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Abstrakt 

Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande i sjukvården. 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning tillhör en riskgrupp som 

kan hamna i situationer med våld och hot. Beroende på vart man jobbar 

och vilken bransch man är i så finns det olika anledningar och orsaker till 

hot och våld.  Enligt Arbetsmiljöverket (2018) ska arbetsgivaren se till att 

det finns resurser och informationen till personalen som är tillräcklig för 

att kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt. KASAM har använts som 

teoretisk referensram. Syfte: Studiens syfte var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning. Metod: 

Det har gjorts en litteraturstudie med integrerad analys. Strukturerade 

sökningar genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Resultatet 

består av 16 vetenskapliga artiklar. Resultat: Det framkom att 

sjuksköterskor upplevde en otrygghet och osäkerhet på arbetsplatsen, 

vilket var obehagligt för många. Hot och våld upplevdes av 

sjuksköterskorna som en del av deras arbete och det påverkade även deras 

privatliv både fysiskt och psykiskt. Resurser och utbildningar för att 

hantera våldsamma situationer var otillräckliga. Slutsats: Sjuksköterskor 

som blev utsatta för hot och våld drabbades psykiskt och fysiskt, samt att 

det väckte starka känslor. Det fanns behov av kontinuerlig utbildning för 

vårdpersonal för att stärka kunskapen kring hur hot och våld kunde 

hanteras på bästa sätt.  
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1 Inledning 

Hot och våld är vanligt förekommande i samhället. Inom sjukvården 

inträffar ofta riskfyllda situationer där hot och våld förekommer 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Antalet anmälningar av hot och våld mot 

vårdpersonal har ökat från 730 till 1049 i Sverige mellan år 2010 och 

2016, vilket är en ökning med 44%. Medier rapporterade att 

akutmottagningar är särskilt utsatta arbetsplatser, vilket har resulterat i en 

ökad sjukfrånvaro på akutmottagningar i Sverige (Cederberg, 2016). Båda 

författarna av denna uppsats har ett intresse av akutsjukvård och gjort 

fältstudier på både akutmottagning och ambulans. Det väckte ett intresse 

för sjuksköterskans utsatthet för hot och våld. Det är viktigt att det finns en 

säkerhetsrutin så sjuksköterskorna vet hur de ska agera när hotfulla och 

våldsamma situationer uppstår med patienter och deras anhöriga. Denna 

säkerhetsrutin ska omfatta alla som kommer i kontakt med patienten och 

de anhöriga (Arbetsmiljöverket, 2017). Det är därför av intresse att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld. 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Akutmottagning  

Akutmottagningen är en central punkt i sjukvården och är indelad i olika 

kliniker, såsom medicin, kirurgi och ortopedi. En akutmottagning 

samarbetar med andra vårdenheter som till exempel ambulans, andra 

avdelningar på sjukhuset men även andra sjukhus. På en akutmottagning 

arbetar läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor 

och administrativ personal. På en akutmottagning vårdas patienter med 

sjukdomar eller skador som behöver snabba åtgärder. Patienterna tas 

omhand genom ett triagesystem, det vill säga att patienter med allvarliga 

skador eller sjukdomar tas om hand före de som är mindre sjuka 

(Wikström, 2018).  

 

Triage är synonymt med ordet sortera.  Patienterna prioriteras och sorteras 

på ett så sätt att de livshotande och akuta tillstånden behandlas först. En 
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mall används för att sortera patienterna i grupper med olika färger som 

koder. Färgerna är röd, orange, gul, grön och blå. Röd betyder livshotande 

tillstånd, orange allvarligt eller akut tillstånd, gul och grön är tillstånd som 

man har lång tid på sig att åtgärda och blå är icke akut tillstånd 

(Arvidsson, 2013). 

 

2.2 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll är att tänka och handla på egen hand, kunna bemöta, 

göra bedömningar och ta beslut på ett etiskt korrekt sätt. Sjuksköterskan 

har som ansvar att ta reda på och följa forskning inom sjukvården för 

kvalitetsförbättring och utveckling (Svenska sjuksköterskeförening, 2016). 

Omvårdnaden handlar om bemötandet och vården en sjuksköterska ger för 

att förstärka och tillgodose patientens behov vid ohälsa (Ternestedt & 

Norberg, 2014).  Enligt International Council of Nurses (2012) ska 

sjuksköterskan främja och återställa hälsa, vidta åtgärder mot sjukdomar 

och lindra lidande för patienter. Omvårdnaden ska ges på ett respektfullt 

sätt med hänsyn till patienternas rättigheter och värdighet, det vill säga att 

alla ska behandlas lika och med respekt. Det ställs höga krav på 

sjuksköterskan som ska kunna ha uppmärksamhet på många saker 

samtidigt. Vid hög belastning är prioritering mycket värdefullt och som 

sjuksköterska är det också viktigt att uppmärksamma hastiga förändringar 

i patienternas tillstånd (Wikström, 2018). Sjuksköterskor på 

akutmottagningar tar  ofta emot patienter från ambulansen och gör olika 

bedömningar om patientens tillstånd. De ser till att ordinerade 

undersökningar och prover som är lämpliga för patientens hälsosituation 

görs (Arvidsson, 2013). 

 

2.3 Hot och våld 

Begreppet våld kan definieras som fysiska krafter som används mot andra 

människor där utfallet kan resultera i skada eller död. Våld innefattar 

fysiskt våld, aggressivitet och hot. Hot kan vara fysiska angrepp eller 

uttryckas verbalt (Arnetz, 2001). Partridge och Affleck (2017) belyste 

att  våld som sjuksköterskor upplevde oftast handlade om  att bli sparkad, 
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biten och spottad på. Kunskap om våldets konsekvenser är viktigt för att 

kunna hantera situationen bättre (Arnetz, 2001). Vilken typ av hot eller 

våld man möter på arbetsplatsen kan variera beroende på vilket arbete och 

den bransch man arbetar inom samt vilka arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

man befinner sig i (Arbetsmiljöverket, 2019). 

 

2.4 Riskgrupper för hot och våld 

Yrkesgrupper som har mycket direktkontakt med patienter är extra utsatta 

för hot och våld. Hot och våld kan till exempel komma från patienter och 

anhöriga och rikta sig mot sjuksköterskor (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Mellan 2013 och 2015 var sjuksköterskor den yrkesgrupp som var mest 

utsatt för hot och våld (Cederberg, 2016).  Akutmottagningar är den 

vanligaste platsen där vårdpersonal blir utsatta för hot och våld. Verbalt 

våld var det vanligast förekommande våldet i vården, tätt följt av fysiskt 

våld (Fafliora, Bampalis, Zarlas, Sturaitis, Lianas & Mantzouranis, 2016). 

