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Abstrakt 

Bakgrund: Akutmottagningar är en utsatt arbetsplats för hot och våld 

världen över. Sjuksköterskor försätts i en utsatt situation som följd. I detta 

arbete används Travelbees teori om mellanmänskliga relationer för att belysa 

ämnet djupare, med fokus på kommunikation, mänskliga relationer och 

lidande. 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot 

och våld på akutmottagningar. 

Metod: Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med åtta 

kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskor hade negativa erfarenheter kring utsatthet för hot 

och våld. De fick inget stöd från sjukhusledningen vilket resulterade i att de 

kände sig otrygga, ville lämna arbetsplatsen och drabbades av konstant 

rädsla. Men trots detta kunde sjuksköterskor ha förståelse för patienternas 

agerande då de kunde identifiera varför patienterna känt sig provocerade. 

Slutsats: Kommunikation visade sig vara en central faktor för att 

förebygga och undvika hot och våld. Sjukhusledningen behövde 

arbeta fram tydligare riktlinjer för hur sjuksköterskor ska agera i 

dessa situationer, både för att lindra patientens lidande samt för att 

gynna den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och 

patient. 

Nyckelord 

Akutmottagning, hot och våld, mellanmänskliga relationer, sjuksköterskors 

erfarenheter 
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1 Inledning 

Sjuksköterskor ansvarar för att ge vård till alla patienter som är i behov av 

det (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), men vad händer när patienten blir 

ett hot? Världen över är akutmottagningar en arbetsplats med en hög risk för 

hot och våld vilket gör att sjuksköterskor försätts i en utsatt och sårbar 

arbetssituation (Anderson, FitzGerald & Luck, 2010; Pich, Kable & 

Hazelton, 2017). Enligt WHO (2018) utsätts 8-38 % av vårdpersonal globalt 

för fysiskt våld någon gång under sin yrkeskarriär och de som löper störst 

risk är bland annat sjuksköterskor inom akut- och ambulanssjukvård. Enligt 

Statistiska centralbyrån (2018) utsattes 8 % för hot och våld inom hälso- och 

sjukvård i Sverige mellan 2016 och 2017. Vår erfarenhet från arbetsliv och 

verksamhetsförlagd utbildning är att hot och våld inte uppmärksammas i 

tillräckligt hög grad. Med ovanstående som underlag har vi valt att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar. Detta 

därför att det är vår uppfattning att det är mer förekommande på 

akutmottagningar än på vårdavdelningar. Verbalt och fysiskt våld ansågs, av 

sjuksköterskor, vara en del av arbetet enligt Copeland och Henry (2017). Kan 

denna inställning bidra till att hot och våld inte tas på allvar?  

2 Bakgrund 

2.1 Akutmottagningens organisation 

Akutmottagningen är en mottagning med undersköterskor, sjuksköterskor, 

läkare och medicinska sekreterare som tar emot patienter med akuta skador 

och sjukdomar. Läkarna på akutmottagningar är vanligtvis inte enbart 

stationerade där utan de tillhör även andra vårdavdelningar, men de har 

jourer och arbetstid avsatt för akutmottagningen. I Sverige är 

akutmottagningar generellt indelade i kirurgi, medicin och ortopedi vilket 
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innefattar majoriteten av de patientgrupper som uppsöker akutmottagningar. 

De patienter som själva tar sig till akutmottagningen behöver gå igenom 

triagen innan de kan få hjälp. Triagen innebär att patienterna “sorteras” 

utifrån sina symtom och sitt allmäntillstånd. Beroende på vilket 

allmäntillstånd patienten befinner sig i avgörs vilken prioritering patienten 

ska få, ett försämrat allmäntillstånd ökar prioriteringsgraden där de som är 

högst prioriterade ska träffa en läkare snabbast. Prioriteringen görs utifrån de 

värden sjuksköterskor får fram av patientens vitala parametrar. Vitala 

parametrar innebär att mäta en patients blodtryck, puls, andningsfrekvens, 

syresättning och kroppstemperatur (Wikström, 2018). 

 

2.1.1 Sjuksköterskors ansvar på akutmottagningar 

På grund av hög arbetsbelastning på akutmottagningen har sjuksköterskor ett 

ansvar att på kort tid kunna bedöma och besluta åtgärder för patienter som är 

svårt sjuka. Genom erfarenheter och nya teoretiska kunskaper får 

sjuksköterskor en kontinuerligt högre kompetens och kan fatta beslut utifrån 

detta. Sjuksköterskor kan även delegera ut arbetsuppgifter till andra 

yrkesroller som formellt inte har kompetens för dessa arbetsuppgifter, under 

förutsättning att personen har reell kompetens för uppgiften. Sjuksköterskan 

behöver därför kontrollera att personen har kvalifikation att utföra 

arbetsuppgiften innan delegering utförs. En säker och god vård måste alltid 

säkerställas i första hand. Det ingår i sjuksköterskans ansvar på 

akutmottagningen att hela tiden ha överblick över samtliga patienter för att 

snabbt se om tillståndet förändras hos någon. Vid hög arbetsbelastning 

prioriteras de medicinska uppgifterna vilket leder till att etiska och 

psykosociala aspekter får vänta. Sjuksköterskan bär dock alltid ansvaret för 

hur hen utför arbetsuppgifterna och ska visa sina patienter respekt och 

omtanke, oavsett situation (Wikström, 2018). 
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2.1.2 Patienters upplevelser av akutmottagningar 

Upplevelsen varierar beroende på det bemötande patienter får i triagen.  Ett 

gott bemötande är viktigt för patienter redan från början (Möller, Fridlund & 

Göransson, 2010) då frustration är en vanlig känsla för patienter som 

uppsöker en akutmottagning. En anledning kan vara att de har en rädsla för 

att befinna sig på sjukhus, att de upplever smärta, har en påträngande 

sjukdomskänsla eller upplever obehag (Wikström, 2018). Patienten är i en 

utsatt situation (Möller et al., 2010; Wikström, 2018) då symtomen som 

upplevs kan vara det värsta som patienten har varit med om (Wikström, 

2018). De är även oroliga för vad som kommer att hända inne på akuten och 

vilken diagnos de kommer att få. Sjuksköterskor i triagen kan upplevas som 

ovälkomnande genom att uppmana patienter att söka till en hälsocentral 

istället eller kan de upplevas som lugna och tillmötesgående (Möller et al., 

2010). 

 

Patienter har en uppfattning om att de är väntade på akuten efter att ha varit i 

kontakt med hälsocentralen, men vissa förstår i efterhand att de kommer att 

sorteras in i olika prioriteringar i triagen. Det finns delade meningar 

angående det system som finns i triagen. De flesta patienter upplever att det 

är rättvist att den patient med störst behov av hjälp väljs först, medan andra 

upplever det som orättvist och onödigt. Brist på information, både angående 

väntetider och om triagesystem, förekommer också. En del uttrycker att de 

har svårt att sitta och vänta på att få information om hur de ligger till i 

väntelistan samtidigt som andra upplever att det är skönt att inte behöva veta 

om de är låg- eller högprioriterade, vilket de kan bli upprörda av (Möller, 

Fridlund & Göransson, 2010). 
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2.2 Definition av hot och våld 

Våld beskrivs som ett sätt att påverka eller straffa någon med fysisk styrka 

(Nationalencyklopedin, u.å). Arnetz (2001) har sammanställt en definition på 

våld och beskriver det som alla former av aggression, hot, verbalt- samt 

fysiskt våld. Att ha för avsikt att slå någon med exempelvis knytnävarna, 

oavsett om det sker eller enbart var tänkt att ske, benämns som fysiskt hot 

(Arnetz, 2001). Våld kan även beskrivas som flera olika typer av våld. 

