagningen kan ses 

som en central punkt i sjukvården där samverkan med vårdcentraler, andra sjukhus, 

det egna sjukhusets olika avdelningar och mottagningar, röntgen, labb, ambulans 

och SOS alarm förekommer. Utöver den generella uppdelningen i olika kliniker 

syns många gånger en ytterligare indelning med exempelvis väntrum för patienter, 

reception, en sjuksköterske- och läkarexpedition per klinik, ett antal undersöknings- 

eller behandlingsrum, ambulansintag och akutrum. Patientens individuella tillstånd 

och behov avgör var hen lämpligast placeras då rummen ofta är anpassade för 

speciella ändamål (Wikström, 2012). 

2.1.1 Triage 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) fastslår att den individ som är i 

störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. För att avgöra en 

patients vårdbehov behövs en form av första sortering, så kallad triage (Wikström, 

2012). Begreppet triage, vilket härstammar från franskans ”trier” som betyder ”välja 

ut”, är idag allmänt vedertaget i svensk akutsjukvård. Syftet med triagering är att 

urskilja och prioritera tillstånd som kräver brådskande behandling vilket är 

nödvändigt för att patienter ska få adekvat vård i rätt ordning. De mindre allvarliga 

skadorna/sjukdomarna prioriteras i turordning efter allvarlighetsgrad, patientens 

allmäntillstånd och i sista hand ankomsttid till akutmottagningen. Bedömningar och 

prioriteringar i triage ingår i sjuksköterskans yrkesroll på akutmottagning, vilket 

kräver lång och bred erfarenhet relaterat till arbetets karaktär. Många gånger är det 

sjuksköterskan i triage som genom bedömning avgör huruvida akutsjukvård är 

nödvändig eller om patienten kan åka hem med rekommendation om egenvård eller 

med hänvisning till annan vårdgivare (Wikström, 2012). 
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2.1.2 Sjuksköterskans yrkesroll på akutmottagning 

På en akutmottagning arbetar sjuksköterskor som antingen är grundutbildade eller 

specialistutbildade i exempelvis prehospital sjukvård, intensivvård eller anestesi 

(Wikström, 2012). Oberoende av arbetsplats och vidareutbildning gör sig ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor gällande, där de fyra grundläggande ansvarsområdena 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I vården ska ingå respekt för mänskliga rättigheter, 

inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli 

bemött med respekt. I kontrast till detta åskådliggör Wikström (2012) hur det på  

en akutmottagning ibland uppstår situationer med hög belastning då personalen 

tillfälligt tvingas prioritera bort de psykosociala och etiska aspekterna till förmån för 

akuta medicinska delar. 

 

Sjuksköterskans arbete på en akutmottagning menar Wikström (2012) bygger på  

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilken fördjupas genom att 

sjuksköterskan är med om olika händelser och ser olika patienter med varierande 

sjukdomsförlopp under en längre tidsperiod. Därför är det ofta av värde att en 

sjuksköterska har några års yrkeserfarenhet innan hen söker anställning på en 

akutmottagning (Wikström, 2012; Muntlin & Kurland, 2009). I sjuksköterskans 

arbetsuppgifter kan det ingå mottagande av ambulanstransporter, hjälp med mindre 

åkommor samt bedömning och prioritering i triage. En ytterligare viktig del är att 

sjuksköterskan har en helhetsöverblick, något som ger full kontroll över samtliga 

intagna patienter för att snabbt kunna uppmärksamma eventuella förändringar 

(Wikström, 2012).  

2.1.3 Patient på akutmottagning 

Wikström (2012) framhåller att orsaker av olika allvarlighetsgrad - alltifrån en 

underarmsfraktur till bröstsmärtor - får patienter att söka akut vård. Dessutom 

påträffas olika typer av patienter på en akutmottagning som exempelvis tidigare fullt 

friska personer, personer med demens, personer med underliggande psykiatriska 

besvär eller alkohol- eller drogpåverkade personer. Gemensamt är att de flesta 

patienter upplever någon form av ohälsa, obehag eller smärta (Wikström, 2012).  
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Att komma som patient till en akutmottagning beskriver Muntlin och Kurland 

(2009) som en omtumlande upplevelse kantad av känslor som frustration och oro. 

Framförallt verkar väntetid vara det som orsakar mest frustration men patienter kan 

även känna sig missnöjda med bemötande, informationsbrist eller kommunikations-

problematik. Wikström (2012) beskriver hur besöket på en akutmottagning ofta är 

kopplat till stress och det är inte omöjligt att patienter befinner sig i chock. Därför 

ses det som en fördel att patienter hålls välinformerade om förväntad väntetid, läget 

på mottagningen och vårdförloppet. Patientlagen (SFS 2014:821) styrker ett sådant 

förfarande genom att fastslå patientens rätt till information om det förväntade vård- 

och behandlingsförloppet, samt vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård.  

 

 Hot och våld inom hälso- och sjukvård 

Arbetsmiljöverket (2016) uppmärksammar hot och våld inom hälso- och sjukvård 

som ett växande problem både nationellt och internationellt. Samtidigt antas 

förekomsten av hot och våld bestå av ett avsevärt mörkertal. I svenska studier 

åskådliggörs stor variation över vårdpersonals utsatthet för hot och våld i vården, 

där resultaten visar en spridning från 10-60% (Vårdhandboken, 2015). Spector, 

Zhou och Xin Xuan (2014) presenterar en global sammanställning av data över 

förekomsten av hot och våld inom hälso- och sjukvård, baserat på information ur 

136 artiklar innehållande utsagor från 151 347 sjuksköterskor världen över. Här kan 

en fördelning av våldets karaktär ses och statiska data indikerar att 36,4 % av 

sjuksköterskor världen över har rapporterat fysiskt våld och 66,9 % icke-fysiskt 

våld. Vidare belyses att nära en tredjedel av sjuksköterskorna någon gång har blivit 

fysiskt skadade i våldsamma incidenter på arbetsplatsen samt att patienter har stått 

för ca. två tredjedelar av det fysiska våldet och anhöriga för en tredjedel (Spector et 

al., 2014). Kvas och Seljak (2015) framlägger hot och våld mot sjuksköterskor i en 

uppdelning av fysiskt våld och verbala hot, där fysiskt våld står för 26% av 

incidenterna och verbala hot för 60%. Även här identifieras patienten som den 

primära källan till hot och våld. Snarlika siffror synliggörs av Zhang, Wang, Xie, 

Zhour, Li, Yang och Zhang (2017) där verbala hot mot sjuksköterskor utgör 61,25% 

och fysiskt våld 25,90% samt att oerfarna eller nyexaminerade sjuksköterskor 

framhålls vara mer sårbara för arbetsrelaterat våld än mer erfarna sjuksköterskor.  
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Liknande konstaterande görs även av Arbetsmiljöverket (2016) som påvisar att det 

framförallt är unga och oerfarna kvinnor i vården som drabbas. Samtidigt 

specificeras att det främst är inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, psykiatrisk och 

geriatrisk sjukvård som det är störst risk att drabbas av hotfulla och våldsamma 

incidenter. Enligt Zhang et al. (2017) är det i synnerhet sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagning som löper högst risk att drabbas av arbetsrelaterat hot och våld.  

 Hot och våld på akutmottagning 

Specifika siffror visar att av sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning har 

49,5% någon gång utsatts för fysiskt våld och 81,3% för icke-fysiskt våld (Spector 

et al., 2014). Som tidigare påvisats generellt för hot och våld inom hälso- och 

sjukvård är patienter den primära förövaren och de verbala hoten vanligast 

förekommande även på akutmottagningen (Copeland & Henry, 2017; Hogarth, 

Beattie & Morphet, 2016). Anledningar till att hotfulla och våldsamma situationer 

uppstår på akutmottagningen härleder Angland, Dowling och Casey (2013) bland 

annat till miljöfaktorer som lång väntetid, platsbrist och överbeläggning. Risk finns 

att patienter placeras i exempelvis korridorer utan möjlighet till avskildhet för vård 

och behandling, vilket kan resultera i en spänd stämning och eskalerande frustration. 

Dessutom lyfts kommunikationsproblematik fram som en bidragande faktor, där 

vikten av att vara ärlig och sanningsenlig i kommunikation med patienter och 

anhöriga synliggörs. Även brister i kommunikationen mellan professionerna kan 

bidra till att hotfulla och våldsamma situationer uppstår. Parallellt framhålls tids- 

och personalbrist samt stress som de primära orsakerna till uppkomst av hot och 

våld. Vid brist på personal och tid uppstår ofta känslan av stress hos sjuksköterskan, 

något som kan medföra en omedveten negativ attityd och förvärra situationen än 

mer (Angland et al., 2013). Den av Arbetsmiljöverket (2016) tidigare nämnda 

termen mörkertal, belyser risken för hur statistik över förekomsten av hot och våld 

skulle kunna vara missvisande. Detta styrks av trenden att sjuksköterskor på 

akutmottagning mer och mer kommit att acceptera hot och våld som ett naturligt 

inslag i det vardagliga arbetet (Angland et al., 2013; Hogarth et al., 2016; Copeland 

& Henry, 2017). Ökad tolerans för exempelvis verbala hot sänder enligt Kvas och 

Seljak (2015) signaler till potentiella utlösare av hotfulla och våldsamma incidenter, 

att hot och våld är acceptabelt och att förövare kan fortsätta med våldsamt beteende. 
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 Begreppsdefinition 

Hot: Med hot avses en varning om möjlig obehaglig följd som uttalaren kan utsätta 

den tilltalade för, om denne inte agerar på önskat sätt (Nationalencyklopedin, 

2018a). I den här litteraturstudien har begreppet hot använts enligt nämnda 

definition, som översättning av engelskans ”verbal abuse”, ”non-physical violence”, 

”aggression” och ”threat”. 

 

Våld: Med våld avses användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller 

bestraffningsmedel mot någon (Nationalencyklopedin, 2018b). I den här 

litteraturstudien har begreppet våld använts enligt nämnda definition, som 

översättning av engelskans ”violence” och ”physical violence”. 

 

Anhörig: Med anhörig avses en person inom familjen eller någon bland de närmsta 

släktingarna (Socialstyrelsen, 2018a). I den här litteraturstudien har begreppet 

anhörig använts med ett tillägg av Socialstyrelsens (2018b) definition av begreppet 

närstående, vilket avser en person som den enskilde själv anser sig ha en nära 

relation till. Ovanstående kombination användes för fullständig definition av vem 

som åsyftas som anhörig i den här litteraturstudien. 