Kowalenko, Gates, Gillespie, Succop och Mentzel (2013) påtalade att 

majoriteten anmälningar av hot och våld på akutmottagningen kom från 

sjuksköterskor. Ett flertal av sjuksköterskorna kände sig inte trygga på 

arbetsplatsen.  

 

2.5 Orsaker till hot och våld 

Enligt Fafliora, Bampalis, Zarlas, Sturaitis, Lianas och Mantzouranis 

(2016) fanns flera orsaker till hot och våld inom sjukvården. Orsakerna var 

bland annat lång väntan, personalbrist, stress bland patienter, stress bland 

anhöriga och vänner till patienter. Pich, Hazelton, Sundin och Kable 

(2011) beskrev ett samband mellan triagesystemet och våld i vården. 

Patienter blev mer våldsamma när triagesystem användes eftersom vissa 

patienter behandlades först medan andra fick vänta längre innan de 

vårdades. Detta var en av de främsta orsakerna till hot och våld mot 

sjuksköterskor. Shan, Milne, Yun, Walsh och Liu, (2015) skrev att 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan kunde vara en 

utlösande faktor för dålig attityd hos patienten, missförstånd och sårbarhet 
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för både sjuksköterskan och patienten. Det var lång väntan och dålig 

kommunikation som gav upphov till frustration bland patienter. 

 

2.6 Arbetsgivarens- och arbetstagarens ansvar, samt lagstiftning 

Arbetsgivarens huvuduppgift är att organisera arbetsmiljön så att risk för 

ohälsa på grund av hot och våld förebyggs (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsgivaren ska se till att resurser och 

information är tillräcklig för att kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt. 

Arbetsgivaren ska ta till de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa 

eller olycksfall (Arbetsmiljöverket, 2018) Regler och rutiner ska vara 

kända av all personal på arbetsplatsen så att alla är medvetna om hur de 

ska agera om hot och våld uppstår. Som arbetstagare är det viktigt att vara 

uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns, samt 

använda skyddsanordningar och redskaper för att förebygga och undvika 

olycksfall eller ohälsa. Arbetsuppgifter där det finns risk för hot och våld 

ska informeras till arbetsgivaren (Arbetsmiljöverket, 2019). För att 

förhindra hot och våld på arbetsplatsen finns lagstiftning som ska följas. 

Arbetstagare som blivit utsatta för hot och våld ska snabbt få hjälp och 

stöd för att förebygga eller lindra fysiska och/eller psykiska skador. Det är 

därför viktigt att som arbetsgivare se till att särskilda rutiner finns för detta 

(AFS 1993:2). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag. Syftet med denna lag är att 

patienter ska få en god hälsa och att vården ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen och med respekt för varje enskild individ. Vården som ges 

ska vara av god kvalitet och patienterna ska behandlas lika. Landstinget 

ska organisera vårdverksamheten där vård kan ges nära patienter (Sveriges 

riksdag, 2017). 
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2.7 Definition 

2.7.1 Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD 

De som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom har varit utsatt för svår 

stress och har svårigheter med att hantera stress. Sömnsvårigheter, 

försämrad koncentrationsförmåga, mardrömmar, minskat engagemang och 

irritabilitet är några av de symptom som kan förekomma (Näslund, 1998). 

PTSD är en variant av ångest som kan uppkomma efter svåra händelser, 

exempelvis efter en misshandel, om man har blivit hotad till livet eller 

varit med i en trafikolycka. Personer som lider av PTSD kan råka ut för 

minnesförlust, känna sig orkeslösa och vara övertygade om att de inte 

kommer leva länge till. De tappar förmågan att uppleva och känna vissa 

känslor, till exempel förmågan att känna omtanke, empati och kärlek 

(Gustavson, 2014).  

 

3. Teoretisk referensram   

3.1 KASAM - Känslan av sammanhang 

Författarna har valt KASAM som teoretisk referensram. Antonovsky 

(1987) beskriver att KASAM är en känsla av sammanhang. Människor 

som ser ett sammanhang av sina handlingar är de som upplever sitt liv 

som meningsfull. Om strukturerna som människan har byggt upp inte 

stämmer överens med sin verklighet följer förvirring, sänkt förmåga till 

KASAM och även sämre upplevd hälsa. Hälsan uppstår när människan 

upplever en känsla av sammanhang (Willman, 2014). 

 

De tre begreppen som är viktiga för en känsla av sammanhang är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla tre begreppen har 

betydelse för huvudbegreppet, men meningsfullhet anses som det centrala. 

Begriplighet avspeglar i vilken utsträckning människan förstår vissa 

situationer, antingen sådana som inträffade dem själva eller omgivningen. 

Det handlar om att förstå omvärlden som förnuftsmässig, strukturerad och 

ordning till kaotisk. Hanterbarhet avspeglar i vilken utsträckning 

människan upplever att de kan hantera olika situationer och har resurser 

som finns tillgänglig för denna hantering (Langius-Eklöf & Sundberg, 
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2014). Människor med hög känsla av hanterbarhet kommer inte att 

uppleva sig som offer för omständigheterna eller uppleva sig orättvist 

behandlade och kommer därmed att kunna hantera situationen. 

Meningsfullhet betraktas som begreppets motivationskomponent 

(Antonovsky, 1987). Meningsfullhet avspeglar i vilken utsträckning 

människan känner intresse och motivation i olika situationer. Människan 

kan se detta som en utmaning och lägger engagemang på det som är 

krävande eller känna fullständig meningslöshet (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). 

 

Känslan av sammanhang lägger fokus på grunden till hälsa och 

människors olika förutsättningar att möta situationer och press (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). En människa som har hög KASAM har lättare 

att hantera och anpassa sig till olika situationer vilken kan bidra till en 

god  hälsa. Att ha hälsa beror på människans förhållningssätt till livet, 

förmåga att hantera svåra situationer samt motgångar som förekommer i 

livet. Enligt Langius-Eklöf och Sundberg, (2014) är livet som en flod och 

vid floden går det inte att bygga upp tillräckligt med skydd för att slippa 

falla i floden utan människan måste lära sig att simma. Författarna förstod 

att det är viktigt att människor känner till KASAM för att kunna hantera 

situationer med hot och våld på ett tillfredsställande sätt. Därför valdes 

KASAM som teoretisk referensram till denna uppsats. 