Fysiska övergrepp anses vara den mest omedelbara formen som kan leda till 

fysiska skador. Än mer förekommande är det icke-fysiska våldet vilket kan 

vara allt från okänsliga kommentarer till verbala övergrepp. Mobbning 

klassas också som en form av våld när upprepade fysiska eller icke-fysiska 

angrepp över tid riktas mot en eller flera olika individer (Spector, Zhou & 

Xuan Che, 2014). Bauer och Kristiansson (2012) beskriver att fysiskt våld är 

en aktiv handling för att skada sig själv eller andra. Det kan vara allt mellan 

att ge en örfil till att knivhugga någon. Själva syftet med våldet är här att 

skada någon. 

 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver hot som en varning. Denna varning 

kan leda till en oönskad konsekvens för den som blir hotad om förövaren inte 

får som den önskar (NE, u.å). Skrik, svordomar eller hot om skada alternativt 

angrepp beskrivs som verbal aggression (Arnetz, 2001). Hot kan vara både 

verbalt och fysiskt. Psykiskt våld innebär att en person vill ta kontroll, bruka 

makt och använda hot för att skapa rädsla hos andra människor. Även här 

finns det många olika nivåer av dess utformning och det är individuellt vad 

som anses vara psykiskt våld vilket gör det svårt att dra gränserna om det är 

en våldshandling eller inte. Direkta hot är lättare att avgöra medan indirekta 

hot blir svårare att förhålla sig till. Psykiska skador är vanligt efter 

våldsutsatthet och följderna kan bli många, bland annat en rädsla och ett 

undvikande beteende mot den bakomliggande orsaken (Bauer & 

Kristiansson, 2012). 
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2.3 Orsaker till hot och våld 

En anledning till att en person brukar våld kan vara för att uttrycka 

maktlöshet. Handlandet baseras på känslor, exempelvis frustration, vilket kan 

ses som ett sätt att försöka återta kontroll eller göra sig hörd när behoven inte 

tillfredsställs. Det kan också vara uttryck för en person att bruka makt över 

en annan person och ibland är det ett sätt för personen att uttrycka sin ångest 

(Bauer & Kristiansson, 2012). Enligt Pich et al. (2017) är patienter som är 

sinnespåverkade av alkohol och droger eller har en psykisk sjukdom de 

vanligaste tillstånden hos patienter som kan bli våldsamma. Långa 

väntetider, förseningar, överbeläggningar, höga ljudnivåer och brist på 

avskildhet är faktorer sjuksköterskor identifierat som bakomliggande orsaker 

för våld mot sjukvårdspersonal. Tre vanliga situationer för våld mellan 

sjuksköterska och patient är i triagen, vid kommunikation med patienter samt 

vid hantering av patienters reaktioner när de får besked om väntetid. 

 

2.4 Förekomst av hot och våld inom vården 

Vanligen är det patienter som utsätter sjuksköterskor för någon form av hot 

och våld (Copeland & Henry, 2017; Pich et al., 2017). Men även patientens 

anhöriga kan vara de som brukar våld (Spector, Zhou & Xin Xuang, 2014). 

Verbala övergrepp är den vanligaste formen av våld (Copeland & Henry, 

2017; Partridge & Affleck, 2017; Pich et al., 2017). 

 

Ålder och erfarenhet är faktorer där mer erfarenhet och högre ålder bidrar till 

en lägre grad av våldsutsatthet, jämfört med yngre sjuksköterskor som har 

mindre erfarenhet (Copeland & Henry, 2017; Pich et al., 2017). Copeland 

och Henry (2017) beskriver vidare att verbalt och fysiskt våld är en del av 

arbetet på akutmottagningen och att toleransen för våld är hög. Både 

Partridge och Affleck (2017) samt Copeland och Henry (2017) beskriver att 

det är få i personalen som rapporterar in händelser om verbala övergrepp. 
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Enligt Copeland och Henry (2017) rapporterade 53 % av 147 sjuksköterskor 

inte in sina upplevelser av hot och våld. Det absolut vanligaste svaret på 

varför våld inte rapporteras in är att “ingen skadades”. Andra svar är att det 

anses som ett normalt beteende hos patienter och att det därför inte behöver 

rapporteras. En del anser att det är acceptabelt att personal utsätts för verbalt 

övergrepp i viss mån och andra anser att det inte går att hindra människor 

från att vara verbalt nedlåtande. 

 

2.5 Sjuksköterskans etiska kod 

ICN (International Council of Nurses) är en etisk kod för sjuksköterskor, 

bestående av fyra områden; Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan 

och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 

och medarbetare. Sjuksköterskors ansvarsområde är att både främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Det ska vara 

naturligt för vårdpersonal att respektera de mänskliga rättigheterna. Med 

mänskliga rättigheter menas respekt för kulturella rättigheter, respektfullt 

bemötande, rätt till liv, värdighet och egna val. Sjuksköterskor vårdar inte 

endast enskilda patienter utan även deras familjer och allmänheten. 

Sjuksköterskor ska också samarbeta med andra yrkesgrupper inom vården. 

Dessa etiska riktlinjer kan användas som vägledning i etiskt svåra situationer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014), till exempel vid hot och i 

våldssituationer mot sjuksköterskor på akutmottagningar.  

 

ICN:s etiska kod handlar om att sjuksköterskor i första hand ansvarar för 

människor i behov av vård. Vård och behandling ska ske i samtycke med 

patienten och korrekt information förmedlas med anpassning utifrån varje 

individs förutsättningar. En jämlik och rättvis vård, vad gäller resurser och 

tillgång till sjukvård, ska likaså främjas. För att prestandan för vårdandet inte 

ska riskera att fallera bör sjuksköterskor sköta om sin egen hälsa. 
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Sjuksköterskor påverkar genom sitt uppträdande allmänhetens förtroende för 

vården och yrkets status. Sjuksköterskor ska även bidra till en god vårdkultur 

genom att uppmuntra till ett etiskt förhållningssätt och ha en öppen dialog. 

Omvårdnadens värdegrund ska hela tiden utvecklas och upprätthållas under 

säkra och rättvisa arbetsförhållanden. När patientens, familjens och 

allmänhetens hälsa hotas av en medarbetares eller utomstående persons 

handlingar ska sjuksköterskor ingripa på lämpligt sätt för att skydda de 

utsatta (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

3 Teoretisk referensram 

Travelbees (2001) teori om mellanmänskliga förhållanden innebär att 

sjuksköterska och patient behöver uppfatta varandra som individer och inte 

som sina roller. Anledningen till detta är att en sjuksköterska och en patient 

inte fullt ut kan nå till varandra utan äkta kontakt och detta uppstår endast när 

individen upplever motparten som medmänniska. Kirkevolds (2000) tolkning 

av Travelbees teori är att genom att förstå vad som sker mellan sjuksköterska 

och patient, det vill säga interaktionens upplevelser och konsekvenser, kan 

förståelsen för omvårdnad öka. Kirkevold (2000) förklarar att Travelbees 

teori bygger på fem grundbegrepp; människan som individ, mening, lidande, 

kommunikation samt mänskliga relationer. I detta arbete läggs fokus på 

lidande, kommunikation och mänskliga relationer eftersom det är dessa delar 

som till störst del återspeglas i resultatet. 

 

Lidande är individens subjektiva upplevelse och ger en person insikt om 

fysisk, känslomässig och andlig smärta. Alla reagerar olika på lidande och 

Travelbee beskriver reaktionen på två olika sätt; “varför just jag?” och 

“varför inte jag?” “Varför inte jag” menar hon på är ett accepterande av sitt 
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lidande. “Varför just jag” är dock desto vanligare och kan yttra sig i till 

exempel förvirring, depression och vrede (Kirkevold, 2000). Kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient sker hela tiden, både medvetet och 

omedvetet. Kommunikationen sker både vid samtalet och vid tystnaden. 