 Teoretisk referensram  

Systemteori 

Systemtänkandet går ut på att förstå världen i termer av helheter, relationer, 

funktioner, sammanhang och mönster (Öquist, 2008). System återfinns överallt och 

inom verksamheter där individer interagerar i ett sammanhang kommer helheten och 

övriga delar att förändras om någon av delarna påverkas. Det här förklaras med att 

helheten ses som större än summan av delarna. Genom att delarna kombineras på 

rätt sätt kan ett system med djup innebörd skapas, vilket utgör ett meningsfullt 

inslag i individens liv. Följaktligen är det av stor vikt att inte se separata delar 

framför helheten. Vidare har systemteorin fokus på här och nu samt hur struktur och 

funktion hos levande system förändras och förnyas i samspel med omgivningen. I 

vissa fall kan strukturen som skapas av människor däremot vara svår att se eftersom 

individen själv ingår som del.  
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Det finns därför en utmaning i att uppmärksamma strukturen i sin helhet men det är 

först när detta sker som möjlighet finns att åstadkomma en förändring och uppnå 

resultat. Tonvikt i systemtänkandet ligger på det ömsesidiga beroendet mellan 

individ och omvärld samt på begreppen jämvikt och störning av jämvikt (Öquist, 

2008). I praktiken innebär det här att om en sjuksköterska blir utsatt för hot och våld 

i arbetet störs jämvikten och en förändring i systemet sker, med fortsatt påverkan 

även på de andra delarna där bland annat patienter och kollegor ingår. Av den 

anledningen anses det systemteoretiska perspektivet betydelsefullt i denna 

litteraturstudie. 

3 Problemformulering 

Att sjuksköterskor kontinuerligt blir utsatta för hot och våld på sin arbetsplats är ett 

växande nationellt och internationellt problem. Statistik visar att en dryg tredjedel 

av sjuksköterskor världen över någon gång utsatts för fysiskt våld på arbetsplatsen 

och två tredjedelar för icke-fysiskt våld. Arbetsplatser där det är störst risk att 

drabbas av hot och våld anges vara ambulanssjukvård, akutsjukvård, psykiatrisk och 

geriatrisk sjukvård. En akutmottagning har ofta hög omsättning av patienter - alla 

med olika behov av akut vård. Patienter som befinner sig på en akutmottagning kan 

ofta uppleva känslor av obehag, frustration och oro. Kombinerat med 

kommunikationsproblematik, miljöfaktorer samt tids- och personalbrist kan detta 

leda till uppkomst av hotfulla och våldsamma situationer. Globala data visar att 

sjuksköterskor på akutmottagning är särskilt drabbade, då 49,5% uppger att de 

någon gång utsatts för fysiskt våld och 81,3% för icke-fysiskt våld. Till följd av 

frekvent återkommande hot och våld på akutmottagningar har en ökad acceptans 

utvecklats, vilket bidrar till ett stort mörkertal i statistiken. En ökad tolerans ger 

dessutom signaler om att hot och våld är acceptabelt och att förövare kan fortsätta 

med våldsamt beteende. Mot bakgrund av detta anser författarna det relevant att 

sammanställa data kring hur sjuksköterskor på akutmottagning erfar hotfulla och 

våldsamma situationer, med avsikt att öka förståelse för vad detta kan medföra i 

praktiken. 
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4 Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för 

hot och våld på akutmottagning. 

5 Metod 
Som design valdes en litteraturstudie, vilken Kristensson (2014) beskriver som ett 

bra arbetssätt för att relevant kunskap ska kunna sammanställas och sedan omsättas i 

praktiken. Inledningsvis identifierades i enlighet med Kristensson (2014) en specifik, 

avgränsad undersökningsfråga och därefter kunde en systematisk sökning efter 

relevant vetenskaplig litteratur utföras. I nästa fas genomfördes en kritisk värdering 

och en sammanställning av den funna litteraturen. Vidare valdes en induktiv ansats, 

vilket innebär att förutsättningslöst samla in fakta kring ett problemområde för att 

sedan skapa ny förståelse. Fokus låg på aktuell forskning med syfte att utforma en ny 

sammanhängande helhet ur tidigare genomförda studier (Kristensson, 2014). Utöver 

detta har författarna av den här litteraturstudien, i vissa delar, influerats av Forsberg 

och Wengströms (2015) kriterier för en systematisk litteraturstudie med syfte att 

förhöja kvaliteten i arbetet.  

 Inklusions- exklusionskriterier 

Att utforma väl strukturerade inklusions- och exklusionskriterier menar Kristensson 

(2014) underlättar insamlingen av data. Baserat på syfte och identifierat problem-

område kunde författarna fastslå, för studien relevanta, kriterier vilket minskar 

risken för att sökningen blir för omfattande och resultatet inte tillförlitligt. Utan 

inklusions- och exklusionskriterier finns även risk för otillräckligt sökresultat 

(Kristensson, 2014). Valda inklusionskriterier i den här litteraturstudien var att 

samtliga artiklar skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2008 och 

2018 samt vara Peer Reviewed - vilket innebär att artikeln är kritiskt granskad av 

oberoende experter innan publicering (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna 

beslutade sig för att inte använda några exklusionskriterier då sökningarna ansågs 

tillräckligt relevanta och tydliga utan. 
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 Datainsamling 

Med syfte att identifiera relevant litteratur genomfördes en systematisk litteratur-

sökning, vilken ligger till grund för uppsatsens resultat och slutsats. Initialt 

skapades, i enlighet med Kristensson (2014), en sökstrategi i vilken det ingår att 

identifiera relevanta sökord, eventuella avgränsningar samt vilka sökvägar som 

avses att användas. Efter kontakt med universitetets bibliotekarie för diskussion och 

vägledning kring sökord och tillvägagångssätt uppdaterades denna sökstrategi och 

den slutliga sökningen blev följaktligen mer effektiv. Kristensson (2014) framhåller 

att det mest rekommenderade tillvägagångssättet för en litteratursökning är att med 

hjälp av sökord systematiskt söka efter litteratur i olika databaser. Valet av 

databaser styrs av syftet då detta är avgörande för vilken typ av litteratur som ska 

ingå i studien (Kristensson, 2014). Sökningsförfarandet till den här litteraturstudien 

sträckte sig från 2018-02-22 till 2018-03-23 och innefattade två olika databaser: 

Cinahl och PubMed.  

 

Med avsikt att underlätta identifiering och gallring av vetenskapliga artiklar 

förespråkar Kristensson (2014) en strukturerad sökning utifrån vissa nyckelbegrepp 

och söktermer. Genom en gemensam granskning av syfte och inklusionskriterier 

kunde författarna av den här litteraturstudien urskilja relevanta nyckelbegrepp som 

sedan avgjorde vilka indexord som inkluderades i de olika sökningarna. Indexord är 

en form av etiketter eller nyckelord som, baserat på dess innehåll, tilldelats alla 

artiklar som finns i en databas. Med syfte att bredda sökningen valde författarna att i 

kombination med indexord även använda sig av så kallad fritextsökning, vilken 

Kristensson (2014) beskriver som en sökning oberoende av indexord. De fritextord 

som användes valde författarna att trunkera för att sökningen även skulle omfatta 

olika varianter av ordet (Forsberg & Wengström, 2015). För att öka sökningens 

sensitivitet valde författarna slutligen att kombinera valda söktermer med de 

booleska sökoperatorerna AND och OR. Sökoperanden AND användes för att 

kombinera sökord med varandra medan sökoperanden OR användes för att söka på 

närliggande begrepp (Kristensson, 2014). I samband med utförande av projektplan 

genomfördes en pilotsökning i databasen Cinahl för att utforska valt 

problemområde.   
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5.2.1 Cinahl 

Databasen Cinahl användes då denna är specialiserad på omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2015), något som ansågs svara väl mot den här 

litteraturstudiens syfte. Vid sökning användes indexord - som benämns som Cinahl 

Headings - tillsammans med fritextord. Det första blocket omfattar nyckelbegreppen 

”hot och våld”, vilka illustreras genom indexorden Violence, Workplace Violence, 

Aggression, Verbal Abuse och Exposure to Violence i kombination med fritextordet 

threat*. Det andra blocket omfattar nyckelbegreppet ”akutmottagning”, vilket 

illustreras genom indexordet Emergency Service i kombination med fritextorden 

emergency department* och emergency room*. Det tredje blocket omfattar 

nyckelbegreppen ”sjuksköterskors erfarenheter”, vilka illustreras genom indexorden 

Nurses, Work Experiences och Nurse-Patient relations i kombination med 

fritextorden nurses perception* och nurses experience*, se bilaga 1. 

5.2.2 PubMed 

Databasen PubMed, som är en version av Medline, innehåller liksom Cinahl 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015) och ansågs därför relevant för 

sökning till den här litteraturstudien. Vid sökning användes indexord - som benämns 

som MeSH-termer - tillsammans med fritextord. Det första blocket omfattar 

nyckelbegreppen ”hot och våld”, vilka illustreras genom indexorden Violence, 

Workplace Violence, Aggression och Exposure to Violence i kombination med 

fritextorden threat* och verbal abuse*. Det andra blocket omfattar nyckelbegreppet 

”akutmottagning”, vilket illustreras genom indexorden Emergency Medical Services 

och Emergency Serivce, Hospital i kombination med fritextorden emergency 

department* och emergency room*. Det tredje blocket omfattar nyckelbegreppen 

”sjuksköterskors erfarenheter”, vilka illustreras genom indexorden Nurses och 

Nurse-Patient relations i kombination med fritextorden nurses perception*, nurses 

experience* och work Experience*, se bilaga 2. 
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5.2.3 Manuell sökning  

Forsberg och Wengström (2015) beskriver hur litteratursökning kan ske genom  

både databassökning och manuell sökning. En manuell sökning kan ske genom  

att exempelvis läsa innehållsförteckningen i vetenskapliga tidskrifter eller att gå 

igenom tidigare studiers referenslistor för att eventuellt finna fler artiklar inom  

valt problemområde (Forsberg & Wengström, 2015). Som ett komplement till 

databassökningen valde därför författarna att genomföra en manuell sökning. En 

fördjupning i referenslistor från tidigare studier inom valt problemområde tillförde 

dock ingen ytterligare litteratur. 