 

4. Problemformulering 

Patienter som kommer till en akutmottagning kommer i kontakt med en 

sjuksköterska innan mötet med läkare. Sjuksköterskan gör en prioritering 

med hjälp av ett triagesystem och beroende på vilken prioriteringsgrad 

patienten blir tilldelad varierar väntetiden. Väntetiden kan upplevas lång 

och patienter kan bli frustrerade, vilket kan vara faktorer som kan ge 

upphov till hot och våld. Sjuksköterskor är en av de riskgrupper som är 

utsatta för hot och våld eftersom de har patientnära kontakt, där 

information oftast går genom sjuksköterskor till patienten.  Forskning har 

visat att akutmottagningar är en arbetsplats som har problem med hot och 
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våld. Det är ett stort problem vilket kan påverka både arbetsmiljön, 

arbetssätt för sjuksköterskorna och relationen mellan en sjuksköterska och 

en patient. Det är därför viktigt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av hot och våld på akutmottagning. 

 

5. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på 

akutmottagning. 

 

6. Metod 

Författarna valde litteraturstudie med systematisk sökning och integrerad 

analys som metod till denna studie. Den systematiska översikten innebär 

att arbetet genomförs i tydliga steg och strävar efter att granska, eftersöka 

och sammanställa all relevant litteratur. Litteraturstudie kallas även för 

forskningsöversikt, vilket går ut på att först ställa en specifik 

undersökningsfråga och sedan söka efter litteratur, som berör frågan för att 

sedan värdera och sammanställa litteraturen (Kristensson, 2014). 

 

6.1 Sökningsförfarande 

Ett flertal artiklar av god kvalité eftersöktes i en systematisk 

litteratursökning och det gjordes i två databaser. Litteratursökningen 

gjordes i databaserna CINAHL och PubMed eftersom dessa omfattar 

forskning inom omvårdnad. CINAHL omfattar huvudsakligen 

vårdvetenskapliga artiklar och PubMed omfattar medicinska vetenskapliga 

artiklar (Kristensson, 2014). Författarna började med att tillsammans söka 

fritt för att få överblick om material fanns inom ämnet.  

 

Sökord på svenska översattes och jämfördes med engelska sökord för att 

hitta relevanta sökord. Denna kontroll gjordes i respektive databasernas 

ämnesordlista för att hitta korrekt sökord med rätt innebörd.  En 

testsökning gjordes inom det valda ämnet och ett stort antal artiklar 

hittades.  
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6.1.1 Cinahl 

Den slutliga sökningen som författarna gjorde i denna databas bestod 

första blocket av sökordet ”emergency department” och andra blocket 

”emergency care”. Därefter söktes ämnesord (MH ”emergency services”) 

och sedan kombinerades sökningen ett, två och tre tillsammans med OR. 

Vidare sökte författarna nurs*, vilket trunkerades för att bredda sökningen 

med annan ändelse av ordet. Sedan söktes på ämnesord (MH”nurses”) 

och efter det kombinerades sökning fem och sex med OR. Vidare sökte 

författarna ”experience”, ”involvement” och ”witness”, som frassökning 

och kombinerade dessa tre med OR. Författarna fortsatte med att söka 

(MH”workplace violence”), som ämnesord och frassökning ”violence or 

aggression”, ”violence aggression patients”, ”aggression or aggressive 

behavior or aggressiveness” och ”violence against nurses”. Sist 

kombinerades alla kombinationssökningar tillsammans med AND och 

avgränsades med 2010-2019, Peer review samt engelska. Slutresultatet av 

sökningen gav totalt 103 träffar, se bilaga A. 

 

6.1.2 PubMed 

Författarna började att söka med hjälp av ämnesordet ”physical 

abuse”(MeSH), vilket var ämnesord. Andra blocket sökte författarna på 

ämnesordet ”verbal abuse” (MeSH). Därefter sökte författarna en 

frassökning i form av ” workplace violence or agression or bullying”. I 

det tredje blocket kombinerades de tre nämnda sökorden tillsammans med 

OR. Sedan valde författarna använda sökordet ”nurses”(MeSH) i block 

sex och block sju användes ”emergency service, hospital”(MeSH). Till 

sista kombinerade sökningen fyra, fem och sex med AND, samt 

avgränsade med 2010-2019 och engelska. Totalt genererade det i 118 

träffar, se bilaga B. 

 

6.2 Urval/urvalsförfarande 

Urvalet för studien fokuserade på både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar som ansågs relevanta utifrån sökträffarna. Enligt 

Kristensson (2014) är både kvalitativ och kvantitativ forskning vanligt 
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inom hälso- och vårdvetenskap. Författarna gjorde en begränsning i 

sökresultatet genom att använda inklusionskriterier. Inklusionskriterierna 

var att de valda artiklar skulle vara publicerade mellan 2010- 2019, Peer-

Reviewed, engelska samt artiklar som utgick från sjuksköterskans 

erfarenhet av hot och våld på akutmottagning. Författarna valde att 

inkludera artiklar från alla länder och inte bara Sverige för att ge studien 

bredare perspektiv. De artiklar som inte kunde läsas i fulltext och som 

kostade pengar exkluderades. Det fanns sju artiklar med vårdpersonals 

erfarenheter av hot och våld men författarna använde endast 

sjuksköterskors erfarenheter från  artiklarnas resultat.  

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Enligt Kristensson (2014) bör alla författare delta i granskningsprocessen i 

en litteraturstudie. Det är viktig att alla granskar de artiklar som ingår i 

studien individuellt för att sedan diskutera och jämföra sina granskningar 

med varandra. En kvalitetsgranskningsmall Carlsson och Eiman (2003) 

valdes för att granska den artiklarna. Det är ett stöd för att identifiera om 

artiklarna erhåller hög, medelhög eller låg kvalité. Genom 

bedömningsmallen sätts poängen på artiklarna enligt fastställda kriterier. 

Mallen granskade artiklarnas olika delar såsom artiklarnas bakgrund, 

syfte, metoddel, resultatdel, diskussion och slutsats. Poängsystemet på 

mallen poängsatte frågorna från noll till tre poäng. Poängen summerades 

och räknades sedan om till procent. Kvantitativa och kvalitativa artiklar 

har olika bedömningsmallar, författarna valde den mall som passade till 

respektive artiklar. Maxpoängen för kvantitativ granskningsmall var 47 

poäng och kvalitativ 48 poäng. Procenten redovisades gradvis i en skala av 

I-III där grad I är hög kvalitet, grad II är medelhög kvalitet och grad III är 

låg kvalitet. För att en artikel ska ha grad I krävs det att den ska ha 80–

100%, för grad II krävs 70-79% och i grad III krävs det 60- 69%. En fråga 

på både den kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallen ansåg av 

författarna inte var relevant och byttes därför ut. Frågan var “Patienter 

med lungcancerdiagnos” som ändrades till “sjuksköterskor som har 

upplevt hot och våld”, se bilaga D. 
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Totalt 25 artiklar besvarade studiens syfte och gick vidare till 

kvalitetsgranskning.  Artiklarna granskades enskilt för att därefter 

diskutera resultatet av granskningen gemensamt. Artiklar som bedömdes 

olika samlades och granskades gemensamt för att uppnå konsensus i 

bedömningen. Efter att författarna granskat frågorna från mallen och givit 

poäng till respektive frågor summerades poängen för att sedan granska 

vilken kvalitetsgrad artikeln uppnått. Därefter sorterades  artiklar i 

respektive grad (Grad I, Grad II och Grad III). Alla artiklar som endast 

uppnått grad III exkluderasdes. Kvar blev elva artiklar som bedömdes vara 

av hög kvalitet och fem artiklar av medelhög kvalitet. Alla 16 artiklar 

inkluderades i analysen. 