Patienten kommunicerar med sjuksköterskor genom sitt ansiktsuttryck, 

utseende, beteende, gester och attityd. Interaktionen gör att sjuksköterskan 

lär känna sin patient och vill skydda hen. Målet med interaktion är att 

undervisa patienten, identifiera och åtgärda patientens omvårdnadsbehov och 

att uppfylla sjuksköterskans syfte och mål med sitt arbete. Dock är 

interaktionen bara tillfällig och kommer att bli nödvändig att återuppta på 

nytt (Travelbee, 2001). Kirkevold (2000) tolkar Travelbees beskrivning av 

kommunikation som att det möjliggör en mänsklig relation mellan 

sjuksköterska och patient och då kan omvårdnaden uppfyllas. Det finns dock 

faktorer som kan störa kommunikationen, till exempel när sjuksköterskan 

inte ser patienten som individ eller att kommunikationens innebörd uppfattas 

på olika nivåer. 

Författarna har valt att använda denna teoretiska referensram eftersom det är 

viktigt att både sjuksköterska och patient bemöter och förstår varandra. 

Patienten är i en sårbar situation och det är viktigt att sjuksköterskan ser 

individen och förstår dennes lidande, istället för att värdera patienten utifrån 

dennes handlingar. Detta görs bland annat genom kommunikation där 

sjuksköterskan lär känna patienten och på detta sätt skapas en mänsklig 

relation. 
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4 Problemformulering 

Hot och våld är ett förekommande problem på akutmottagningar världen 

över. Anledningar till detta är bland annat att patienter blir frustrerade av de 

långa väntetiderna, överbeläggningar och bristen på avskildhet. 

Sinnespåverkan av alkohol eller droger kan även bidra till ett hotfullt eller 

våldsamt beteende. Alla händelser av hot och våld rapporteras inte in, en 

anledning är att sjuksköterskor anser att “ingen skadades”. Att bli utsatt för 

hot och verbalt våld kan påverka sjuksköterskors psykiska hälsa negativt och 

fysiskt våld kan leda till både fysiska och psykiska skador. Enligt ICN:s 

etiska kod ska sjuksköterskor behandla alla patienter med respekt och ge en 

god vård, samtidigt ska hen värna om sin egen hälsa för att vårdandet inte 

ska påverkas negativt. Kommunikation och mellanmänskliga relationer är 

grundförutsättningar för en god vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient. Men vad händer när sjuksköterskor upplever patienten som ett hot? 

 

5 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och 

våld på akutmottagningar. 

6 Metod 

Studiens design som valdes till detta arbete var en litteraturstudie. En 

litteraturstudie är en relevant arbetsform för att ställa samman tidigare 

kunskap som sedan kan leda till nya arbetssätt (Kristensson, 2014). 

Författarna valde en kvalitativ ansats till detta arbete där helhetsförståelse 

eftersträvas för att försöka få en fullkomlig bild av situationen (Olsson & 

Sörensen, 2011). 
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6.1 Datainsamling 

En systematisk litteratursökning användes för att finna vetenskapliga artiklar 

relevanta för syftet. Innan sökningarna utfördes valdes relevanta sökord, 

avgränsningar, ämnesord och tidsperiod för artiklarna genom vägledning av 

bibliotekarierna på universitetsbiblioteket. De sökord som valdes ut 

baserades på nyckelbegrepp i syftet samt synonymer till dessa bärande 

begrepp (Kristensson, 2014). Författarna valde att använda både ämnesord, 

fritextord samt Booleska sökoperanderna AND och OR. Artiklarna söktes 

fram via databaserna Cinahl och Pubmed. 

 

Cinahl är en databas med fokus på omvårdnad och litteraturen är främst 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, nutrition, tandvård och 

sjukgymnastik. Det är möjligt att söka på ämnesord vilka är samlade i 

databasens Thesaurus, alltså databasens ämnesordslista. Dessa ämnesord 

kallas i Cinahl för “Cinahl Headings” (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). En strategi som användes för sökningarna var att använda 

block. För att skapa block med liknande sökord, vilket kan liknas med en 

kategori, används OR mellan sökorden enligt Kristensson (2014). Första 

blocket bestod av orden “emergency unit”, “emergency department” och 

“emergency room” där OR användes mellan ovan nämnda sökord för att 

skapa en bredare sökning. Block två bestod av ämnesordet “Patient Assault” 

och block tre av “Workplace Violence”. För att kombinera de tre blocken 

används AND (Kristensson, 2014). Resultatet visade på 44 vetenskapliga 

artiklar. Se bilaga 1. 

 

PubMed är en fri version av databasen Medline, som innehåller tidskrifter 

inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin och hälso- och 
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sjukvårdsadministration. PubMed innehåller fler referenser än Medline då 

den även inkluderar artiklar under process. PubMeds ämnesord benämns 

MeSH-termer och finns i “MeSH-database” (Willman et al., 2016). Två olika 

sökningar utfördes i Pubmed där första sökningen gav 11 träffar och andra 

sökningen 28 träffar.. Första sökningen gjordes i tre block. Block ett bestod 

av tre fritextsökningar; “emergency room” OR “emergency unit” OR 

“emergency department”. Andra blocket bestod av “nurs* experience” och 

tredje blocket av MeSH-termen “workplace violence [MeSH]. För att söka 

med alla tre blocken användes AND-operatorn. I den andra sökningen 

gjordes ett tillägg i block två med fritextsökningen “workplace violence 

nursing”. I båda sökningar gjordes en avgränsning på tio år. Se bilaga 2 och 

bilaga 3. 

 

6.2 Urval 

Artiklar exkluderades om de var äldre än från 2008 och om deltagarna var 

sjuksköterskestudenter. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle 

vara etiskt godkända samt att deltagarna var yrkesarbetande sjuksköterskor 

som beskrev sina erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar. I Cinahl 

användes peer reviewed, men dock inte i PubMed då denna funktion saknas. 

 

6.2.1 Kvalitetsgranskning 

För att kunna göra en systematisk granskning används 

kvalitétsgranskningsmallar som hjälp. Det innebär att svara på frågor utifrån 

en mall om de utvalda artiklarna som sedan sammanställs för att värdera 

kvalitén i artiklarna (Kristensson, 2012). De artiklar som sedan anses vara 

acceptabla kvalitetsmässigt inkluderas i resultatet. Olika studiedesigner avgör 

vilken mall som är lämpligast, det går till exempel inte att använda samma 

granskningsmall för en kvalitativ och kvantitativ studie. De artiklar som valts 

ut redovisas slutligen i en artikelmatris (Kristensson, 2012). Författarna 
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använde sig i denna uppsats av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall, vilken har varsin separat mall för kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. Se bilaga 4 och bilaga 5. 

 

Totalt kvalitetsgranskades tolv artiklar varav åtta valdes ut till 

resultatunderlaget. De fyra artiklar som inte togs med svarade inte på 

författarnas syfte och exkluderades på grund av detta. Varje artikel 

bearbetades var för sig genom att båda författarna först läste igenom hela 

artikeln var för sig. Efter detta diskuterades innehållet i artikeln vartefter den 

granskades med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. En av 

frågorna i granskningsmallen handlade om patienter med lungcancer och 

anpassades utifrån syftet, frågan översattes därför till “sjuksköterskor med 

erfarenhet av hot och våld”. Enligt mallen klassificeras kvalitén med hjälp av 

en tregradig skala; grad I, II respektive III. I den kvalitativa mallen kan en 

totalpoäng på maximalt 48 poäng uppnås och motsvarande totalpoäng är 47 

poäng i den kvantitativa mallen. Slutsumman av totalpoängen görs sedan om 

till procent som sedan bestämmer graderingen. Grad I innebär en totalpoäng 

av granskningen på över 80 %, grad II innebär en totalpoäng upp till 70 % 

och grad III 60 %. Av de artiklar som valdes ut hade fyra artiklar grad I och 

fyra grad II. Se bilaga 6. 