 Urval 

Kristensson (2014) menar att den funna litteraturen noggrant ska undersökas i flera 

steg. Urvalsförfarandet i den här litteraturstudien utfördes därför genom gallring i 

olika steg, där första steget var att identifiera relevanta titlar ur de valda databaserna 

och totalt lästes 491 titlar. I nästa steg lästes 178 abstrakt och efter individuell 

genomgång av dessa valdes, genom diskussion och samråd, 37 artiklar gemensamt 

ut för att enskilt läsas i fulltext. Av dessa 37 artiklar valdes, efter ytterligare 

överläggning, sammanlagt tio artiklar ut för kvalitetsgranskning. De artiklar som 

under gallringens olika steg valdes bort, exkluderades med anledning av att 

innehållet inte svarade tillräckligt väl mot studiens syfte. 

 Kvalitetsgranskning 

Kristensson (2014) poängterar att den utvalda litteraturen behöver genomgå en 

noggrann kritisk granskning för att säkerställa ett urval som håller tillräckligt hög 

kvalitet för att ingå i en litteraturstudies resultat. För att en systematisk granskning 

ska kunna genomföras behövs speciella granskningsmallar bestående av ett antal 

frågor vilka i granskningsprocessen kommer att bli besvarade helt, till viss del eller 

inte alls. Samtidigt är det av stor vikt att artiklarna granskas med avsedd mall då det 

exempelvis inte går att bedöma en kvantitativ studie med kvalitativa mått och 

tvärtom (Kristensson, 2014). I den här litteraturstudien ingår artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod, varför olika granskningsmallar ansågs nödvändiga.  
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Med stöd av Carlsson och Eimans (2003) poänggivande granskningsmallar för 

kvalitativa respektive kvantitativa artiklar (se bilaga 3) genomfördes en kvalitets-

granskning av sammanlagt tio artiklar. De utvalda granskningsmallarna behövde 

modifieras då en fråga berörde patienter med lungcancer, vilket inte överensstämde 

med den här litteraturstudiens syfte. De poäng som denna fråga kunde generera 

drogs av från den totala maxpoängen från respektive mall. Utifrån de modifierade 

granskningsmallarnas totalpoäng klassificerades artiklarna efter grad av kvalitet 

beräknat på procent av totalsumman. Grad I representerade hög kvalitet och 

motsvarade minst 80% av de poäng som granskningsmallens totalpoäng kunde 

generera. Grad II representerade medelhög kvalitet, vilket motsvarade minst 70% 

och Grad III låg kvalitet, vilket motsvarade minst 60% (Carlsson & Eiman, 2003). 

Efter en gemensam genomgång av granskningsmallens frågor kunde risken 

minimeras för att frågorna uppfattades olika och förutsättningarna maximeras för att 

granskningen skulle genomföras på likande sätt. Därefter gjordes en individuell 

granskning av de tio utvalda artiklarna, ett förfarande som styrks av Kristensson 

(2014) som fastslår att alla som arbetar med uppsatsen behöver vara delaktiga på var 

sitt håll i granskningsprocessen. De individuella granskningsresultaten diskuterades 

och jämfördes författarna emellan, varpå det uppenbarades att innehållet i två av de 

utvalda artiklarna hade bedömts på olika sätt. Gemensam granskning och fortsatt 

diskussion ledde till fördjupad genomgång av de två artiklarna, vilket resulterade i 

en ömsesidig överenskommelse av artiklarnas kvalitet. Kristensson (2014) menar  

att det är upp till granskaren själv att besluta vilken kvalitet som kan anses vara 

tillräckligt acceptabel för att inkluderas i resultatet. Efter samstämmigt beslut 

inkluderades endast artiklar som kunde graderas till Grad I (nio artiklar) och Grad II 

(en artikel). Litteraturstudiens tio inkluderade artiklar finns presenterade i en 

artikelmatris, se bilaga 4. 
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 Analys 

Vald analysmetod var influerad av Forsberg och Wengströms (2015) innehålls-

analys för systematiska litteraturstudier. Analysarbetet avser att dela upp utvalt 

material i mindre delar för enskild granskning och sedan sammanfoga delarna i  

en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2015). Den här litteraturstudiens analys 

genomfördes stegvis och genom en induktiv ansats kunde författarna urskilja 

mönster och kategorier som till en början inte var tydligt uttalade. Inledningsvis 

läste författarna enskilt de tio inkluderade artiklarna ett flertal gånger i sin helhet, 

med avsikt att bekanta sig med texten samt få en helhetsöverblick. I analysens andra 

steg identifierades individuellt de delar ur artiklarnas resultat som ansågs svara mot 

studiens syfte. Tillvägagångssättet bidrog till diskussion och jämförelse kring de 

utvalda utsagorna och därefter kunde ett samstämmigt beslut fattas kring vilka 

utsagor som bedömdes vara tillräckligt relevanta för att inkluderas i studien. Med 

stöd av Forsberg och Wengström (2015) som påvisar vikten av att gransknings-

processen kan följas på ett tydligt sätt, valde författarna av den här litteraturstudien 

att placera utsagorna i en tabell (Tabell 1) för att analysprocessen på ett tydligt sätt 

skulle åskådliggöras. Vidare översatte författarna utsagorna från engelska till 

svenska och textmängden kondenserades. Efter detta gick författarna igenom de 

kondenserade utsagorna individuellt för att sedan gemensamt sätta lämpliga koder 

på dessa. De koder som liknade varandra placerades, i analysens tredje steg, in 

under passande kategorier och i analysens slutliga steg sammanfattades de 

framtagna kategorierna i ett övergripande tema. Teman menar Forsberg och 

Wengström (2015) är alltid en tolkning och kan formuleras som en övergripande 

metafor för att sammanfatta olika kategorier. Forskaren bör följaktligen fortlöpande 

söka efter mönster så som likheter, skillnader och motsatser i en text (Forsberg & 

Wengström, 2015). Fyra kategorier framkom i den här litteraturstudien: Ett 

förändrat samhälle, Sjuksköterskan som individ påverkas, Vårdkvaliteten påverkas 

och Formell hantering av hot och våld. Dessa kategorier sammanfattades under 

temat En verklighet i obalans. För exempel på analysprocessens förfarande, se 

Tabell 1.  
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Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

Art.

Nr 
Utsagor Översättning Kondensering Kod Kategori Tema 

2 

As the primary reason, most 

of the nurses indicated that 

they were not satisfied with 

the responses given by their 

administrations to incidents of 

violence that occurred in 

health care settings and the 

nurses believed that there was 

no noticeable follow-up in 

place for reports 

Som huvudsaklig anledning 

angav de flesta 

sjuksköterskorna att de inte var 

nöjda med de svar som gavs 

från administrationen på 

våldsamma incidenter som 

förekom i sjukhusmiljö och 

sjuksköterskorna tyckte inte att 

det fanns någon notervärd 

uppföljning för rapportering.  

Sjuksköterskorna var 

inte nöjda med 

administrationens 

gensvar på och 

uppföljning av rap-

porterade våldsamma 

incidenter. 

Attityder till 

rapportering 

av incidenter 

Formell 

hantering av hot 

och våld 

En 

verklighet i 

obalans 

1 

The emotions used to describe 

the personal impact of 

patient-related workplace 

violence were negative and all 

participants expressed 

feelings of frustration and 

powerlessness. 

Känslorna som användes för att 

beskriva den personliga 

påverkan av patient-relaterat 

arbets-relaterat våld var 

negativa och alla deltagare 

uttryckte känslor av frustration 

och maktlöshet. 

Den personliga 

påverkan av patient-

relaterat arbets-

relaterat våld beskrivs 

med frustration och 

maktlöshet. 

Emotionell 

påverkan 

Sjuksköterskan 

som individ 

påverkas 

9 

Nurses described how, in 

some cases, they reprioritized 

their work just to please some 

patients demands. This was in 

contrast to a normal situation 

where the medical and 

nursing assessments 

determine how they work. 

Sjuksköterskor beskrev hur de i 

en del fall omprioriterade sitt 

arbete för att tillmötesgå vissa 

patienters krav. Detta i kontrast 

till en normal situation där 

medicinsk- och omvårdnads-

bedömning avgör hur de 

arbetar 

Sjuksköterskor 

omprioriterar i en del 

fall sitt arbete för att 

tillmötesgå vissa 

patienters krav. 

Arbetssättet 

påverkas 

Vårdkvaliteten 

påverkas 

8 

WPV in the ED was 

described by the nurses as a 

serious, insidious and 

growing problem.  

Arbetsrelaterat våld på 

akutmottagning beskrevs av 

sjuksköterskorna som ett 

allvarligt, förrädiskt och 

växande problem. 

Arbetsrelaterat våld 

på akutmottagning är 

ett allvarligt, växande 

problem. 

Hot och våld 

har eskalerat 

Ett förändrat 

samhälle 
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6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) bör etiska överväganden kontinuerligt göras under arbetet 

med en litteraturstudie. Detta innebär bland annat att endast välja ut artiklar som har 

fått tillstånd från etisk kommitté eller innehåller noggranna etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga artiklar ingående i den här 

litteraturstudien har erhållit tillstånd från etisk kommitté, vilket också var ett av 

författarnas krav i urvalsprocessen. Dessutom såg författarna det som en fördel att 

inkluderade artiklar även redogjorde för etiska resonemang baserade på innehåll ur 

Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen är framtagen med syfte att 

fastställa etiska principer för medicinsk forskning som implicerar människan som 

försöksperson. Här identifieras krav som informerat samtycke, frivilligt deltagande, 

rätten att neka deltagande eller rätten att när som helst avbryta deltagande samt 

försäkran om att given information är förstådd (World Medical Association, 2017).  

Vetenskapsrådet (2017) beskriver vikten av god forskningssed och att en forskare 

alltid måste vara hederlig med sitt resultat och aldrig får förvränga, förfalska, 

vilseleda eller plagiera. Vidare belyser Forsberg och Wengström (2015) det oetiska  

i att endast presentera artiklar som stöder den egna åsikten. Följaktligen har 

författarna av den här litteraturstudien eftersträvat att helt åsidosätta egna tankar och 

värderingar i urvalet av artiklar, samt att sanningsenligt presentera det resultat som 

framkommit. Således är inkluderade artiklar enbart utvalda mot bakgrund av deras 

överensstämmelse med den här litteraturstudiens syfte och inte författarnas egna 

åsikter och värderingar.  