 

6.4 Dataanalys 

Inspirerad av Kristensson (2014) använde författarna en integrerad analys 

som analysmetod. Analysen handlar om att först identifiera likheter och 

skillnader. Med dessa kan författarna skapa olika kategorier och till sist 

sammanställs resultatet under de kategorierna som framkommit 

(Kristensson, 2014). Triangulering handlar om att två eller flera individer 

gemensamt analyserar och tolkar underlaget vilket stärker resultatet. 

Författarna började med att enskilt läsa igenom resultatet från de artiklar 

som skulle ingår i studien. Sedan identifierades likheter och skillnader 

enskild, samt färgmarkerade meningar som berörde sjuksköterskors 

erfarenheter av hot och våld. Därefter diskuterade författarna gemensamt 

och identifierade de olika kategorier vilket liknade etiketter, där det 

sammanfattades resultat i de olika artiklarna som var relaterade till 

varandra. Till sist sammanställdes slutliga resultat under de olika 

kategorier som hade kommit fram. Av detta gjordes en analystabell, där 

det bröts ned till etiketter som sedan sammanställdes till olika kategorier. 

Resultatet presenterades sedan i löpande text med de sammanställda 

kategorierna som rubrik. Artiklarna som var publicerade på engelska 

översattes till svenska med hjälp av lexikon och google translate.  
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6.5 Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenhet Etikett Kategori 

Feelings that arose as a result of 

threatening situations were fear.. 

and fear of a more manifest nature. (2) 

Känna rädsla Psykiska 

Konsekvenser 

…the staff who had experienced insults 

or threats more than five times reported a 

high level of emotional exhaustion… 

(15) 

Känslan av utmattning efter 

förolämpningar eller hot 

  

 

Physical injuries sustained by 

participants included: a broken nose, 

wrist injury; scratches; bruises; and 

injury to finger. (11) 

Fysiska skador som beskrevs 

inkluderade: bruten näsa, 

handledsskada, ytliga 

sårskador, blåmärken och 

skada på fingret  

Fysiska 

konsekvenser 

Violence against nurses… has 

significant implications for the quality of 

care that is provided. 

… decrease performance after a violent 

event. (4) 

Våld påverkade vårdkvalitet 

och minskade prestationen av 

arbetet. 

Konsekvenser för 

arbetet 

….lack of violence prevention policy 

and procedures, and lack of training on 

violence prevention and management. 

(6) 

Brist på förebyggande och 

brist på utbildning om 

hantering av hot och våld. 

Brist på stöd och 

kunskap 

...violence was an expected part of the 

job had a higher than expected level of 

tolerance to violence . (3) 

 

Våld har blivit en del av 

deras arbete och på grund av 

det hade de höga tolerans mot 

våld. 

Tolerans av våld och 

rapportering 

Comments related to security 

emphasized a need for training, 

… and for more security officers 

particularly for assignments with high-

risk patients. (3) 

 

Betonade behovet av 

utbildning och fler 

säkerhetsansvariga särskilt 

för uppdrag med 

högriskpatienter. 

 

 

Behov av säkerhet 

 

 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/injury
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/nose
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/wrist-injury
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/bruise
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/finger
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6.6 Forskningsetiska övervägande 

Författarna har ur etisk synpunkt sett till att inte kopiera något annans 

arbete eller ändra innehållet i de valda artiklarna. Texter och fakta till 

studien behandlades på ett objektivt sätt. Ett examensarbete har höga krav 

och ska alltid ta hänsyn till forskningsetiska ställningstaganden 

(Kristensson, 2014). Det är viktigt att som författare har den etiska 

övervägande i åtanke vid en litteraturstudie. Artiklar som används ska ha 

ett godkännande från etisk kommitté och att de ska ha granskats på ett 

noggrant sätt (Wallengren & Henricson, 2012).  

 

7. Resultat 

Resultatet presenteras i sex huvudkategorier: Psykiska konsekvenser, 

Fysiska konsekvenser, Konsekvenser för arbetet, Brist på stöd och 

kunskaper, Tolerans för våld och rapportering och Behov av säkerhet. 

Referenserna i resultatdelen redovisas i siffror som motsvarar artiklarnas 

nummer i artikelmatrisen. 

 

7.1 Psykiska konsekvenser 

Våld på arbetsplatsen var en stressfaktor för sjuksköterskorna (4; 11). 

Psykisk påverkan i form av stress och mental utmattning var följder av hot 

och våld (5; 15). Sjuksköterskor upplevde att våld väsentligt bidrog till en 

känsla av utmattning och depression samt minskad motivation. Vid möten 

med patienter kunde en känsla av konflikt uppkomma (13; 15). 

Sjuksköterskor beskrev att utmattning var när man var så fysiskt och 

känslomässigt utmattad att man inte kunde slutföra de 

omvårdnadsuppgifter som man ställts inför sig (15). De upplevde hot och 

förolämpningar och drabbades av utmattning (5; 12). Många av 

sjuksköterskorna upplevde symtom på posttraumatisk stress efter 

våldsamma situationer (4; 5; 11).  

 

När våld uppstod kände sjuksköterskorna frustration och övergivenhet, 

samt en känsla av ensamhet (7; 13). Många sjuksköterskor kände sig 

obekväma och oroliga (2; 8). De uttryckte en högre nivå av ångest än 
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andra medarbetare på akutmottagning (6), samt upplevde att patienter 

respekterade dem mindre i jämförelse med den respekt som visades 

läkarna (14). Sjuksköterskor beskrev att de kände sig mobbade (15). 