 

6.3 Analys 

Författarna översatte originaltexterna på engelska till svenska med sina egna 

språkkunskaper. När detta inte räckte till kompletterades det med lexikon på 

engelska. I enlighet med Forsbergs och Wengströms (2016) beskrivning av 

ett vetenskapligt analysarbete följde författarna de fem stegen i 

innehållsanalysen. I första steget började författarna läsa helheten av 

artiklarna för att sedan dela upp det insamlade materialet i delar och 

undersökte sedan dessa var för sig. Detta gjordes genom att markera stycken 
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i de vetenskapliga artiklarna som svarade på syftet. I andra steget 

undersöktes de utvalda styckena genom noggrann läsning för att sedan sätta 

koder på texten. När koderna var fastställda sattes de texterna med liknande 

koder in i underkategorier. I tredje steget eftersöktes likheter mellan 

underkategorierna för att kunna skapa huvudkategorier. I fjärde steget under 

analysprocessen nämns det att det kan skapas teman utifrån huvudkategorier 

(Forsberg & Wengström, 2016) men författarna upplevde att det inte gick att 

fastställa ett tema på huvudkategorierna. I det femte och sista steget tolkades 

innehållet i de färdigställda huvudkategorierna och författarna diskuterade 

antalet huvudkategorier och titeln på dessa. Det resulterade i att vissa 

huvudkategorier slogs samman och att namnen på huvudkategorierna 

ändrades för att anpassas efter innehåll och uppsatsens syfte. Underkategorier 

ansågs inte längre vara nödvändiga och togs därför bort. Slutligen ledde 

analysen till fyra kategorier; Utsatthet och otillräcklighet, Brist på stöd från 

sjukhusledningen, Förståelse för patienten samt Rädsla. Se bilaga 7.  

 

7 Forskningsetiska aspekter 

Linneuniversitet följer lagen om etikprövning (2003:460) och den innebär att 

deltagare och eventuellt biologiskt material i studien ska vara skyddade och 

respekterade vid forskning (Linnéuniversitet, 2018). Författaren bör även 

vara kompetent inom området för att kunna motivera risker och vinster med 

forskningen, som ska vara väl framtagen, samt påvisa viktig kunskap (Olsson 

& Sörensen, 2011). Författarna har i denna uppsats valt ut åtta artiklar varav 

alla har ett etiskt förhållningssätt. Ett krav var från början att samtliga artiklar 

skulle ha ett etiskt godkännande. Studierna skrivna av Ramacciati, 

Ceccagnoli och Addey (2015) och Ramacciati, Ceccagnoli, Addey och 

Rasero (2018) ansökte om detta men fick avslag då kommittén ansåg att det 

inte behövdes på forskningsområdet, så länge studien undersökte 
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vårdpersonalen samt att deras professionella yrkesroll bibehölls. Författarna 

valde dock att inkludera dessa två studier då forskarna i studien förde ett 

etiskt resonemang som var trovärdigt och väl grundat. De andra sex 

artiklarna är godkända av etisk kommitté. I enlighet med 

Helsingforsdeklarationen förhåller sig författarna till att deltagarna i 

studierna har rätt till att få information, att de själva kan bestämma om de vill 

avbryta sitt deltagande, att deras integritet skyddas samt att riskerna för skada 

minimeras (Kristensson, 2014). Samtliga studier har följt dessa krav. I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2016) har författarna även förhållit 

sig etiskt till detta arbete genom redovisning av alla artiklar i denna 

litteraturstudie. 

8 Resultat 

Fyra huvudkategorier återfanns, dessa var; “Utsatthet och otillräcklighet”, 

“Brist på stöd från sjukhusledningen”, “Förståelse för patienten” samt 

“Rädsla”.   

 

8.1 Utsatthet och otillräcklighet 

När patienter betedde sig aggressivt skapade det ilska och missnöje hos 

sjuksköterskor vilket resulterade i utbrändhet och minskad motivation att 

fullborda arbetet (Tan, Lopez & Cleary, 2015). Sjuksköterskor upplevde sig 

som måltavlor för ventilering av patienters och anhörigas frustration vilket de 

även såg som en allt vanligare, förekommande attityd (Ramacciati, 

Ceccagnoli, & Addey, 2015). Upprepade gånger kände sig sjuksköterskor 

sårade då patienten hade betett sig förolämpande mot dem men varit vänlig 

mot en annan sjuksköterska (Angland, Dowling & Casey, 2014). Frustration 

upplevdes också när patienterna inte förstod sjuksköterskornas handlingar, 

trots deras försök att informera på lämpligt sätt (Avander, Heikki, Bjerså & 
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Engström, 2016). När patienter dessutom brukade våld mot sjuksköterskorna 

upplevde de känslor av uppgivenhet, eftersom de hade gjort allt för att hjälpa 

patienten (Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy & Chen, 2017; Ramacciati et al., 

2015). Våldet kunde handla om allt från att patienten sparkade 

sjuksköterskorna till att patienten kastade stickande avfall mot dem (Pich et 

al., 2011).  

 

Trots att patienten hade betett sig hotfullt eller våldsamt och att 

sjuksköterskorna kände sig utsatta var de tvungna att uppträda professionellt 

och fortsätta arbetet med patienten (Avander et al., 2016; Han et al., 2017). 

Patienter anklagade sjuksköterskor om något gick fel under vistelsen på 

akuten (Avander et al., 2016), en del hotade även med att få ansvarig 

sjuksköterska avskedad (Pich et al., 2011). På grund av rädsla tillmötesgick 

en del sjuksköterskor ibland patientens orimliga krav, vilket förstärkte 

känslan av utsatthet (Avander et al., 2016). Att känna sig otillräcklig och 

klandra sig själv för att patienter blev aggressiva var andra känslor som 

förekom bland sjuksköterskorna (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 

2015).  

 

Den stressiga miljön på akutmottagningen, i kombination med en hög 

arbetsbelastning, ledde till att sjuksköterskor till slut inte orkade lägga tid och 

energi på att lösa situationerna. Detta ledde till att deras önskan om att ge 

god vård inte kunde verkställas (Han et al., 2017). De kunde ibland inte 

upprätthålla sin professionella roll i hotfulla situationer, de kände till 

exempel att de bara ville ignorera patienten (Tan et al., 2015). De hanterade 

dessa situationer genom att sänka vårdkvalitén, de slutade bry sig om 

våldsamma patienter och började behandla anhöriga och patienter annorlunda 

(Han et al., 2017). En ökad intolerans växte bland sjuksköterskorna (Angland 

et al., 2014). 
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8.2 Brist på stöd från sjukhusledningen 

Våld och hot blev en vanligt förekommande situation på akutmottagningen 

vilket gjorde att sjuksköterskor såg det som en vardaglig upplevelse och att 

det var en del av deras arbete. De ansåg att akutmottagningen var mer utsatt 

än en vanlig vårdavdelning eftersom de aldrig visste vem de skulle vårda, då 

vem som helst kan komma in som patient på akutmottagningen. Det blev en 

del av miljön, som en förväntan att en våldssituation kunde uppstå på 

akutmottagningen (Ramacciati et al., 2015; Ramacciati, Ceccagnoli, Addey 

& Rasero, 2018; Tan et al., 2015; Wolf, Delao & Perhats, 2014). Detta 

resulterade i att hot och våld i vissa fall förnekats ha inverkan på 

akutmottagningen och det rapporterades inte om det inte var något allvarligt 

(Ramacciati et al., 2018: Wolf et al., 2014).  

 

Stöd fanns inte alltid för sjuksköterskorna. De upplevde frustration över att 

chefer och sjukhusledning endast hade väckt åtal mot våldsamma patienter 

om de hade orsakat någon skada på sjukhusets egendom (Han et al., 

2017; Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018; Wolf et al., 2014). De 

sjuksköterskor som ville väcka åtal mot våldsamma patienter blev ombedda 

av chefer eller ledningen att avstå från detta (Han et al., 2017; Wolf et al., 

2014). Anledning till detta kunde vara att sjukhusledningen inte ville 

skuldbelägga patienten (Wolf et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att det 

inte fanns någon att prata med (Ramacciati et al, 2015) och de var 

syndabockarna för allas dåliga humör (Ramacciati et al, 2018). Detta gjorde 

att sjuksköterskorna upplevde att de fick lite stöd av sina chefer och att 

endast patientens version av händelsen var av betydelse (Ramacciati et al., 

2018). Detta förstärkte deras känslor av en otrygg arbetsplats (Wolf et al, 

2014). 
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8.3 Förståelse för patienten 

När sjuksköterskorna själva kunde identifiera hur de hade provocerat fram ett 

våldsamt beteende hos patienterna kunde de ha en förståelse för patientens 

agerande (Angland et al., 2014; Avander et al., 2016). De identifierade hur 

bristande kommunikation mellan kollegor resulterade i att patienten inte blev 

informerad, vilket skapade frustration hos patienten (Angland et al., 2014). 