7 Resultat 

Den här litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att  

bli utsatta för hot och våld på akutmottagning. Framtaget resultat är baserat på tio 

vetenskapliga artiklar, varav åtta är kvalitativa och två är kvantitativa. Innehållet i 

de kvalitativa artiklarna grundades på uttalanden från sammanlagt 124 intervju-

personer och de kvantitativa artiklarnas innehåll utgick ifrån 485 enkätsvar. De tio 

inkluderade artiklarna innehåller information insamlad från sjuksköterskor i 

Australien, Iran, Italien, Singapore, Sverige, Taiwan, Turkiet och USA. 
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Resultatet presenteras utifrån temat En verklighet i obalans, vilket löper som en röd 

tråd genom studiens slutliga resultat. Bland annat framkom att förekomsten av hot 

och våld blivit mer vanligt förekommande och sågs till följd av detta som en 

naturlig del av arbetet. Vidare identifierades en påverkan på sjuksköterskan som 

individ med känslor som otrygghet, maktlöshet och besvikelse över valet av 

profession. En ytterligare konsekvens av hotfulla och våldsamma incidenter var 

minskad prestation och ett förändrat arbetssätt, vilket hade en tydlig påverkan på 

vårdkvaliteten. Samtidigt framkom hur sjuksköterskor upplevde brist på stöd från 

chefer och ledning efter hotfulla och våldsamma incidenter. Samtliga exempel 

illustrerar temat En verklighet i obalans, vilket baserats på kategorierna Ett 

förändrat samhälle, Sjuksköterskan som individ påverkas, Vårdkvaliteten påverkas 

och Formell hantering av hot och våld.  

 Ett förändrat samhälle 

Kategorin Ett förändrat samhälle har uppkomst ur koderna Hot och våld har 

eskalerat, Blivit en del av arbetet samt Besökares attityd och social inverkan. 

7.1.1 Hot och våld har eskalerat 

Ett flertal sjuksköterskor uppgav sig ha upplevt oundvikliga episoder av patient-

relaterat våld (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011). Detta beskrevs som ett 

allvarligt och förrädiskt problem som tilltagit i intensitet och förekomst (Pich et al., 

2011; Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy & Chen, 2017). De verbala hoten ansågs 

mer vanligt förekommande än tidigare och innehållet i de hotfulla uttalandena som 

mer brutala (Pich, Hazelton & Kable, 2013). Exempel på hotfullt beteende som 

rapporterats inkluderade direkta hot, som att kalla sjuksköterskorna otrevliga namn 

och att skrika förolämpningar (Avander, Heikki, Bjerså & Enström, 2016). En 

annan form av direkta hot mot sjuksköterskorna innefattade hot mot den egna 

säkerheten, hot mot familjemedlemmar och hot om att få sjuksköterskan avskedad 

(Pich et al., 2011).  
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Ytterligare en vanligt förekommande typ av hot var indirekta hot där patienter 

uttryckte till anhöriga, inför sjuksköterskan, att hen skulle komma att hållas 

personligt ansvarig för eventuella konsekvenser om saker inte resulterade i önskad 

utgång (Avander et al., 2016). Vidare upplevde sjuksköterskorna en ökad intensitet i 

det fysiska våldet, vilket exemplifierades med att sjuksköterskor hade blivit örfilade, 

sparkade och slagna av patienter (Pich et al., 2011).  

7.1.2 Blivit en del av arbetet 

Den återkommande utsattheten för hot och våld som sjuksköterskorna på akut-

mottagning upplevde medförde i slutändan att det sågs som ett välbekant fenomen 

(Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Många sjuksköterskor uttryckte att 

känslan av otrygghet på arbetet var något att förvänta sig (Pich et al., 2013). 

Samtidigt rapporterade sig vissa sjuksköterskor ha känslan av att våldet de upplevde 

var oundvikligt (Ramacciati et al., 2015) och att det var en del av arbetet att hantera 

hotfulla incidenter (Tan, Lopez & Cleary, 2015). Följaktligen antog 

sjuksköterskorna en sansad hållning till aggressionsproblemet (Tan et al., 2015),  

där standardståndpunkt var tendens att tolerera, internalisera och således 

normalisera arbetsrelaterat våld som en del av det dagliga arbetet (Han et al., 2017). 

Sjuksköterskorna kände sig inkapabla att hantera det återkommande problemet på 

annat sätt än att finna sig i, ignorera och till slut tolerera våld (Han et al., 2017). 

7.1.3 Besökares attityd och social inverkan 

En skiftning i samhällsklimatet föreslogs av ett flertal sjuksköterskor som en 

förklaring till varför patienter och anhöriga uppförde sig illa i sjukhusmiljö, något 

som skilde sig från deras tidigare erfarenheter. Förr upplevdes det finnas en 

övergripande respekt för sjukhusmiljön och dess personal, samt kunskap om korrekt 

uppförande i denna miljö (Avander et al., 2016). Sjuksköterskorna diskuterade hur 

patienter, särskilt yngre patienter, såg sjukvård som en rättighet snarare än som ett 

privilegium och därför förväntade sig och krävde omedelbar behandling. Dessa 

patienter beskrevs ha orealistiska förväntningar på väntetider och intagnings-

processen till sjukhus via akutmottagning, vilket belystes som en potentiell källa till 

hotfulla och våldsamma situationer (Pich et al., 2011).  
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Många av de patienter som uppvisade ett uppmärksamhetssökande beteende var, 

enligt sjuksköterskorna, med stor sannolikhet män i åldrarna 16-25 år (Pich et al., 

2013). Beteendet hos denna ”generation y”, kopplade sjuksköterskorna till en 

önskan om omedelbar uppfyllelse av behov (Pich et al., 2013). Sjuksköterskorna 

identifierade ytterligare en upptakt till hotfulla och våldsamma situationer i 

föräldrars användande av media eller internet för att för-diagnostisera sitt barn.  

I synnerhet uppstod konflikt om denna information skilde sig från den som gavs av 

triagesjuksköterskan och barnet tilldelades låg prioritet i triagen (Pich et al., 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev hur de hade förståelse för hur människor kunde vara i 

chock och därför bete sig aggressivt, men upplevde samtidigt att det borde finnas  

en viss respekt för sjuksköterskans arbete och förståelse för sjuksköterskans 

professionella beslut (Avander et al., 2016).  

 Sjuksköterskan som individ påverkas 

Kategorin Sjuksköterskan som individ påverkas har uppkomst ur koderna 

Emotionell påverkan, Fysisk påverkan, Privatlivet påverkas samt Besvikelse över 

arbetet. 

7.2.1 Emotionell påverkan 

Sjuksköterskorna kände sig generellt bedrövade över hur de blev tilltalade och 

hotade av patienter och deras familjemedlemmar på akutmottagning (Howerton 

Child & Sussman, 2017). Begreppen som användes för att beskriva upplevelsen av 

arbetsrelaterat våld var negativt laddade och flera sjuksköterskor uttryckte känslor 

som frustration och maktlöshet (Pich et al., 2011). Andra talade om känslor som 

hopplöshet och ensamhet, brist på motivation, osäkerhet, förödmjukelse 

(Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, 2017), samt att 

känna sig sårbar och djupt sårad (Ramacciati et al., 2015). De djupa sår som våld 

kunde generera erfors ta lång tid att läka och lämnade spår som aldrig försvann 

(Ramacciati et al., 2015). Som en konsekvens av arbetsrelaterat våld underströk 

sjuksköterskorna en känsla av oro över sin egen säkerhet (Pich et al., 2011; Pich et 

al., 2013; Han et al., 2017; Avander et al., 2016), andra patienters säkerhet (Avander 

et al., 2016; Pich et al., 2013; Hassankhani et al., 2017) och familjemedlemmars 

säkerhet (Han et al., 2017).  
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Sjuksköterskorna gav uttryck åt känslan av att inte känna sig trygg på arbetsplatsen 

(Pinar & Ucmak, 2011; Pich et al., 2013; Han et al., 2017) och framhävde rädslan 

för upprepning av våldsincidenter (Pinar & Ucmak, 2011; Ramacciati et al., 2015). 

Upplevelsen av otrygghet var även påtaglig utanför arbetsplatsen (Han et al., 2017) 

och det fanns en rädsla för att bli igenkänd av hotfulla patienter på sin fritid eller att 

några patienter skulle försöka ta reda på var sjuksköterskorna bodde (Avander et al., 

2016). Ytterligare en källa till otrygghet var att inte veta när en hotfull eller våldsam 

situation skulle kunna uppstå eller hur sjuksköterskorna skulle reagera och agera i 

detta (Avander et al., 2016). Som en följd av att ha blivit utsatt för arbetsrelaterat 

våld kunde sjuksköterskorna urskilja känslor som rädsla, stress (Hassankhani et al., 

2017; Avander et al., 2016) och ångest (Hassankhani et al., 2017). Utöver detta 

framhöll sjuksköterskorna stor oro över konsekvenser av framtida händelser - som 

rädslan för att sjuksköterskor kommer bli dödade i framtiden (Pich et al., 2013). 

7.2.2 Fysisk påverkan 

Sjuksköterskorna på akutmottagning uppgav sig påverkas både psykiskt och fysiskt 

av att vårda aggressiva människor (Tan et al., 2015), med efterföljande 

konsekvenser som stress, hälsoproblem och depression (Hassankhani et al., 2017). 

Minst ett stressymptom påvisades hos flera av sjuksköterskorna efter en våldsam 

incident (Gates et al., 2011). Dessutom tillskrev sjuksköterskorna stressen hälso-

problem som andningssvårigheter, gastrointestinala problem, migränhuvudvärk  

och minskad aptit (Hassankhani et al., 2017). Den mest markanta konsekvensen av 

upplevt våld beskrevs däremot vara sömnproblem. Mardrömmar var det vanligaste 

problemet men några led av sömnbrist och andra hade problem med att de sov för 

mycket (Hassankhani et al., 2017). I flera fall talade sjuksköterskorna även om hur 

de tvingades ta läkemedel för att behandla uppkommen depression efter arbets-

relaterat våld (Hassankhani et al., 2017). Fysiska ärr beskrevs som en ytterligare 

konsekvens av arbetsrelaterat våld och för några sjuksköterskor var dessa en daglig 

påminnelse om de livshot som förekom på akutmottagningen (Han et al., 2017). 
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7.2.3 Privatlivet påverkas 

När hotfulla situationer uppstod på en akutmottagning förlängdes dess konsekvenser 

in i sjuksköterskornas privatliv (Han et al., 2017; Avander et al., 2016; Hassankhani 

et al., 2017). Efterföljande resultat blev bland annat att sjuksköterskorna upplevde 

sig vara mer överbeskyddande mot familjemedlemmar och anhöriga (Avander et al., 

2016). Vissa erkände dock att de istället tog med sig den arbetsrelaterade stressen 

hem, vilket försatte sällskapslivet i fara till följd av det egna dåliga uppförandet och 

aggression mot familjemedlemmar (Hassankhani et al., 2017).   