  

Hot och våld på arbetsplatsen var en orsak till stress hos sjuksköterskor 

som arbetade på akutmottagningen. Majoriteten av sjuksköterskorna 

upplevde stress, vilket påverkade deras arbetssätt och vårdandets kvalité 

(16). Många som hade blivit utsatta för hot och våld berättade att de hade 

sökt eller erhållit psykologisk rådgivning på grund av sina psykiska besvär 

(12). Psykiska besvär  visade sig i form av  sömnsvårighet, ångest, 

aptitproblem och depression (12; 15). Detta kunde leda till missbruk av 

läkemedel såsom stora intag av sömnmedel, ångestdämpande och 

antidepressiva medel (12). En del upplevde en aggression och irritation 

när de blev påminda om våldsamma situationer som de hade varit med om 

tidigare. Detta gjorde att de blev stressade och tappade koncentrationen på 

arbetsplatsen (4; 13). 

 

Sjuksköterskorna berättade att, efter situationer av hot, kände de sig rädda 

(2; 5; 6; 7; 10; 11; 15). Hot och våld påverkade inte enbart på 

arbetsplatsen, utan det påverkade även sjuksköterskornas privatliv (2; 7), 

där de upplevde rädsla och att patienter skulle ta reda på var de bodde och 

hota dem (2). En del av sjuksköterskorna berättade att de bad familjen att 

köra dem till arbete och hem varje dag för att de var rädda att patienter 

skulle komma att skada dem och deras familj (7). Faktorer som orsakade 

rädsla kunde vara till exempel aggressiva patienter och våldsamma 

situationer (10; 11; 15).  Sjuksköterskor berättade även att vissa 

patientgrupper som sökte uppmärksamhet genom till exempel,  att vara 

bullriga, skrämmande, störande och krävande. En del av sjuksköterskorna 

fick även skäll från patienter redan i väntrummet. Dåliga beteende 

förvärrades av långa väntetider. Sjuksköterskorna blev oroliga över 

situationen som hade inträffat. Många uttryckte även rädsla över hur 

följderna skulle påverka deras framtid (11). En del sjuksköterskor 
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berättade att efter attacken vågade de en tid inte gå ut. När de promenerade 

längs vägen där sjukhuset låg fick de alltid minnen av händelsen (7). 

 

Sjuksköterskor berättade att de ofta kände sig osäkra på sin arbetsplats 

(11). Våld hade även påverkat sjuksköterskornas psykiska hälsa och 

välbefinnande negativt vilket uttrycktes som hopplöshet eller besvikelse 

samt skuldkänslor (6). Vissa patienter betedde sig förolämpande 

mot  vissa sjuksköterskor och var trevlig mot andra, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig kränkta (1; 8; 2). Ett aggressivt beteende från 

en patient som tog sönder glasrutan på dörren kunde leda till känslan av 

osäkerhet och tvekan hos sjuksköterskorna (1). Efter en våldsam situation 

upplevde sjuksköterskor hotade, därför var mer uppmärksamma hos vissa 

patienter (4; 1; 6). 

 

7.2 Fysiska konsekvenser 

Förutom den psykiska påverkan av hot och våld har, hade även 

sjuksköterskor upplevt fysiska konsekvenser som påverkade deras vardag 

(12). Våld på arbetsplatsen kunde medföra att de inte ville arbeta kvar (6; 

7; 8; 9; 11; 12). Fysiska skador som beskrevs av sjuksköterskor 

inkluderade: bruten näsa, handskada, ytliga sårskador, blåmärken och 

skada på fingret (11). Fysiskt våld var svårast att hantera. Det var inte 

många som kände sig säkra på att kunna hantera situationen (7; 8). 

Sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet var de som oftast var utsatta 

för fysiskt våld och sexuella trakasserier (8; 12). Sjuksköterskor upplevde 

att de inte kunde hantera våldsamma situationer när anhöriga var i närhet 

av händelsen. De berättade att patienter kunde bli aggressiva och ta tag i 

deras handleder med skada som följd. Sjuksköterskor beskrev och visade 

ärr som var resultat av våld de utsatts för på akutmottagningen (7).  

 

7.3 Konsekvenser för arbetet 

Vårdkvalitet, engagemang och yrkesansvar påverkades negativt som en 

konsekvens av våld på arbetsplatsen. Professionella prestationer, attityder 

och relationer påverkades (6; 7; 9; 15). Sjuksköterskor berättade att de vid 
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våldsamma situationer såg till sin egen säkerhet framför att vårda 

patienten (7). Sjuksköterskor uttryckte en negativ känsla för sitt yrke efter 

situationer av våld på arbetsplatsen och de ansåg att arbetet som 

sjuksköterska, var ett undervärderat arbete med dålig social status (6). 

Vidare berättade sjuksköterskorna att våld kunde även utlösas av 

sjuksköterskorna själva om de visade en fientlig attityd mot patienten (1; 

13).  Sjuksköterskor berättade även att de kände sig som om deras 

ansträngningar var otillräckliga, både i deras privatliv och på arbetet. 

Känslan av otillräcklighet resulterades i ångest (15). Det kom även fram 

att våld kunde uppstå vid dålig kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter, samt vid kommunikation mellan sjuksköterskor och deras 

kollegor (13; 6). Akutmottagningen ansågs vara en arbetsplats mer utsatt 

för våld än en vårdavdelning då det aldrig gick att förutse vilka patienter 

som skulle komma (13). 

 

7.4 Brist på stöd och kunskaper 

Sjuksköterskor upplevde att det var brist på åtgärder för att förebygga och 

hantera hot och våld på arbetsplatsen, samt att det var brist på 

säkerhetspersonal (1; 6; 13). Det var även brist på utbildning och det 

saknades kamera, larm, kommunikationssystem, samt oklarhet om vem 

som skulle rapportera om situationen (6). Många upplevde att det 

saknades färdigheter och kunskap för att kunna hantera våldsamma 

situationer (3; 6; 7;14; 15), samt att det inte finns tillräckligt med resurser 

(6; 7; 14). Det fanns behov av att utöka säkerheten för att minska skador. 

Att hantera våldsamma situationer upplevde sjuksköterskorna som ett hot 

mot deras välbefinnande (8). En del sjuksköterskor berättade att de var 

tvungna att fortsätta arbeta trots att våld inträffade. Sjuksköterskor 

berättade även att de höga kraven på arbetet och den höga 

arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskorna inte hade energi att hantera 

situationer med hot och våld på ett hälsosamt sätt (7). 
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7.5 Tolerans för våld och rapportering  

Sjuksköterskor berättade att våld var en del av deras arbete (1; 3; 7; 13; 

14) och de hade en högre nivå av tolerans än förväntat (1; 3). De berättade 

att det förekom våld minst en gång i veckan och våld hade ökat under de 

senaste åren (14). En del av sjuksköterskorna uttryckte att ingenting 

kommer att förändras förrän något allvarligt händer (7; 14). 