Dock ansåg sjuksköterskor, trots att de hade förståelse för patientens 

aggression, att patienten borde ha förståelse för hur sjuksköterskor tog 

besluten i sitt arbete (Avander et al., 2016). De beskrev hur de kände att de 

tolererade missförhållanden (Angland et al., 2014) och att skulden de kände 

uppfattades som orättvis (Ramacciati et al., 2015). Yngre sjuksköterskor 

uttryckte att de hade ett förtroende för sjuksköterskor med längre 

arbetserfarenhet, det upplevdes att de med mer erfarenhet okomplicerat 

hanterade aggressiva patienter och inte verkade påverkas lika mycket (Pich, 

Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Tan el al., 2015). 

 

När patienten hade en sjukdom som påverkade beteendet, exempelvis 

demens, annan psykiatrisk diagnos eller var alkoholpåverkad, upplevde 

sjuksköterskorna en viss förståelse för patientens handlande. Anledning till 

detta var att de ansåg det vara en del av patientens sjukdom vilket gjorde att 

våldet inte var avsiktligt (Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskorna kände 

sig inte lika hotade av dessa patienter utan såg det mer som riskfaktorer för 

hot och våld (Angland et al., 2014; Avander et al., 2016). En nykter patient 

som var våldsam upplevdes som ett större hot (Angland et al., 2014). 

Sjuksköterskorna la skulden på sig själva för att ha provocerat patienter till 

att ha blivit våldsamma. I synnerhet när patienten inte hade någon psykiatrisk 

bakgrund eller inte var alkoholpåverkad. Sjuksköterskorna uttryckte att de 

kunde förstå patienternas eller de anhörigas beteende vid dessa fall 

(Ramacciati et al., 2015). 
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8.4 Rädsla 

Negativa känslor beskrevs av sjuksköterskorna efter händelser av hot och 

våld (Angland et al., 2014; Pich et al., 2011). Känslorna var i många fall 

grundade i rädsla och sårbarhet. Sjuksköterskorna kunde känna sig konstant 

rädda på sin arbetsplats och upplevde sig ofta hotade (Angland et al., 2014). 

Det beskrevs även känslor som frustration, maktlöshet, nedslagenhet och 

upprördhet vilket gav personlig påverkan (Pich et al., 2011). Dessa händelser 

fick konsekvenser för sjuksköterskornas privatliv (Avander et al., 2016; Han 

et al., 2017), både fysiskt, psykiskt och socialt, (Han et al., 2017) vilket 

resulterade i långvariga känslor av osäkerhet (Avander et al., 2016). En del 

beskrev hur de upplevde obehagliga tillbakablickar efter att ha vittnat i 

rättegång och andra hur våldet hade lämnat traumatiska minnen (Han et al., 

2017). Det kunde även hämma deras förmåga att kunna arbeta på 

akutmottagningen (Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014) eftersom våldet 

lämnade kvar djup emotionell smärta vilket beskrevs som sår (Ramacciati et 

al., 2015). Vissa sjuksköterskor fick ärr från våldsskadorna, detta verkade 

som en påminnelse om att hoten var dagligt förekommande på 

akutmottagningen (Han et al., 2017). De psykologiska effekterna skapade en 

rädsla hos sjuksköterskorna, en rädsla att det ska återupprepas (Ramacciati et 

al., 2015). Att ha blivit utsatt för våld och hot kunde utlösa en reaktion av 

posttraumatisk stress hos sjuksköterskor vid vårdandet av patienter (Wolf et 

al., 2014). 

 

Utsattheten av hot och våld fick sjuksköterskorna att uppleva arbetet på 

akutmottagningen som en pågående mardröm vilket minskade passionen för 

deras arbete och gjorde dem stressade (Avander et al., 2016; Han et al., 

2017). Efter incidenterna kände sig sjuksköterskorna otrygga på 

arbetsplatsen och även utanför akutmottagningen (Han et al., 2017; Pich et 

al., 2011). Personliga, verbala hot förekom i olika former, allt från svordomar 

(Avander et al., 2016; Pich et al., 2011; Tan et al., 2015) till mordhot (Tan et 



 

19(33) 

 

al., 2015). Hot kunde även vara riktat mot sjuksköterskorna och deras 

familjer eller mot sjuksköterskornas säkerhet (Han et al., 2017). Detta kunde 

leda till att sjuksköterskorna blev oroliga att familjen skulle utsättas för fara 

(Avander et al., 2016; Han et al., 2017). Det fanns även en rädsla för att möta 

patienten som hade betett sig våldsamt eller hotfullt, både under arbetstid och 

när sjuksköterskorna skulle hem efter dagen. Vissa var rädda för att lämna 

akutmottagningen ensamma (Han et al., 2017; Pich et al., 2011) och de bad 

familjemedlemmar att köra dem mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Anledningen var att sjuksköterskorna var rädda att patienten som hade varit 

våldsam eller hotfull kunde ha väntat utanför sjukhusbyggnaden (Han et al., 

2017). På grund av att hot och våld blev vanligt förekommande på 

akutmottagningen hade många sjuksköterskor en önskan om att lämna 

arbetet (Avander et al., 2016; Han et al., 2017; Tan et al., 2015).  

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna valde i denna uppsats att genomföra en litteraturstudie. En 

intervjustudie kunde varit en annan relevant modell att använda sig av då en 

kvalitativ intervjustudie fokuserar på upplevelser (Kristensson, 2014), vilket 

är närliggande med erfarenheter i syftet. Men det valdes bort på grund av 

tidsbrist att hinna genomföra intervjuer samt för att författarna ansåg att det 

hade blivit ett begränsat geografiskt urval. Litteraturstudien skapade istället 

möjlighet att undersöka det valda ämnet på en global nivå, vilket sågs som en 

fördel i detta arbete. 

 

Databaserna Cinahl och Pubmed användes då de ansågs vara relevanta 

eftersom båda databasernas artiklar har fokus på omvårdnad. I början 

användes endast fritextord och Booleska sökoperander vilket inte gav en 

särskilt bred sökning och det upplevdes att det var för få artiklar som svarade 
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på syftet. Efter vägledning av handledare och bibliotekarier 

användes trunkering och ämnesord vilket ökade antalet relevanta artiklar. De 

sökord som använts anses vara tydliga och ha gett relevanta artiklar. I 

efterhand reflekterade författarna om sökordet “nurse” borde ha använts i 

databasen Cinahl för att det eventuellt kunde ha resulterat till mer relevanta 

artiklar. På detta sätt kan det omedvetet ha exkluderat relevanta artiklar för 

resultatet. I Pubmed gjordes två olika sökningar som även gav liknande 

resultat, vilket förstärkte relevansen hos dessa artiklar. 

 

Totalt valdes åtta artiklar ut till resultatet. Syftet speglar sjuksköterskors 

erfarenheter och det var därför relevant att ha med kvalitativa studier för att 

belysa erfarenheter genom intervjuer. Sju av de utvalda artiklarna är 

kvalitativa och den sista är en mixad studie med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Det eftersträvades att ha med båda ansatser då de 

kvalitativa studierna beskrev erfarenheter genom intervjuer och de 

kvantitativa studierna fick fram en större svarsfrekvens bland fler deltagare 

via enkäter. En begränsning på tio år gjordes också för att hitta aktuell 

kunskap inom området, i enlighet med Kristensson (2014). Studierna var 

också genomförda i olika delar av Europa och Asien samt USA och 

Australien, vilket gjorde att urvalet baserades på ett globalt täckande område. 