7.2.4 Besvikelse över arbetet 

Sjuksköterskorna uttryckte besvikelse över sitt yrkesval, då de trädde in i 

professionen med avsikt att hjälpa människor, men istället kom att ställas inför 

ständigt återkommande hotfulla situationer (Howerton Child & Sussman, 2017). Att 

frekvent bli utsatt för hot skapade otillfredsställelse över arbetet (Tan et al., 2015) 

och fick i slutändan sjuksköterskorna att förlora intresset för att gå dit (Hassankhani 

et al., 2017). En önskan om att arbeta med andra grupper av patienter, med mindre 

risk för hot och våld, belystes som en ytterligare konsekvens av att arbeta i en 

påfrestande vårdkontext (Avander et al., 2016). Några sjuksköterskor poängterade 

rent av att de till följd av våld inte längre ville arbeta som sjuksköterska 

(Hassankhani et al., 2017). 

 Vårdkvaliteten påverkas 

Kategorin Vårdkvaliteten påverkas har uppkomst ur koderna Påverkad prestation 

och produktivitet, Arbetssättet påverkas samt Ett förändrat förhållningssätt. 

7.3.1 Påverkad prestation och produktivitet 

Efter en våldsam incident minskade sjuksköterskornas produktivitet och prestation 

(Gates, Gillespie & Succop, 2011). Sjuksköterskorna bekräftade att upplevelse av 

arbetsrelaterat våld resulterade i förlorad koncentration, samt hade påverkan på 

deras skicklighet och effektivitet i arbetet (Hassankhani et al., 2017). Minskad 

mental prestation skildrades i svårigheter att hålla fokus på arbetet, tänka klart, 

koncentrera sig på arbetet och kontrollera känsloyttringar vid arbete med kollegor 

(Gates et al., 2011).   
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Dessutom beskrev sjuksköterskorna en tilltagande begränsning av den egna 

professionella rollen och personen bakom den som en konsekvens av arbetsrelaterat 

våld (Avander et al., 2016). Hantering av aggressiva människor bedömdes vara 

tidskrävande (Tan et al., 2015) och viljan att ge fullständig vård inskränktes av  

vissa patienters våldsamma tendenser (Han et al., 2017). Till följd av detta ansåg 

sjuksköterskorna att de inte kunde göra vad de skulle för alla personer i deras vård 

(Tan et al., 2015). Vissa sjuksköterskor rapporterade även att de kände sig utbrända 

och trötta över att behöva fortsätta med sina arbetsuppgifter (Tan et al., 2015). 

Andra berättade att de var tvungna att fortsätta arbeta trots att de upplevt våld på 

arbetsplatsen (Han et al., 2017). Som ett resultat av de fysiska skador som ibland 

erhölls kunde sjuksköterskorna inte alltid fullfölja sina omvårdnadsuppgifter och  

var tvungna att sjukskriva sig (Tan et al., 2015). 

7.3.2 Arbetssättet påverkas 

Med avsikt att förhindra hotfulla situationer och tillmötesgå vissa patienters krav 

ändrade sjuksköterskorna ibland prioriteringen av sina omvårdnadsåtgärder, sina 

handlingar och sin inställning (Avander et al., 2016). Dessa förändringar 

genomfördes som en följd av uppfattade underliggande hot eller känslan av att  

bli manipulerad och var ett förfarande i kontrast till en normal arbetssituation där 

medicinsk- och omvårdnadbedömning avgjorde arbetsgången (Avander et al., 

2016). Uppmärksamhetssökande patienter, vilka hade ett högljutt, skrämmande, 

störande och krävande beteende, blev exempelvis ofta snabbt omhändertagna för  

att säkerheten i väntrummet skulle kunna upprätthållas (Pich et al., 2013). Vidare 

medgav några sjuksköterskor att de - om de upplevde att det fanns en risk för 

våldsamt beteende – exempelvis hoppade över hälsoundervisning innan utskrivning, 

en normalt viktig del i sjuksköterskornas roll på akutmottagning (Han et al., 2017). 

Hanteringssättet som ofta antogs inkluderade följaktligen att sänka standarden på 

det som normalt kopplades till adekvat vård (Han et al., 2017). 
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7.3.3 Ett förändrat förhållningssätt 

Sjuksköterskorna framhöll hur arbetsrelaterat våld hade en direkt påverkan på 

utövandet av arbetsuppgifter, deras åsikter, deras förmåga till medkänsla för sina 

patienters försämrade hälsa (Han et al., 2017), samt negativ inverkan på deras 

interagerande med kollegor och patienter (Hassankhani et al., 2017). Det talades 

exempelvis om svårigheter att ge känslomässigt stöd till patienter, ge känslomässigt 

stöd till familjer, visa empati med patienter och familjer och att kontrollera 

känsloyttringar (Gates et al., 2011). Några sjuksköterskor beskrev hur de 

interagerade med mer återhållsamhet mot vissa typer av patienter, blev mer 

uppmärksamma och reagerade på hur människor rörde sig, agerade och talade 

(Avander et al., 2016). Sjuksköterskorna kände sig vaksamma och på sin vakt, 

lättretliga och arga samt nervösa och lättskrämda (Gates et al., 2011). Nedlåtande 

eller hotfullt tilltal från patienter eller anhöriga resulterade i att sjuksköterskorna 

kände sig rädda och ofta inte svarade dessa personer (Avander et al., 2016). Andra 

konsekvenser av hotfulla och våldsamma situationer blev att sjuksköterskorna 

ibland lämnade rummet, i vissa fall genom att gå baklänges för att undvika att vända 

ryggen mot patienterna eller deras anhöriga (Avander et al., 2016). 

Sjuksköterskornas avsikt var dock att alltid ge god och professionell vård oavsett 

patientens situation, även om det ibland var svårt att vara helt fördomsfri, 

exempelvis inför gängrelaterat våld (Avander et al., 2016). 

 Formell hantering av hot och våld 

Kategorin Formell hantering av hot och våld har uppkomst ur koderna Attityder till 

rapportering av incidenter, Stödfunktioner efter incidenter samt Utbildning och 

förberedelser. 

7.4.1 Attityder till rapportering av incidenter 

Samtidigt som sjuksköterskorna framhöll behovet av att rapportera våldsamma 

incidenter, var verkligheten raka motsatsen med underrapportering som norm (Pich 

et al., 2011). Flertalet sjuksköterskor rapporterade inte de våldsamma incidenter de 

var med om (Pinar & Ucmak, 2011) och anledningar till att inte rapportera uppgavs 

vara begränsat med tid, den höga förekomsten av våldsamma incidenter och icke-

användarvänliga system (Pich et al., 2011).   
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Det beskrevs bland annat att sjuksköterskorna inte var nöjda med administrationens 

och ledningens hantering och uppföljning av rapporteringen (Pinar & Ucmak, 

2011). Andra orsaker till att våldsamma incidenter inte rapporterades var apati, 

rädsla för att förlora sina arbeten, för att få skulden och för rättsliga efterföljder 

(Pinar & Ucmak, 2011). Sjuksköterskorna beskrev exempelvis en rädsla för att bli 

kallade till domstol för att vittna mot en tidigare patient samt de konsekvenser som 

detta kunde medföra (Avander et al., 2016). Det poängterades även hur det kostade 

dem värdefull tid att behöva gå till domstol eller polisstationen, något som ansågs 

orsaka en extra börda (Hassankhani et al., 2017). Samtidigt betonade 

sjuksköterskorna vikten av att rapportera incidenter för att förhindra juridiskt ansvar 

vid eventuellt påstådd oaktsamhet eller klagomål mot dem (Tan et al., 2015).   

7.4.2 Stödfunktioner efter incidenter 

I samband med våldsamma incidenter erbjöds inte sjuksköterskorna någon formell 

debriefing, något de dock kände att de borde haft möjlighet till (Pich et al., 2011). 

De upplevde också att ledningen sällan agerade på rapporter eller tillhandahöll extra 

resurser för att stödja dem i hantering av hotfulla incidenter (Tan et al., 2015). Även 

vid sporadiskt förekommande tillbud upplevde sjuksköterskorna avsaknad av 

deltagande och stöd från cheferna (Tan et al., 2015). Emellertid menade några att 

närvaron och inflytandet från ledningen varken hade positiv eller negativ påverkan 

för att mildra arbetsrelaterade hot (Howerton Child & Sussman, 2017). Där 

sjuksköterskorna upplevde brist på stöd från högre sjukhusledning (Ramacciati et 

al., 2015) och redan existerande stödfunktioner (Pinar & Ucmak, 2011), var istället 

stödet från kollegor mer vanligt förekommande (Ramacciati et al., 2015; Pinar & 

Ucmak, 2011; Tan et al., 2015). Flera sjuksköterskor redogjorde för informell 

debriefing med annan personal som huvudsaklig hanteringsmekanism efterföljande 

en incident av arbetsrelaterat våld (Pich et al., 2011). Andra hanteringssätt som 

angavs var att ventilera med familjen eller att söka råd hos kollegor för 

känslomässigt stöd (Tan et al., 2015). Att inte tas hänsyn till och inte bli lyssnad på 

av ledningen genererade ilska hos sjuksköterskorna (Ramacciati et al., 2015) och 

några uttryckte en övertygelse om att arbetsgivarens strategier hade fokus på att 

reagera på våldsamt uppförande snarare än på att förebygga det (Pich et al., 2011). 
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7.4.3 Utbildning och förberedelser 

Arbetsplatsutbildning, förberedelser och träning ansågs viktigt för att förbereda 

sjuksköterskorna på akutmottagning för deras roll i hanteringen av aggressiva 

beteenden (Tan et al., 2015). Vissa sjuksköterskor erbjöds dock inte repetitions-

kurser i detta, trots att lång tid hade gått sedan senaste utbildningstillfället (Pich et 

al., 2011), medan andra menade att de utbildningar de genomgått inte var effektiva 

nog för att lyckas lugna ner patienters beteende (Howerton Child & Sussman, 2017). 

Dessutom kunde de verktyg som lärdes ut under utbildningarna inte implementeras 

på ett korrekt sätt med anledning av tidsbrist (Howerton Child & Sussman, 2017). 

Sjuksköterskorna poängterade även behovet av strategier för att kunna släppa 

negativa känslor (Tan et al., 2015). 

8 Diskussion 

 Metoddiskussion  

Som design valdes en litteraturstudie, med induktiv ansats. Både i gemensamma och 

individuella moment har författarna följt Kristenssons (2014) skildring av strukturen 

för en metods utformning, något som ger ökad trovärdighet till studien. Samtidigt 

har författarna i vissa steg följt Forsberg och Wengströms (2015) kriterier för en 

systematisk litteraturstudie, vilket ses som en styrka i studien då kvaliteten på 

arbetet förhöjts. I den här litteraturstudien återfinns artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ metod vilket författarna - i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2015) - menar möjliggör en belysning av fenomenet ur olika synvinklar. Med 

anledning av detta har författarna kunnat använda sig av metodtriangulering för att 

styrka studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2015).  