Sjuksköterskor berättade att det inte fanns någon fördel med att rapportera 

om situationen för att inga åtgärder görs (3; 6). Detta resulterade i att 

mindre våld rapporterades än vad som hade förväntats (3). Det fanns även 

sjuksköterskor som låtsades som att ingenting hade hänt (9). Anledningen 

till att de inte rapporterade dessa våldssituationer, var för att ingen 

skadades. Det skulle även uppfattas som svaghet och rädsla av sina 

kollegor (3). Sjuksköterskor berättade att en del av sjuksköterskorna som 

blev utsatta för våld rapporterade om situationen till chefen. En del sökte 

även hjälp från sina kollegor (9). Chefer och ledare som inte hade intresse 

för våld, upplevdes ha avsaknad av empati (13; 14). 

 

7.6 Behov av säkerhet 

På akutmottagningen fanns ett stort behov av säkerhet (3). Om 

kommunikationen är god mellan patienter och sjuksköterskor kan det 

minska ångest och aggression hos patienter (1; 13). Sjuksköterskor gav 

förslag om utbildningar och olika sätt att kommunicera och strategier för 

att förebygga våld. De tyckte att dessa kurser skulle vara regelbundna och 

obligatoriska för att förbättra arbetsmiljön och arbetssätt. Våld kunde 

undvikas om det fanns bättre arbetsrutiner (13). Sjuksköterskor delade 

med sig av olika perspektiv på hur våld kunde förebyggas och hur våld 

kunde hanteras. Exempelvis att samarbete och struktur var viktigt för att 

hindra och minska våld på akutmottagningen (1; 3; 14). Det var viktigt att 

sjuksköterskor fick utbildning och visste exakt hur de skulle hantera våld 

samt vilka åtgärder som skulle vidtas om patienterna blev våldsamma (3; 

13). Det kunde vara till hjälp om säkerhetsvakterna var bättre utbildade i 

hantering av våldsamma situationer (3). Vissa sjuksköterskor föreslog 
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även att alla på akutmottagningen skulle ha personliga larm. Majoriteten 

av sjuksköterskorna trodde att mycket våld och aggression kunde 

förebyggas om säkerhetslarmet var lättare tillgänglig för sjuksköterskorna 

(1). 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

De valda artiklarna var publicerade mellan år 2010–2019 för att kunna få 

så färsk forskning som möjligt. Vid sökningen upptäckte författarna även 

att det fanns många dubbletter av artiklar. Bland de valda artiklarna var 

det fem artiklar som var dubbletter.  

 

Författarnas syfte har bearbetats under arbetets gång. I början av arbetet 

var syftet att belysa sjuksköterskornas upplevelser av hot och våld inom 

ambulanssjukvård och på akutmottagningen. Efter sökningen av artiklar 

upptäckte författarna att det inte fanns tillräckligt med material. Därför 

reviderades syftet och begränsades till sjuksköterskors erfarenheter av hot 

och våld på akutmottagningen. Författarna valde att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter iställer för upplevelser, eftersom upplevelser 

kan ses som en del av erfarenhet. 

Varje databas har olika begrepp och benämningar även om de har samma 

betydelse, till exempel Cinahl hade “MH” som ämnesord, medan PubMed 

hade “MeSH” och samma sökord kunde inte användas för båda 

databaserna. Vid användning av samma sökord gjorde det svårare att 

samla in artiklar till studien och många artiklar försvann i sökningen vilket 

påverkade studien. När rätt begrepp och benämningar användes blev 

sökningen annorlunda, vilket hade större påverkan på studiens resultat. 

Hela sökprocessen gjordes gemensamt av författarna vilket  ökade 

trovärdighet och tillförlitligheten. Det var viktig att både författarna 

gemensamt samlade in material för studien för att inte missa essentiella 

delar vilket i sin tur ökade resultatets trovärdighet (Kristensson, 2014).  
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Inledningsvis valdes artiklar enbart från Sverige men det fanns begränsat 

med forskning så därför valdes att ta bort den geografiska begränsningen. 

Styrkan med denna studie kan vara att studierna som författarna hittat 

visade liknande resultat, även om studierna var gjorda från olika länder. 

Studierna som inkluderades i studien var från Sverige, Palestina, Irland, 

Spanien, Taiwan, Korea, USA, Bahrain, Finland, Australien och Italien. 

Det var inte stora skillnader  i artiklarnas resultat mellan olika länder. 

Författarna valde att inte avgränsa till bara europeiska länder för att 

författarna ville ha en större bild av hur sjuksköterskorna upplever hot och 

våld från olika delar av världen.  

Överförbarheten av studiens resultat kan var högt på grund av antal 

artiklar som kom fram vid sökningen samt artiklar som gick vidare till 

resultatet.  Både kvalitativa och kvantitativa artiklarna från olika länder 

inkluderades i den här studien, vilket ger ett  större perspektiv av 

fenomenet som studerades och resultatet kan lättare överföras till andra 

områden inom vården där hot och våld kan inträffa. Det är upp till läsaren 

att göra en rimlighetsbedömning för att överväga överförbarheten i en 

studie (Kristensson, 2014).  

 

Ett av exklusionskriterierna var att författarna valt bort artiklar som de inte 

kunde läsa i fulltext och artiklar som kostade pengar. Hade dessa artiklar 

som kostade pengar beställts hem, hade författarna antingen fått 

annorlunda resultat eller också hade de förstärkt resultatet. Vissa artiklar 

som verkade vara relevanta efter att ha läst titeln, abstraktet och fulltext 

valdes bort på grund av att resultatet var inte relevant för denna studie. Sju 

av artiklarna som inkluderades handlade om vårdpersonalens erfarenheter, 

men endast sjuksköterskornas erfarenheter valdes ut. Detta kan ses som en 

svaghet men i dessa artiklar var det tydligt vad som var sjuksköterskors 

erfarenheter och gjorde det möjligt att använda dessa artiklar i 

föreliggande studiens resultat.  

  

Författarna valde att använda en granskningsmall av Carlsson och Eiman 

(2003). Frågorna i granskningsmallen ansågs vara relevanta eftersom det 
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gav en bra och tydlig struktur om hur artiklarna skulle granskas. Det var 

en fråga som författarna inte tyckte var relevant på granskningsmall som 

ändrades. Frågan var “patienter med lungcancerdiagnos” som ändrades till 

“Sjuksköterskor som har upplevt hot och våld”. Detta gjorde att författarna 

kunde plocka ut sjuksköterskors perspektivet av hot och våld från de 

artiklarna som hade vårdpersonal som fokus. Detta sågs som en fördel för 

studien. Författarna till denna studien valde artiklar med hög och 

medelhög kvalité efter granskningen vilket var en styrka för studien. Efter 

en granskning ska artiklarna som bedömts vara de mest relevanta och de 

med högst kvalitet ska ingå i resultatet och det är viktigt att redovisa vilka 

artiklar som ingår i resultatet. Granskningarna av artiklarna gjordes först 

enskilt av författarna och sedan jämfördes resultatet gemensamt. Denna 

trianguleringen ökade trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014). 