Det här sågs som en fördel då resultatet baserades på forskning från olika 

kulturer och trots detta hade liknande resultat. Det finns dock inga studier 

med i uppsatsen från vare sig Sydamerika eller Afrika, vilket kan ha påverkat 

resultatet.  

 

Två artiklar ansågs ha titlar och syften som inte passade syftet. Första 

artikeln skriven av Angland et al.,(2014) handlar om sjuksköterskors 

uppfattning av faktorer som orsakar våld och aggression på 

akutmottagningen. Andra artikeln skriven av Tan et al., (2015) handlar om 

att undersöka sjuksköterskors uppfattning om att handha aggressiva patienter 
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på en akutmottagning. Anledningarna till att dessa två artiklar har inkluderats 

är att båda studiernas inklusionskriterier var sjuksköterskor som blivit utsatta 

för våld eller aggression på en akutmottagning. Båda studiernas resultat 

består också av citat från deltagarna där de har berättat om vad för slags hot 

eller våld de blev utsatta för, vilka känslor som uppstod vid händelsen och 

hur de har påverkats efteråt.  

 

För att stärka trovärdigheten i detta arbete eftersträvade författarna att arbeta 

systematiskt och beskrev varje steg noggrant för att läsaren skulle få en 

tydlig inblick i arbetets process. Resultatet var baserat på studier från olika 

länder, varav en av studierna var utförd i Sverige. Författarna anser att 

resultatet går att överföra till verkligheten på akutmottagningar världen över 

då resultaten i studierna liknade varandra trots kulturella skillnader.  

 

Förfarandet för analysen utgick ifrån att författarna läste artiklarna samtidigt 

och markerade de meningsenheter de uppfattade som passande för syftet. 

Efteråt diskuterades de utvalda meningsenheterna och jämförde de val de 

hade gjort. I de flesta fallen hade författarna valt samma meningsenheter i 

samma studie vilket upplevdes som en stärkande faktor. Detta beskrivs 

utifrån Kristensson (2014) som en del av trianguleringen där två eller flera 

gemensamt både analyserar och tolkar samma material. På detta sätt 

reduceras risken att en persons förförståelse präglar resultatet. På detta sätt 

menar författarna att trovärdigheten i detta arbete stärks. 

 

För att på enklaste sätt skapa huvudkategorier med meningsenheter skapades 

först koder och subkategorier. Under processen att sammansätta 

subkategorier till huvudkategorier upptäcktes det att vissa subkategorier inte 

överensstämde med titeln på huvudkategorierna. Vissa koder och 

huvudkategorier som hade valts fram passade inte till syftet. Efter att ha 

anpassat koderna och namnen för dessa huvudkategorier fick subkategorierna 
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delas upp och tillslut uteslöts subkategorier då de inte längre passade in. 

Resultatet blev på detta sätt tydligare och mer lättläst. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för 

hot och våld på akutmottagningar och resultaten visar att sjuksköterskor 

upplever händelser av hot och våld som vardagliga händelser som blir en del 

av arbetet. Vidare skapar bristen på stöd från sjukhusledningen en känsla av 

maktlöshet och frustration hos sjuksköterskor. Det kan utvecklas till att de 

känner sig rädda, otrygga, otillräckliga och utelämnade som slutligen leder 

till utbrändhet och minskad empati för patienterna. 

 

Utsatthet leder till rädsla och psykisk ohälsa hos sjuksköterskor och 

vårdkvalitén påverkas negativt för de patienter som är hotfulla eller 

våldsamma. Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi och Rahgozar 

(2017) visar i sin studie att sjuksköterskor upplever psykisk påfrestning efter 

att ha varit utsatta för våld, vilket påverkar dem negativt, både på arbetet och 

i det privata livet. De påfrestningar som tas upp är depression, ansträngda 

familjerelationer, besvikelse över sin profession och en känsla av rädsla och 

otrygghet. Dessa påfrestningar leder till att sjuksköterskor sänker sin 

arbetsprestanda vilket lämnar vårdkvalitén lidande. Travelbee (2001) 

beskriver förhållandet mellan sjuksköterska och patient som en 

mellanmänsklig relation och båda parter måste uppleva den andre som 

människa för att en äkta kontakt ska kunna uppstå. När äkta kontakt inte 

uppnås mellan sjuksköterskor och patient får vårdkvalitén en negativ 

påverkan och därmed blir även patienten lidande. Det blir svårt att bygga en 

god relation när den ena parten inte förmår att bidra till det då den bygger på 

två parter, precis som Travelbee beskriver (Travelbee, 2001). Denna studie 

påvisar att aggressiva patienter, frustrerade anhöriga samt känslan av att vara 
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utelämnad kan vara faktorer som författarna anser kan bidra till rädsla och 

otrygghet hos sjuksköterskor. Deras rädsla försvårar på detta sätt den 

mellanmänskliga relationen. Om sjuksköterskorna kan bli tryggare i sin 

professionella roll och få ett bättre mående kan de bidra till en vårdande 

relation i högre utsträckning och kanske kan då även patientens lidande 

lindras till viss del?  

 

Resultatet visade att bristen på stöd kan vara något som försvårar 

sjuksköterskors bearbetning av att ha blivit utsatta av hot och våld eftersom 

de upplever att de blir utlämnade. En studie av Johansen (2014) visar att 

sjuksköterskor upplever att ledningen inte tar sitt ansvar då de inte sätter in 

extra resurser vid överbeläggningar av patienter. Sjuksköterskorna upplever 

tidsbrist och är underbemannade på akutmottagningen. Den pressade tiden 

påverkar även kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare vilket kan 

skapa missförstånd och att patienter får vänta längre på vård. Detta är något 

som kan leda till hot och våld från patienter eftersom de upplever att det tar 

för lång tid att få vård eller att träffa en läkare (Johansen, 2014). Utifrån detta 

behöver ledningen skapa tydligare riktlinjer och system för hela 

akutmottagningen, för att samarbetet mellan de olika yrkesrollerna ska kunna 

gynnas och väntetiderna för patienterna minskas. Detta fullbordas 

exempelvis genom att kalla in extra personal vid underbemanning. Ett 

förbättrat system för patienterna, genom till exempel ett gott bemötande och 

tydlig information till patienter i triagen, kan minska förekomsten av hot och 

våld på akutmottagningar. När sjuksköterskor blir utsatta för hot och våld ska 

ledningen även ta ansvar över detta exempelvis genom uppföljande samtal, 

tillgång till kurator, uppmuntran till att rapportera om händelser samt att 

assistera vid väckning av åtal. Travelbee (2001) beskriver att syftet med 

kommunikation mellan sjuksköterska och patienter är att utbilda, identifiera 

och åtgärda patientens omvårdnadsbehov. Det tydliggörs i resultatet att 

ledningen behöver utbilda sjuksköterskor hur de ska hantera hot- och 
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våldssituationer. Ledningen behöver även identifiera och åtgärda de problem 

sjuksköterskor möter på akutmottagningar för att skapa en säkrare miljö för 

både personal och patienter. Detta är något ledningen behöver utföra flera 

gånger eftersom Travelbee (2001) tar upp att interaktionen endast är tillfällig 

och behöver återupptas på nytt. 

 

En annan synvinkel på situationen är varför sjuksköterskor inte rapporterar in 

alla händelser av hot och våld. Ahmed (2012) beskriver att 60 % av 248 

sjuksköterskor i Jordanien upplever brist på stöd från sjukhusledningen som 

en bidragande faktor till våld. Anledningar till att händelser av hot och våld 

inte rapporteras in är bland annat är för att sjuksköterskor upplever att det 

inte är meningsfullt att rapportera in samt att de är rädda för att få skuld. 