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Samtliga artiklar inkluderade i den här litteraturstudien är skrivna på engelska, 

vilket också var det första utvalda inklusionskriteriet. Att sökningen avgränsades 

med ett språkligt inklusionskriterium skulle kunna resultera i att väsentliga artiklar 

skrivna på andra språk som författarna behärskar, så som svenska eller norska, 

uteblev ur sökresultatet. En pilotsökning med svenska som avgränsning genererade 

dock inte något resultat.  
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Av denna anledning beslutade författarna att endast artiklar skrivna på engelska 

skulle ingå i studien, då detta är ett språk som båda författarna anser sig behärska i 

tillräcklig omfattning. Övervägande del av textmassan översattes utan hjälpmedel, 

dock förekom partier där översättningshjälp, som elektroniska ordlistor, var 

nödvändig. I vissa fall kan därför översättningsfel ha förekommit, vilket skulle 

kunna äventyra studiens trovärdighet. Däremot kan en ökad trovärdighet ses i att en 

engelskspråkig universitetslektor kontaktades för förtydligande kring några vanligt 

förekommande termer. Ett ytterligare inklusionskriterium var att utvalda studier 

skulle vara publicerade mellan åren 2008 och 2018. Till en början eftersträvades att 

artiklarna skulle vara publicerade under de senaste fem åren, för att få fram så ny 

forskning som möjligt. Denna avgränsning blev dock för snäv, något som 

Kristensson (2014) menar bör undvikas då detta kan resultera i att relevanta artiklar 

utesluts. Följaktligen valde författarna slutligen ett tidsspann på tio år, vilket 

genererade ett bredare sökresultat.  

8.1.2 Datainsamling 

Initialt skapades en sökstrategi, vilket Kristensson (2014) beskriver som ett bra 

tillvägagångssätt för att finna relevant litteratur som svarar mot studiens syfte. Efter 

vägledning och diskussion med universitetets bibliotekarie uppdaterades denna 

sökstrategi, vilket optimerade den slutliga sökningen. Forsberg och Wengström 

(2015) menar att databassökning, genom konsultation med en bibliotekarie, kan 

effektiviseras då dessa är väl införstådda i de olika databasernas struktur och 

indexeringssätt. Detta förfarande kan således ses som en styrka i studien. 

Kristensson belyser (2014) vikten av att åskådliggöra och dokumentera sökningen, 

varför författarna valde att noggrant sammanställa de olika sökningsförfarandena i 

de valda databaserna och redovisa dessa i tabellform, se bilaga 1 och 2. I de båda 

använda databaserna prövades inledningsvis alla framtagna söktermer i respektive 

ämnesordlista (thesaurus). Avsikten var att identifiera ett så stort antal indexord som 

möjligt, ett rekommenderat sökningsförfarande enligt Forsberg och Wengström 

(2015). Fördelen med att använda indexord menar Kristensson (2014) är att 

litteratursökningen blir mer detaljerad och specifik, men att det samtidigt är av stor 

vikt att också reflektera över eventuella synonymer och närliggande begrepp.  
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Med syfte att bredda sökningen och nyttja viktiga närliggande begrepp som 

saknades som indexord, valde författarna att i kombination med de funna 

indexorden använda sig av fritextsökning. Kristensson (2014) menar att 

fritextsökning, genom ökad känslighet, kan generera fler artiklar. Samtidigt finns 

risk att denna typ av sökning fångar upp många irrelevanta artiklar och därför bör en 

sökning innehålla så få fritextord som möjligt (Kristensson, 2014). Resonemang 

fördes kring användandet av fritextord och därefter fattades gemensamt beslut att i 

första hand använda indexord i sökningen och endast komplettera med ett begränsat 

antal fritextord. Författarna prövade även frassökning, vilket dock valdes bort då 

detta resulterade i för få träffar och risken för att gå miste om relevant litteratur blev 

för stor. Avsikten, under hela sökningsförfarandet, var att hålla sökningen bred och 

genom detta tillvägagångssätt minimerades risken för att relevanta artiklar skulle 

missas eller uteslutas.  

8.1.3 Urval 

Urvalsförfarandet i den här litteraturstudien utfördes i både individuella och 

gemensamma steg. Genom detta förfarande, vilket Kristensson (2014) beskriver 

som triangulering, minskade risken för att en enskild författares förförståelse skulle 

färga materialet. Författarna anser därför att användandet av triangulering kan ses 

som en av studiens styrkor då det enligt Kristensson (2014) stärker studiens 

tillförlitlighet och resultat. Dock är det av vikt att samtidigt vara medveten om att 

trots triangulering, finns risk för att relevanta artiklar kan ha exkluderats i 

urvalsprocessen.  

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

Med avsikt att säkerställa att utvalda artiklar höll tillräckligt hög kvalitet för att ingå 

i studiens resultat, genomfördes en systematisk granskning med stöd av Carlsson 

och Eimans (2003) modifierade granskningsmallar för kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar. Artiklarna granskades enskilt och klassificerades efter grad av 

kvalitet beräknat på procent av totalsumman. Därefter diskuterades framkommet 

resultat och i den här litteraturstudien inkluderades enbart artiklar med hög och 

medelhög kvalitet.  
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Forsberg och Wengström (2015) förordar ett sådant urval och menar att artiklar med 

låg kvalitet inte bör inkluderas i en systematisk litteraturstudie. Detta krav ansågs 

tillämpbart även i den här litteraturstudien, med avsikt att öka dess kvalitet. En 

ytterligare styrka i studien är att författarna i kvalitetsgranskningen använde sig av 

triangulering, något Kristensson (2014) menar ökar studiens tillförlitlighet. Även 

om kvalitetsgranskningen genomfördes på ett systematiskt sätt med triangulering 

och lämpliga granskningsmallar, finns dock risk för att det slutliga resultatet kan ha 

påverkats av respektive författares subjektiva synsätt.  

8.1.5 Analys 

Vald analysmetod influerades av Forsberg och Wengströms (2015) innehållsanalys 

för systematiska litteraturstudier. Den här litteraturstudiens analysprocess 

genomfördes i både individuella och gemensamma moment, där författarna 

exempelvis individuellt identifierade utsagor och sedan gemensamt kodade dessa. 

Följaktligen använde sig författarna av triangulering, vilket enligt Kristensson 

(2014) innebär att materialet tolkas och analyseras av två eller flera personer. Detta 

förfarande minskade risken för att författarnas egna förförståelse skulle påverka 

resultatet. Då utsagorna var skrivna på engelska och dessutom var omfattande i 

textmängd, ansåg författarna det nödvändigt att först översätta utsagorna till svenska 

och därefter kondensera texten. Noterbart är att översättningen kan ha påverkats av 

författarnas begränsningar i engelska språket samt användandet av elektronisk 

översättningshjälp, något som i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Under det 

moment där temat avsågs skapas blev författarna medvetna om hur ny kunskap som 

erhållits under arbetets gång, resulterat i en nytillkommen förförståelse i ämnet. Då 

denna eventuellt skulle kunna påverka utformning av tema, valde författarna att 

diskutera framtagna kategorier och möjliga teman med en seminariegrupp, 

bestående av andra studenter, adjunkter och en lektor. Till följd av detta föddes nya 

perspektiv och olika förslag på teman framkom, vilket bidrog till en mer vidsynt 

analys. Detta kan ses som en styrka i studien och öka dess tillförlitlighet. Trots detta 

kan risken inte helt uteslutas att resultatet ändå kan ha speglats av viss förförståelse, 

något som kan ses som en svaghet i studien. Däremot finns en styrka i att 

analysprocessen, i enlighet med Forsberg och Wengström (2015), kan följas på ett 

tydligt sätt då delar ur förfarandet i detalj åskådliggörs i tabellform (Tabell 1).  
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8.1.6 Överförbarhet 

Författarna ser det som en fördel att inkluderade artiklar i den här litteraturstudien 

kommer från olika länder och kulturer. Två artiklar kommer från Australien, en från 

Iran, en från Italien, en från Singapore, en från Sverige, en från Taiwan, en från 

Turkiet och två från USA. Detta anser författarna gör det möjligt att studera valt 

problemområde ur flera olika synvinklar, något som kan bidra till att ge en mer 

fullständig bild av problemet. Däremot finns risk att den här litteraturstudiens 

slutliga resultat inte helt kan överföras till svenskt kontext, med anledning av 

kulturella skillnader mellan länderna gällande exempelvis genusperspektiv, 

förhållningssätt och sociala interaktioner. Dock menar författarna att en 

medvetenhet om dessa skillnader kan underlätta överförbarhet av den här 

litteraturstudiens resultat till andra kontext. Något som ytterligare kan underlätta 

resultatets överförbarhet är att artiklarna, trots kulturella skillnader och olika 

ursprung, ändå visar på liknande resultat. Författarna anser följaktligen att den här 

litteraturstudiens resultat borde kunna överföras till andra kontext. Emellertid 

understryker författarna, i enlighet med Kristensson (2014) att det är upp till läsaren 

att avgöra huruvida resultatet är överförbart till annan kontext eller inte. 

8.1.7 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar inkluderade i den här litteraturstudien har erhållit tillstånd från 

etisk kommitté och/eller har fört etiska överväganden, något Forsberg och 

Wengström (2015) framhåller som en fördel. Vidare har författarna genomgående  

i studien helt öppet och ärligt redovisat förfarandet från början till slut, vilket 

möjliggör för läsaren att kontrollera och återskapa processens gång. Detta kan 

minska risken för att resultatet har förvrängts, förfalskats, plagierats eller vilseleder 

och ses därför som en styrka i studien. Författarna av den här litteraturstudien har 

även eftersträvat att helt åsidosätta egna tankar och värderingar, samt att 

sanningsenligt presentera det resultat som framkommit. Noterbart är att båda 

författarna har erfarenhet av arbete på akutmottagning, men ingen erfarenhet av att 

bli utsatta för hot och våld på akutmottagning. Detta väljer författarna att se som en 

styrka i studien, då kunskap om arbetsgång på akutmottagning finns, samtidigt som 

resultatet inte vinklats på grund av personlig utsatthet. Trots detta finns inga 

garantier för att den egna förförståelsen inte till viss del har påverkat resultatet. 
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 Resultatdiskussion 

Den här litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli 

utsatta för hot och våld på akutmottagning. Fyra kategorier framkom: Ett förändrat 

samhälle, Sjuksköterskan som individ påverkas, Vårdkvaliteten påverkas och 

Formell hantering av hot och våld och dessa sammanfattades under ett övergripande 

tema: En verklighet i obalans. 