 

Under analysdelen valde författarna integrerad analys. Likheter och 

skillnader valdes ut enskilt av författare. Etiketterna diskuterades av 

författarna gemensamt för att komma fram till rätta kategorier.  Detta 

ansågs av författarna som en fördel, eftersom varje individ har olika 

förståelse och tolkar på olika sätt, vilket ökade resultatets trovärdighet. 

Genom användningen av triangulering i analysen ökade även 

trovärdigheten samt verifierbarheten. Detta i sin tur var en styrka för 

studien samt gav studien god tillförlitlighet. Enligt Kristensson (2014) är 

ett sätt att stärka verifierbarhet i studien att använda triangulering i 

analysförfarandet. 

 

Då det ingick många artiklar i resultatet i den här studien ledde till att 

referenserna blev långa, så användes siffror som referenser i resultatet för 

att underlätta för läsaren.  

 

Översättningshjälp användes i form av Google translate vilket kan ha lett 

till felaktiga översättningar och därmed tolkning av artiklarnas resultat och 

får ses som en svaghet i studien. Enligt Kristensson (2014) så ökar 

tillförlitligheten vid avsaknad av tolkningar i det samlade 
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materialet.  Författarna hade en del svårigheter att tolka statistiska resultat 

vilket kan ses som en svaghet.  

 

De valda artiklarna till studien hade ett etiskt godkännande och detta 

säkerställdes av författarna även genom kvalitetsgranskningen. Den fakta 

som artiklarna visade presenterades utan att  den egna förförståelse från 

tidigare erfarenhet påverkade resultatet, vilket ansågs som en styrka. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld 

på akutmottagning. Sex huvudkategorier framkom vilka var Psykiska 

konsekvenser, Fysiska konsekvenser, Konsekvenser för arbetet, Brist på 

stöd och kunskaper, Tolerans för våld och rapportering och Behov av 

säkerhet. Resultatet diskuteras utifrån Antonovskys (1987) teori, KASAM 

och mot andra vetenskapliga artiklar. 

 

I resultatet framkom det att en del sjuksköterskor kunde hantera våld och 

kände sig säkra medan andra sjuksköterskor var tvungna att söka hjälp 

från sina kollegor. Yngre sjuksköterskor som inte hade arbetat länge hade 

svårt att hantera våldsamma situationer. Sjuksköterskor som hade arbetat 

länge kunde hantera våld bättre och mer professionellt än nyexaminerade. 

Antonovsky (1987) påpekar att en individ med en hög känsla av 

hanterbarhet inte kommer att känna sig som ett offer för omständigheterna 

eller tycka att livet är orättvist. Allvarliga eller tråkiga situationer kan 

förekomma i livet, men när det händer kommer det att finnas en lösning. 

Antonovsky (1987) förklarar att komponenten hanterbarhet kan hjälpa till 

att kunna hantera våldsamma och hotfulla situationer under kontroll eller 

känna sig som offer.  Langius-Eklöf och Sundberg, (2014) menar att en 

människas känsla av sammanhang utvecklas mer och mer ju mer åren går. 

En människan grad av KASAM definieras av hur olika livserfarenheter 

uppfattas, hanteras samt hur meningsfullt det är.  Med tiden kommer yngre 

sjuksköterskor med  mindre erfarenhet att utvecklas att  hantera situationer 

såsom hot och våld. Det är viktigt för arbetsgivaren  att ha kunskap om 
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och vara  extra uppmärksamma på nyutexaminerad sjuksköterskors 

utsatthet. 

 

Det framkom i studien att våld på akutmottagning var en del av 

sjuksköterskors arbetsliv. Sjuksköterskor berättade att de utvecklade en 

högre nivå av tolerans mot våld på grund av att våld var vanligt 

förekommande i deras arbete. En individ med hög begriplighet förmår sig 

att göra alla situationer gripbara (Antonovsky, 1987). Langius-Eklöf och 

Sundberg, (2014)  beskriver livets hälsa som en flod och vid floden går det 

inte att bygga upp tillräckligt skydd för att slippa falla i floden utan 

människan måste lära sig att simma istället. Att arbeta på akutmottagning 

kan upplevas skrämmande eftersom det kan förekomma situationer som är 

allvarliga och som  sjuksköterskorna inte alls är beredda på att hantera. På 

grund av att dessa situationer inte förebyggs av ansvariga ledningar och 

arbetsgivare, har sjuksköterskorna lärt sig att leva med detta och anser att 

hot och våld är en del av deras arbetsliv. Hot och våld ska inte vara en del 

av sjuksköterskors arbete, det påverkar utvecklingen hos sjuksköterskor 

negativt och därför är det viktigt att arbeta förebyggande.  

 

Langius-Eklöf och Sundberg, (2014) menar att KASAM visserligen kan 

förändras under vuxenlivet när påfrestande situationer inträffar, men det är 

en tillfällig förändring. Vid oförberedda situationer kan  livet te sig 

ohanterbart, obegripligt och meningslös oavsett vilken grad av känsla av 

sammanhang man har. I studiens resultat framkom att hot och våld väckte 

starka känslor hos sjuksköterskor som påverkade relationen mellan dem, 

patienter, anhöriga och kollegor. Det vill säga att det blev förändringar hos 

sjuksköterskor när påfrestande situationer inträffade. Sjuksköterskor som 

utsätts för hot och våld, fick ett förändrat beteende mot patienter, anhöriga 

och kollegor. En del av sjuksköterskorna som hade blivit utsatta för hot 

och våld berättade att de blev mer uppmärksamma på vissa patienter och 

signaler som kunde utlösa hot och våld. Pich, Hazelton, Sundin och Kable, 

(2010) bekräftade att situation av hot och våld väckte allvarliga känslor 

som rädsla och försiktighet hos sjuksköterskor vilket ledde till dålig 
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arbetsmoral som påverkade både våldsamma patienter och andra 

patienter. Sjuksköterskor utvecklade negativa känslor såsom rädsla och 

osäkerhet gentemot patienter vilket ökade distansen mellan patienter och 

sjuksköterskor. Wolf, Delao och Perhats, (2014) förklarade att rädslan 

påverkade sjuksköterskornas  välmående.  Enligt Gustavson, (2014) kan 

rädslan och oro leda till muskelspänningar vilket i sin tur kan leda till 

smärta och trötthet. På grund av detta kan det vara svårt att koncentrera sig 

på arbetsuppgifter eller att läsa. Detta gjorde att det var svårt att göra saker 

som tidigare och  livet blev mer begränsade. 