Kana, Takeko, Hiroko och Hiroki (2013) beskriver hur ledningens ovillighet 

att försvara sjuksköterskorna kan kopplas till en låg grad av rapportering, 

oavsett nivå av hot och våld. Samtidigt beskrivs det hur mer än en tredjedel 

av 1385 upplever lägsta graden av hot och våld, men 70 % av dem 

rapporterar inte in händelserna (Kana et al., 2013). När sjuksköterskor inte 

rapporterar in händelser bidrar det till att ledningen inte blir underrättade i 

vilken utsträckning problemet förekommer. Hur ska då ledningen kunna 

skapa bättre riktlinjer när de arbetar med material som inte stämmer överens 

med verkligheten? Kirkevold (2000) beskriver faktorer som kan störa 

kommunikationen, till exempel kommunikationen sker på olika plan. En 

tolkning utifrån detta är att sammanhanget på liknande sätt kan översättas till 

att kommunikationen sker på olika plan mellan sjukhusledning och 

sjuksköterska. Sjuksköterskorna vill ha mer stöd från ledningen i hot- och 

våldssituationer, men när inte ledningen får reda på i vilken utsträckning hot 

och våld förekommer kan de heller inte göra något åt saken. De 

kommunicerar på olika plan. 
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Resultatet visar att sjuksköterskor som inte bidrar till god kommunikation 

kan orsaka frustration och aggression hos patienter. Najafi et al (2017) tar 

upp hur sjuksköterskor inte kan uppnå en effektiv vårdrelation med patienten 

på grund utav stress och tidsbegränsningar. Frustration upplevs av patienter 

vid bristen av professionell kommunikation med sjuksköterskor. Möller et al. 

(2010) beskriver patienters upplevelser av en bristande kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient. Patienter upplever att de är bortglömda 

efter att de gått igenom triagen och de klagar på bristen av information när de 

väntar. Travelbee (2001) beskriver att sjuksköterska och patient inte kan nå 

varandra fullt ut förrän motparten upplevs som medmänniska och målet med 

interaktionen är bland annat att uppfylla patientens omvårdnadsbehov. 

Kirkevold (2000) beskriver vidare att en störande faktor i kommunikationen 

är när sjuksköterskan inte ser patienten som individ. Med detta som underlag 

anser författarna att en utvecklad kommunikation, mellan vårdpersonal och 

med patienter, kan minska patienters frustration. Att minska frustrationen 

kan förebygga våldssituationer i framtiden. Detta betyder att första mötet 

med patienten är av stor betydelse. Kirkevold (2000) beskriver även att 

lidandet är en subjektiv upplevelse. Det kan yttra sig på olika sätt och den 

vanligaste reaktionen är att uppleva “varför just jag?” vilket kan yttra sig i 

bland annat vrede och depression. Denna förklaring kan ge stöd åt patienters 

frustration och det är viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till patientens 

subjektiva upplevelser för att på så sätt lindra deras lidande. 

10 Slutsats 

Denna studie har visat att kommunikation är en viktig byggsten för att 

förebygga hot och våld, gynna sjuksköterskors mentala hälsa samt för att 

bibehålla en god vårdkvalité. Kommunikation kan inte få ett stopp på hot och 

vålds förekomst på akutmottagningar men kan minska antalet incidenter av 

detta. När relationen mellan sjukhusledning, sjuksköterska och patient brister 
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påverkar det alla tre parter negativt vilket kan vara resultatet av en bristande 

kommunikation. Detta tydliggörs när författarna ser ett samband mellan 

byggstenarna “kommunikation”, “lidande” och “mänskliga relationer” 

utifrån Travelbees (2001) teori. När någon av dessa tre byggstenar brister 

påverkas helheten och det blir en “ond cirkel”.  

 

Sjukhusledningen behöver arbeta fram tydligare riktlinjer och åtgärder för att 

sjuksköterskor ska veta hur de ska agera i dessa situationer. Genom att arbeta 

fram kommunikativa åtgärder, till exempel stödjande samtal och uppmuntran 

till att rapportera in hot- och våldssituationer, för hot och våld mot 

sjuksköterskor på akutmottagningar kan vården gynnas. Detta genom att 

patienter inte blir hotfulla eller våldsamma och de får den vården de är i 

behov av. Genom att rapportera in hot- och våldssituationer kan kartläggning 

av bakomliggande orsaker till varför patienten blev våldsam framkomma. 

Stödjande samtal kan bidra till att sjuksköterskors känslor inte tar över 

arbetet och påverkar då inte vårdkvalitén negativt. Det är viktigt att sätta in 

förebyggande insatser för att lindra problemet och därmed kunna utveckla 

vården. Exempel på förebyggande insatser är ett gott och betryggande 

bemötande med patienter med förståelsen att det är en rädd och orolig 

individ. En trygghet för patienterna är även att ha en tydlig kommunikation 

genom en dialog mellan patient och vårdpersonal. Det är även viktigt att ha 

en tydlig kommunikation med medarbetare gällande patienternas tillstånd för 

att relevant information inte ska gå förlorad. Detta kan bidra till att 

sjuksköterskor känner sig tryggare på sin arbetsplats. Trygga sjuksköterskor 

skapar en trygg vård för patienter. Hot och våld kommer aldrig att upphöra 

helt och hållet men med dessa åtgärder kan vården utvecklas och 

akutmottagningar får en tryggare miljö. Detta skapar även en bättre 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient, samt deras anhöriga. 
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Bilaga 6 - Artikelmatris 

Författare 

Land  

År 

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod 

(ansats, datainsamling, urval 

och analys)  

Resultat Gradering 

Angland, S.,  

Dowling, M 

& Casey, D 

Irland 

2014 

Nurses’ perceptions 

of the factors which 

cause violence and 

aggression 

in the emergency 

department: A 

qualitative study 

International 

Emergency Nursing 

Studiens syfte var att 

åta sig att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av faktorer 

som orsakar våld och 

aggression på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ ansats.  

Datainsamling skedde med semi-

strukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades. 

Ett ändamålsenligt urval användes 

och totalt deltog 12 sjuksköterskor 

som uppfyllde 

inklusionskriterierna, 3 män och 9 

kvinnor.  

Tematisk analys med hjälp av 

Burnards struktur. 

Deltagarna beskrev hur patienter och 

anhöriga blev aggressiva när 

sjuksköterskorna skulle informera om 

långa väntetider eller när de skulle 

vårda patienter i korridorerna till följd 

av platsbrist. Patienter kunde även bli 

aggressiva när kommunikationsmissar 

hade gjorts mellan personalen. Dessa 

händelser skapade bland annat 

frustration och rädsla hos 

sjuksköterskorna och de kände sig 

osäkra och utsatta på arbetet. 

Grad I 

Avander, K., 

Heikki, A, 

Bjerså, K & 

Engström, 

M. 

Trauma Nurses’ 

Experience of 

Workplace Violence 

and Threats: Short- 

and Long-Term 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter av våld 

och hot och de 

konsekvenser som blir 

bland sjuksköterskor på 

Kvalitativ ansats. 

Induktiv design. 

Hotande situationer och konsekvenser 

var de två huvudkategorierna. 

Sjuksköterskor blev utsatta för både 

hot och våld på traumaavdelningen. 

Både patienter och anhöriga använde 

Grad I 
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Sverige  

2016 

Consequences in a 

Swedish Setting 

Journal of Trauma 

Nursing 

en traumaavdelning i 

Sverige. 

 

Datainsamling skedde med 

semistrukturerade intervjuer som 

spelades in.  

14 sjuksköterskor deltog i studien. 

Innehållsanalys användes. 

sig av hot och våld. Våld orsakade 

skador på sjukhusets egendom. Det 

orsakade även långvariga psykiska 

konsekvenser för sjuksköterskorna. 

Han, C.Y., 

Lin, C.C., 

Barnard, A., 

Hsiao, Y.C., 

Goopy, S & 

Chen, L.C  

Taiwan 

2017 

Workplace violence 

against emergency 

nurses in Taiwan: A 

phenomenographic 

study 

Nursing Outlook 

Syftet var att genom en 

fenomenologisk analys 

tolka sjuksköterskors 

erfarenheter av våld på 

arbetsplatsen för att få 

en bättre förståelse för 

deras professionella 

och personliga respons. 