8.2.1 Ett förändrat samhälle 

Resultatet visade att våldet mot sjuksköterskor på akutmottagning har tilltagit i 

intensitet och förekomst och följaktligen blivit ett allvarligt problem. Då våldet 

upplevdes som oundvikligt, vilket också styrks av Lau, Magarey och Wiechula 

(2012), blev tillslut standardståndpunkt att tolerera och normalisera arbetsrelaterat 

våld som en del av det dagliga arbetet. Flera studier bekräftar detta och belyser hur 

sjuksköterskor har kommit att acceptera det faktum att förekomst av hot och våld på 

akutmottagning är något att förvänta sig (Angland et al., 2013; Hogarth et al., 2016; 

Copeland & Henry, 2017; Wolf, Delao & Perhats, 2014; Chapman, Perry, Styles & 

Combs, 2009). Denna utgång är något som författarna av den här litteraturstudien 

menar borde vara en ögonöppnare för hur situationen på en akutmottagning ser ut - 

vilken speglar en verklighet i obalans. Trots det horribla i denna verklighet kan det, 

enligt Öquists (2008) systemteori, finnas vinster i ett system som är i obalans. 

Öquist (2008) menar att bästa grogrunden för förändring är att systemet utsätts för 

ett visst mått av ”kaos” för att på sikt skapa förnyelse och överlevnad. Grundtanken 

är att när omvärlden är instabil och osäker har den som lägger sig nära 

stabilitetsgränsen eller ”kaosbranten” de bästa möjligheterna till överlevnad. Detta 

förfarande rustar människan bättre för påfrestningar och ökar förutsättningarna för 

att finna sig tillrätta i nya strukturer, om detta skulle bli nödvändigt. Att systemet 

befinner sig i ett sådant - så kallat ”kreativt kaos” - skulle följaktligen kunna ses 

som en fördel (Öquist, 2008). Dock anser författarna det diskutabelt huruvida 

verkligheten på akutmottagning befinner sig i ett kreativt kaos, eller faktiskt har 

passerat ”kaosbranten”.   
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I resultatet framkom även att en skiftning i samhällsklimatet bidragit till en 

övergripande brist på respekt för sjukhusmiljön och dess personal. Patienter 

beskrevs uppvisa ett uppmärksamhetssökande beteende och ha orealistiska 

förväntningar på vården samt en önskan om omedelbar uppfyllelse av behov. Detta 

resultat överensstämmer med Lau et al. (2012) som framhäver hur våldsamma 

situationer kan utlösas av patienters individuella toleransnivå, egna behov och 

prioritering. Även Angland et al. (2013) påvisar hur patienters otålighet och 

individuella känsla av att ”jag är sjukast, se mig” kan mynna ut i hotfulla och 

våldsamma situationer. Wikström (2012) förklarar dock att patienter aldrig kan 

förväntas ha en helhetsbild över andra patienters behov av vård, utan upplever 

endast sina egna symtom. Således kan det ses som naturligt att patienter uppfattar 

sig själv som sjukast, så länge annan information inte ges (Wikström, 2012). Vidare 

i resultatet åskådliggjordes även hur föräldrars användande av internet för för-

diagnostisering av sina barn, kunde vara en upptakt till hotfulla och våldsamma 

situationer. Framförallt uppstod konflikter om denna information skiljde sig från 

den som gavs av triagesjuksköterskan och deras barn tilldelades låg prioritet i 

triagen. Resultatet stöds av Lau et al (2012) som beskriver hur våldsamma 

incidenter kan uppstå när patienters krav inte kan tillgodoses av olika anledningar. 

Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi och Rahgozar (2018) beskriver just 

ouppfyllda förväntningar hos patienter och anhöriga som en av de mest signifikanta 

orsakerna till våldsamma situationer. Författarna av den här litteraturstudien 

härleder ovan beskrivet beteende bland annat till ett förändrat samhälle där 

tillgängligheten via internet och sociala medier mer och mer styr människors 

beteenden och behov. Den ökade tillgängligheten i samhället menar författarna även 

avspeglas till vården, där den dock inte är realistiskt möjlig i samma omfattning 

ännu. Däremot är detta enbart författarnas egna reflektioner kring fenomenet och 

det föreligger därför stort behov av vidare studier för mer korrekta antaganden.  
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8.2.2 Sjuksköterskan som individ påverkas 

Resultatet visade på en övergripande känsla av otrygghet hos sjuksköterskorna, 

vilken uppenbarade sig både på och utanför arbetet. En källa till otrygghet var att 

inte veta när eller var hotfulla eller våldsamma situationer skulle kunna uppstå. I 

likhet med den här litteraturstudiens resultat framhåller Wolf et al. (2014) och Lau 

et al. (2012) våldet som oförutsägbart. Denna oförutsägbarhet kopplar författarna  

av den här litteraturstudien potentiellt till det normalt rådande klimatet på en 

akutmottagning. Wikström (2012) beskriver att arbetet på en akutmottagning 

generellt kantas av oförutsägbarhet, då vårdpersonal aldrig kan förutspå vilken typ 

av människor de kommer att möta under ett arbetspass. På en akutmottagning 

befinner sig en salig blandning av patienter med varierande diagnoser och 

gemensamt är att de alla drivs av egna behov, krav och prioriteringar (Wikström, 

2012). Följaktligen kopplar författarna blandningen av patienter med individuella 

behov och krav till oförutsägbarheten i uppkomsten av hot och våld. Vidare visade 

den här litteraturstudiens resultat att det fanns en rädsla hos sjuksköterskorna för att 

tidigare upplevda våldsincidenter skulle upprepas, samt en oro över att bli igenkänd 

av hotfulla patienter på sin fritid. En överensstämmelse med resultatet redovisas av 

Najafi et al. (2018) som understryker hur sjuksköterskor efter våldsamma incidenter 

kände sig otrygga på arbetet, med en känsla av oro över att våldet skulle upprepas.  

 

Resultatet visade även hur sjuksköterskorna efter hotfulla och våldsamma incidenter 

upplevde känslor som maktlöshet och frustration. Detta stöds av Chapman et al. 

(2009) som betonar hur sjuksköterskor kände sig hjälplösa och oförmögna att 

påverka eller kontrollera hotfulla och våldsamma situationer. Vidare kopplar Wolf 

et al. (2014) känslan av frustration till det faktum att ingenting förändrades i 

arbetsmiljö eller organisation trots upprepade incidenter av arbetsrelaterat våld. 

Något som också framkom i den här litteraturstudiens resultat var en känsla av 

besvikelse över yrkesval, då sjuksköterskor trädde in i professionen med avsikt att 

hjälpa människor, men istället ställdes inför ständigt återkommande hotfulla 

situationer.  
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Motsvarande uttalanden påvisas av Chapman et al. (2009) som redogör för hur 

utsatthet för arbetsrelaterat våld minskar tillfredsställelsen över arbetet. På samma 

sätt relaterar även Ünsal Atan et al. (2013) besvikelse över yrkesrollen till denna 

utsatthet.  

 

Författarna anser att ovan beskrivna känslor tydligt speglar i vilken omfattning 

sjuksköterskan som individ blir lidande till följd av hotfulla och våldsamma 

incidenter. Att individen påverkas i en sådan utsträckning av detta återkommande 

fenomen - som blivit något som sjuksköterskor till slut tvingats acceptera som en 

del av det vardagliga arbetet – ser författarna som alarmerande. Öquist (2008) 

menar att det inte är ovanligt att individens rätt kan komma att kränkas av ett starkt 

och oåtkomligt system. I systemteorin framhålls dock nödvändigheten av att tidvis 

försvara individen mot systemet för att upprätthålla moral och rätt (Öquist, 2008). 

Följaktligen vill författarna belysa vikten av att problemet med hot och våld på 

akutmottagning angrips inom snar framtid. 

8.2.3 Vårdkvaliteten påverkas 

I resultatet framkom hur sjuksköterskorna upplevde att deras produktivitet och 

prestation minskade efter att de utsatts för arbetsrelaterat våld. Bland annat 

framhölls en påverkan på koncentration, fokus och den egna professionella  

rollen. Liknande utfall redovisas av Wolf et al. (2014) som redogör för hur 

sjuksköterskornas förmåga att utföra sitt arbete på korrekt sätt hämmas av att ha 

blivit utsatt för hot och våld. Statistiska data visar att 42,9% av sjuksköterskorna 

uppger att arbetsrelaterat våld påverkar deras arbetsförmåga (Ünsal et al., 2013). 

Den här litteraturstudiens resultat visade också hur sjuksköterskor, med avsikt att 

förhindra hotfulla situationer, ibland omprioriterade patienter och omvårdnads-

åtgärder. Uppmärksamhetssökande patienter blev exempelvis snabbt omhändertagna 

och ibland utelämnades steg i utskrivningsprocessen. Följaktligen antogs ett 

hanteringssätt som sänkte standarden på vården. Dessa åtgärder tolkar författarna 

som provisoriska lösningar på ett olöst grundproblem. Öquist (2008) åskådliggör i 

systemtänkandet hur tillfälliga lösningar kan användas när det grundläggande 

problemet blir för svårt att hantera.  
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Dessa tillfälliga lösningar får symtomen att försvinna för stunden, vilket minskar 

motivation till att ta itu med grundproblemet. Risk finns då att grundproblemet 

växer sig större och blir ännu svårare att åtgärda, varför grundproblemet är det som 

behöver tas itu med för att få en fungerande lösning (Öquist, 2008). Författarna har 

förståelse för att sjuksköterskor behöver använda sig av provisoriska lösningar när 

grundproblemet kvarstår oåtgärdat. Däremot är det av vikt att mer permanenta 

lösningar till problemet med hot och våld utformas. 