Kvalitativ ansats. Fenomenologisk 

design. 

Datainsamlingen skedde genom 

intervjuer som varade i 50-70 

minuter där 6 av deltagarna valde 

att göra ritningar av händelser. 

Urvalet bestod av 30 deltagare.  

Den ständiga utsattheten för hot och 

våld påverkade sjuksköterskornas 

psykiska hälsa negativt och de kände 

att de tappade energin till att hantera 

situationerna på ett bra sätt samt 

fullfölja sin plikt. De beskrev även 

frustration på ledningen att säkerheten 

inte blev bättre. Långvariga psykiska 

konsekvenser beskrevs som både 

påverkade deras privatliv och deras 

förmåga att ge god vård.  

Grad II 

Pich, J., 

Hazelton, M., 

Sundin D & 

Kable, A 

Australien 

Patient-related 

violence at triage: A 

qualitative 

descriptive study 

International 

Emergency Nursing 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter från en 

grupp av sjuksköterskor 

i triagen som upplevt 

patientrelaterat våld på 

Kvalitativ ansats. Kvalitativ 

beskrivande design. 

Datainsamling skedde med semi-

strukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades.  

Teman togs fram och huvudresultaten 

var att alla sjuksköterskor hade 

upplevt hot och våld, de upplevde en 

bristande säkerhet (både män och 

kvinnor) samt frustration kring 

situationen. Skillnad gjordes om 

våldet utgjordes av en kognitivt 

Grad II 
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2011 arbetet den senaste 

månaden. 

Ett ändamålsenligt urval användes 

och totalt deltog 6 sjuksköterskor, 

2 män och 4 kvinnor. Bortfall tas 

inte upp i studien. 

Analysen skedde med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

påverkad person. Alkoholpåverkan 

och långa väntetider sågs som 

riskfaktorer. 

Ramacciati, 

N., 

Ceccagnoli, 

A., & Addey, 

B. 

Italien 

2015  

Violence against 

nurses in the triage 

area: An Italian 

qualitative study 

International 

Emergency Nursing 

Syftet var att undersöka 

de känslor som upplevs 

av sjuksköterskor efter 

händelser av våld på 

arbetet. 

Kvalitativ ansats. Fenomenologisk 

design. 

Datainsamling med hjälp av 

fokusgrupper och intervjuer. 

Ett ändamålsenligt urval 

användes, totalt deltog 9 

sjuksköterskor 

Analysen skedde med hjälp av 

Colaizzi-metoden. 

Resultatet påvisade att 

sjuksköterskorna kände sig övergivna 

och att inte fick det stödet de behövde. 

En del fick långvariga psykiska 

besvär, några såg hot och våld som en 

del av jobbet. Det framkom även att 

det fanns en skillnad i upplevelsen 

utifrån genus. Personalen ansåg även 

att de ibland kunde ha provocerat fram 

ett våldsamt beteende. 

 

Grad I 

Ramacciati, 

N., 

Ceccagnoli, 

A., Addey, 

Violence towards 

Emergency Nurses. 

The Italian National 

Survey 2016: A 

qualitative study 

Syftet var att fokusera 

på sjuksköterskors 

uppfattning om verbalt- 

och fysiskt våld på en 

akutmottagning i Italien 

Mixad studie. 

Innehållsanalys 

Datainsamling skedde med en 

enkät online som besvarades av 

1100 sjuksköterskor. Enkäten 

Det framkom att våld var en verklig 

del av akutmottagningen då 

sjuksköterskor såg det som en 

vardaglig del av arbetet och att de 

Grad I 
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B., & Rasero, 

L. 

Italien 

2018 

International Journal 

of Nursing Studies 

 avslutades med en öppen fråga där 

deltagarna fritt fick skriva om hot 

och våld på akuten, 265 deltagare 

besvarade denna fråga. 

Urvalet skedde proaktivt.  

Analys skedde med van Kaams 

metod och resultatet presenterades 

med COREQ. 

hade blivit vana vid det. På grund av 

detta blev det inte alltid rapporterat.  

 

Tan, M. F., 

Lopez, V., & 

Cleary, M. 

Singapore 

2015 

Nursing management 

of aggression in a 

Singapore 

emergency 

department: A 

qualitative study 

Nursing and Health 

Sciences 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning om att 

handha aggressiva 

patienter på 

akutmottagning. 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys 

Datainsamling skedde med 

intervjuer på engelska som varade 

i 30-60 minuter och som spelades 

in.  

Tio legitimerade sjuksköterskor i 

åldrarna 22-30 år intervjuades. 

Analysen skedde samtidigt som 

insamlingen. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

analyserades tematiskt. 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

påverkades både fysiskt och psykiskt 

av att vårda aggressiva patienter. 

Många ansåg det vara en del av jobbet 

medan vissa blev rädda för att gå 

utanför sjukhuset. Fyra teman togs 

fram 

“Effekten av aggressiva patienter 

gentemot sjuksköterskor”, “ 

Sjuksköterskors bedömning av 

aggressiva beteende”, 

“Sjuksköterskors hantering av 

aggressiva beteende” och  

“Organisationens stöd och 

mottaglighet” 

Grad II 
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Wolf, L.A., 

Delao, A.M., 

& Perhats, C. 

USA 

2014 

Nothing changes, 

nobody cares: 

understanding the 

experience of 

emergency nurses 

physically or verbally 

assaulted while 

providing care 

Journal of 

Emergency Nursing 

Syftet med denna 

studie var att bättre 

förstå upplevelserna 

hos sjuksköterskor på 

akuten som har blivit 

fysiskt eller verbalt 

utsatta när de givit vård 

till patienter på 

akutmottagningar i 

USA. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande explorativ design. 

46 engelsktalande sjuksköterskor 

med 8 män, 37 kvinnor och 1 

okänd.   

Narrativanalys. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

fick det stöd de behövde från 

ledningen, vilket ledde till frustration 

och en känsla av en otrygg arbetsplats. 

De upplevde också långvariga 

psykiska besvär som följd av vålds- 

och hotsituationer. En kultur av 

accepterande av hot och våld trädde 

fram och det sågs som en del av jobbet 

till slut. 

Grad II 
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Bilaga 7 - Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

“...an elderly patient suddenly became angry and held her wrist 

tightly, resulting in an injury. She described how she felt 

vulnerable, frightened, and alone, especially because the 

patient’s family stood by and watched the incident unfold. She 

described her fear and how she found herself crying at the 

bedside.” 

...en äldre patient blev plötsligt arg..Hon 

beskrev hur sårbar, rädd och ensam hon kände 

sig ..hon var rädd och... hon fann sig själv 

gråtandes vid sängkanten. 

Sårbarhet Utsatthet och 

otillräcklighet 

“As far as I’m concerned, my employer offers me very little 

protection. The patient’s account of the episode is believed 

rather than the nurse’s.” 

“Jag får väldigt lite stöd…patientens version 

av händelsen betyder mer än min” 

Att inte bli 

trodd 

Brist på stöd från 

sjukhusledningen 

“...nurses described that they could understand how people may 

be shocked and therefore act aggressively. Then again, they felt 

that there should be a certain respect for the nurses’ work and an 

understanding of the nurses’ professional decisions.” 

“Sjuksköterskor..kunde förstå att folk 

kunde..bli aggressiva. Men … borde finnas en 

förståelse för sjuksköterskans arbete och deras 

beslut.” 

Förståelse Förståelse för 

patienten 

”...many...attitudes were borne out of fear and vulnerability. 

Participants relayed their frequent feelings of fear at work.” 

”Många inställningar grundade sig på rädsla 

och sårbarhet. En känsla av att ofta vara rädd 

på arbetet.” 

Rädd Rädsla 

 