 

I resultatet framhölls även hur hantering av aggressiva människor bedömdes som 

tidskrävande, med resultat att sjuksköterskorna inte kände att de gjorde vad de 

skulle för alla personer i deras vård. Samtidigt sågs en generell negativ inverkan på 

sjuksköterskornas interagerande med patienter samt påverkan på deras förmåga till 

medkänsla och empati för dessa. Att vara inblandad i situationer med arbetsrelaterat 

våld, beskriver även Chapman et al. (2009) som tidskrävande för sjuksköterskor, 

med konsekvens att andra patienter blir lidande och får sämre vård. Liknande 

konstateranden ses hos Najafi et al. (2018) som poängterar att sjuksköterskor som 

blivit offer för arbetsrelaterat våld känner minskat engagemang och ansvarskänsla, 

med konsekvens att vårdkvaliteten generellt minskar. Författarna ställer sig frågande 

till hur dilemmat med hot och våld på akutmottagning inte är mer framlyft som det 

stora problem det är, då uppenbar påverkan på vårdkvaliteten kan ses. Denna 

påverkan ser författarna som ett potentiellt hot mot patientsäkerheten eftersom andra 

patienters vård blir lidande.  

 

Vidare i resultatet påvisades hur sjuksköterskornas vilja att tillhandahålla fullständig 

vård inskränktes av vissa patienters våldsamma tendenser. Detta styrks av Chapman 

et al. (2009) som anger att sjuksköterskorna, som konsekvens av arbetsrelaterat 

våld, inte vill ge vård till hotfulla och våldsamma patienter. Att medvetet minska 

vårdkvaliteten för den våldsamma patienten beskrivs av andra sjuksköterskor som 

en form av hämnd de ibland använde sig av (Najafi et al., 2018). Oavsett om 

inskränkning av vård till våldsamma patienter sker omedvetet eller medvetet anser 

författarna, i enlighet med Dahlberg och Segesten (2010) att vårdens övergripande 

mål bör vara att fokusera på att främja alla patienters hälsa och välbefinnande.  
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Även HSL (SFS 2017:30) fastslår hur målet med hälso- och sjukvård är god hälsa 

samt vård på lika villkor för alla människor. Författarna har emellertid full förståelse 

för att sjuksköterskor i många fall stöter på svårigheter i att ge fullgod vård till 

våldsamma patienter, varför detta problem belyses och skyndsamt bör hanteras. 

8.2.4 Formell hantering av hot och våld 

I resultatet framkom att underrapportering av våldsamma incidenter var norm, då  

de flesta sjuksköterskor inte rapporterade de våldsincidenter de varit med om. 

Sammanfallande information framhålls av Arbetsmiljöverket (2016) som menar  

att den statisk som finns framtagen över förekomst av hot och våld är präglad av 

underrapportering. Som följd blir statistiken bristfällig, vilket i sin tur genererar 

ett stort mörkertal. I den här litteraturstudiens resultat visade sig anledningar till 

underrapportering vara den höga förekomsten av våldsamma incidenter samt 

faktorer som tidsbrist, icke-användarvänliga system och rädsla för rättsliga 

efterföljder. Liknande anledningar återfinns hos Copeland och Henry (2017) som 

betonar att sjuksköterskor som förväntar sig förekomst av hot och våld som en del 

av arbetet, tenderar att inte rapportera dessa i samma utsträckning. 

 

Samtidigt framkom i den här litteraturstudiens resultat, vikten av att rapportera 

våldsamma incidenter med avsikt att förhindra juridiskt ansvar vid påstådd 

oaktsamhet eller klagomål mot sjuksköterskorna. På liknande sätt framhåller 

Hogarth et al. (2016) hur enda gången sjuksköterskor formellt rapporterade våld  

var när det ansågs viktigt att dokumentera händelsen på grund av eventuella senare 

klagomål från patienter eller anhöriga. Intressant är att vårdgivaren, enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), har skyldighet att utreda händelser i den 

egna verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

Underrapporteringen av våldsincidenter menar författarna därför skulle kunna 

äventyra patientsäkerheten, då alla händelser som hade kunnat medföra vårdskada 

inte rapporterades. Författarna reflekterar även kring det faktum att mörkertalen i 

statiken döljer den reella vidden av grundproblemet, vilket ger en felaktig bild av 

verkligheten. Följaktligen finns risk att underrapportering även resulterar i att 

problemet inte uppfattas så omfattande som det faktiskt är. 
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Överlag visade studiens resultat ett missnöje över ledningens brist på engagemang 

och stöd. Det framkom att sjuksköterskorna i samband med våldsamma incidenter 

inte erbjöds någon formell debriefing, något de ansåg att de borde ha haft möjlighet 

till. Istället var huvudsaklig hanteringsmekanism att söka råd och stöd från kollegor. 

Arbetsmiljöverket (2016) presenterar överensstämmande information och framhåller 

hur formella debriefingsamtal med chefer sällan genomförs efter incidenter av hot 

och våld. Däremot är informella samtal med kollegor mer vanligt förekommande 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Även Ünsal Atan et al. (2013) redogör för hur 

sjuksköterskor primärt försökte hantera våldet på egen hand. Detta står i kontrast till 

Öquists (2008) redogörelse för systemtänkandet, i vilken det bland annat ingår 

uttalanden om hur ledaren är ansvarig för att forma och formulera organisationens 

vision och mål. Denne är samtidigt ansvarig för att ta tillvara behov och önskningar 

hos personalen (Öquist, 2008). I enlighet med detta systemtänkande anser 

författarna att det är av stor vikt att sjuksköterskornas behov av formell debriefing 

lyfts fram, med avsikt att tillgodose deras önskemål om förbättrade stödfunktioner. 

Samtidigt är författarna medvetna om att människor hanterar uppkomna situationer 

på olika sätt och därför efterfrågar olika hanteringsstrategier. Författarna anser dock 

att alla som efterfrågar bättre stödfunktioner ska ges tillgång till det.  

 

Sammantaget kan hela den här litteraturstudiens resultat betraktas ur ett system-

teoretiskt perspektiv, vilket enligt Öquist (2008) innebär ett cirkulärt tankesätt där 

allting hänger samman i ett kretslopp och rör sig tillsammans. Författarna relaterar 

exempelvis detta till hur hot och våld på akutmottagning är ett växande problem, 

vilket på olika sätt påverkar sjuksköterskan både som individ och i professionen. 

Detta i sin tur påverkar vårdkvaliteten och i slutändan också patientsäkerheten. 

Följaktligen anser författarna det betydande att problemet angrips i sin helhet och 

inte bara i enskilda delar.  
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9 Slutsats 

Den här litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli 

utsatta för hot och våld på akutmottagning. Framkommet resultat visade att hot och 

våld mot sjuksköterskor uppfattades som ett allvarligt och förrädiskt problem – ett 

problem som eskalerat och blivit mer vanligt förekommande. Som följd sågs att hot 

och våld hade kommit att accepteras som en naturlig del i det vardagliga arbetet, med 

konsekvens att rapportering av dessa incidenter avtagit. Följaktligen blev under-

rapportering istället norm. Parallellt framfördes bristen på stöd och engagemang från 

chefer och ledning efter hotfulla och våldsamma incidenter. Bland annat saknade 

sjuksköterskorna möjlighet till efterföljande formell debriefing samt arbetsplats-

utbildning och förberedelser för hantering av hot och våld på akutmottagning. Vidare 

framkom en påtaglig påverkan på sjuksköterskan både som individ och i yrkesrollen 

med negativ inverkan på privatliv och arbetsprestation. Påverkan på individen 

exemplifierades med känslor som otrygghet - både på och utanför arbetet, maktlöshet 

och besvikelse över valet av profession. Samtidigt sågs en påverkan på arbets-

prestationen i hur sjuksköterskor efter våldsincidenter tenderade att förändra både sitt 

arbetssätt och sitt förhållningssätt mot patienter. Dessa förändringar avspeglades i 

kvaliteten på den vård som gavs - både till den hotfulla och/eller våldsamma personen 

och till övriga patienter. Slutligen kan det ses som essentiellt att fokus läggs på att 

arbeta förebyggande mot hot och våld snarare än på att agera och reagera i redan 

uppkomna situationer. Detta med avsikt att främja vårdkvaliteten men också för att 

bespara sjuksköterskor onödigt lidande.  

 Kliniska implikationer 

Den här litteraturstudiens resultat skulle kunna tillämpas i ett kliniskt sammanhang 

med avsikt att väcka kunskap och skapa förståelse för sjuksköterskors erfarenheter 

av att bli utsatta för hot och våld på akutmottagning. Resultatet åskådliggjorde hur 

sjuksköterskor påverkades negativt både privat och i sin yrkesroll samt hur 

kvaliteten på den vård som gavs blev lidande. Med anledning av synliggjorda 

konsekvenser av hot och våld skulle den här litteraturstudiens resultat även kunna 

bidra till en vidare förståelse för problemets egentliga omfattning.  
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Följaktligen identifieras vikten av att arbeta proaktivt för att angripa grundproblemet 

i sin helhet, istället för att enbart agera och reagera i redan uppkomna situationer.  

I praktiken skulle detta kunna innebära att sjuksköterskor erbjuds mer utbildning 

och förberedelse för att underlätta hantering av hotfulla och våldsamma situationer. 

Samtidigt behövs också i större utsträckning fungerande verktyg - som exempelvis 

formell debriefing - för att på ett hälsosamt sätt kunna hantera de följder som hot 

och våld för med sig. Det blir alltså tydligt hur huvudsakligt ansvar för hantering av 

grundproblemet ligger hos chefer och ledning.   

 Förslag till vidare forskning 

Fokus i de flesta artiklar inom ämnet ligger på prevalens av hot och våld samt dess 

karaktär och utformning. Vidare forskning bör således mer djupgående fokusera på 

de konsekvenser som hot och våld medför - både för sjuksköterskan och för 

kvaliteten på den vård som ges. Resultatet i en sådan forskning skulle möjligen 

kunna motivera till att i större utsträckning arbeta förebyggande mot hot och våld. 

Samtidigt föreligger behov av ökad kunskap kring hur ett förebyggande arbete bör 

utformas och implementeras för att möjliggöra ett mer proaktivt arbetssätt. 

Eventuellt kan det även vara av intresse att studera om det finns ett samband mellan 

samhällsförändringar, med ökade krav på tillgänglighet och förekomsten av hot och 

våld i vårdkontext. 
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våld ur akutmottagnings-
sjuksköterskors perspektiv. 

Kvalitativ ansats. Utforskande 
kvalitativ design. Ändamålsenligt 
urval, 16 sjuksköterskor deltog. 
Fördjupade semistrukturerade 
intervjuer, vilka spelades in och 
transkriberades. Innehållsanalys med 
sex steg.  

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning 
rapporterade att de ofta blivit utsatta för 
arbetsrelaterat våld. Sjuksköterskor talade 
bland annat och hur de upplevde både 
psykiska och psykiska problem efter 
arbetsrelaterat våld. Det framkom även hur 
sjuksköterskors privatliv påverkades negativt 
av att de blivit utsatta för våld.  
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