 

Resultatet av studien visade att sjuksköterskor som utsätts för hot och våld 

på akutmottagningar fick leva med vissa psykiska besvär, såsom ångest, 

stress, sömnproblem, depression, och minskad aptit. Sjuksköterskor fick 

söka psykologisk hjälp och hade behov av läkemedel på grund av de 

psykiska besvären. Detta gjorde även att sjuksköterskor kände sig 

obekväma på sin arbetsplats och mot vissa patienter och anhöriga. Pich, 

Hazelton, Sundin och  Kable (2010) påpekade att utsatta sjuksköterskor 

erfor psykiska besvär upp till 12 månader efter våldsamma situationer. De 

förklarade även att posttraumatiska stressyndrom är relaterat till hot och 

våld och en signifikant faktor för sjuksköterskor vilket gjorde att de kände 

sig obekväma på sina arbetsplats och ville lämna sin profession. 

Sjuksköterskor började ifrågasätta sitt karriärval. Vissa sjuksköterskor 

utvecklade negativa känslor gentemot sitt yrke och tappade intresset att 

arbete som sjuksköterskor vilket också påverkade vårdandet. 

Sjuksköterskor är viktiga resurser inom vården, utan de kommer vården att 

inte fungera. Därför är det viktigt att bevara sina resurser och ha en bra 

hälsa. Författarna ansåg att när någon av sjuksköterskorna inte mår bra 

eller har drabbats av psykiskt ohälsa är det viktigt att vara uppmärksam 

och snabbt få hjälp med att återställa hälsan. Människans grad av KASAM 

kan påverkas av svårighetsgraden av de konsekvenser som kommer av ett 

sjukdomstillstånd, det vill säga att det finns samband mellan graden av ens 

KASAM och mått på hälsa (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Mår 

sjuksköterskorna bra finns det stor sannolikhet att de har förmågan att 
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identifiera påfrestande situationer och förstå dessa dimensioner samt 

känna meningsfullhet genom att se det hela som en utmaning att klara av.  

 

Enligt KASAM-teorin kan en människas KASAM utvecklas eller 

påverkas under livet gång. Situationer som inträffar kan antingen forma 

ens KASAM eller ändra ens KASAM. En del av sjuksköterskor som var 

utsatta upplevde en stor förändring vilket kan ha påverkat deras känsla av 

sammanhang.  Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för hot och våld 

berättade att händelsen påverkade deras privatliv och gjorde dem 

paranoida och oroliga att de var förföljda. Wolf, Delao och Perhats, (2014) 

bekräftade att detta gjorde att sjuksköterskor inte vågade gå till arbetet 

eller lämna hemmet. Pich, Hazelton, Sundin och Kable, (2010) förklarade 

att tankar om att liknande situationer kan hända igen och rädsla för det 

som hade hänt påverkade utsatta sjuksköterskors liv. Författarna upplevde 

att situationer med hot och våld följdes av större förändringar hos 

sjuksköterskorna vilket kan ha påverkat deras skicklighet att hantera 

situationer, förstå och se struktur i situationerna och ha intresse i att 

påverka situationen.   

 

Resultatet förklarade även att sjuksköterskor som arbetade 

på  akutmottagningen är i behov av säkerhet. Sjuksköterskor upplevde att 

de inte fick den hjälp som behövs från chefer och sjukhusledningen. Wolf, 

Delao och Perhats, (2014) skrev att sjuksköterskor upplevde brist på stöd 

från chefer och sjukhusledningen vilket väckte känslan av hjälplöshet, 

frustration och ångest över att de inte fick hjälp från arbetsledningen. 

Arbetsgivaren har skyldighet att utreda och vara uppmärksamma på de 

risker som uppstår på arbetsplatsen och följa upp åtgärderna 

(Arbetsmiljöverket, 2019). En del sjuksköterskor hade önskan om att det 

bör finnas säkerhetsvakter eller försvarskurser gällande hot och våld och 

personliga larm för sjuksköterskor. De som var utsatta för hot och våld ska 

snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysiska eller psykiska 

skador (AFS 1993:2). Författarna av denna uppsats upplevde att mer 

kunskap om ett specifikt område gav en människa den säkerheten och 
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tryggheten inom området. Det är viktigt att sjuksköterskorna får en tydlig 

information, utbildningar och mer hjälp om var de kan vända sig när de 

befinner sig i allvarliga situationer. Ingen ska behöva känna sig fysisk 

ensamma vid våldsamma situationer och inte heller efteråt. Det blir ett sätt 

att stärka ens KASAM. Langius-Eklöf och Sundberg, (2014) menar att 

hög KASAM kan ge hälsa och gott välbefinnande, det vill säga att de som 

har högre KASAM har lättare att anpassa sig till olika situationer vilket 

kan bidra till god hälsa och bättre livskvalitet. 

 

 

Det framkom även i resultatet att hot och våld påverkade vårdkvalitén på 

akutmottagningarna vilket kan medföra lidande hos patienten. 

Vårdkvalitet, engagemang och yrkesansvar påverkades negativt som en 

konsekvens av våld på arbetsplatsen. Professionella prestationer, attityder 

och relationer påverkades.  Purpora, Blegen och Stotts (2015) påpekade att 

ju mer våldet ökade i en vårdenhet, desto mer fel blev det i vårdandet. Om 

våldet ökade på arbetsplatsen så minskade vårdkvaliteten för 

patientvården. Rozo, Olson, Thu och Stutzman, (2017) intygade att en del 

sjuksköterskor som var utsatta för hot och våld medvetet begränsade 

omvårdnaden för våldsamma och hotfulla patienter vilket påverkade 

vårdkvalitén. Enligt Pich, Hazelton, Sundin och Kable, (2010) så fick de 

sjuksköterskor som var utsatta för våld använda det mesta av sin tid att 

fokusera på att vara försiktiga och skydda sig själva än tiden för att arbeta 

och ge en god vård. Detta i sin tur påverkade arbetsrollen för 

sjuksköterskor och vårdkvalitéten. Hälso- och sjukvårdslagen säger att alla 

patienter ska få god hälsa och få god vård på lika villkor. Vården ska ges 

lika för alla med respekt och ska vara god kvalitet (Sveriges riksdag, 

2017). Författarna upplevde att vård ges inte lika till alla i en miljö där hot 

och våld uppstod.  För att sjuksköterskorna ska kunna ge en god vård med 

bra kvalitet måste sjuksköterskorna mår bra själva. Reflektioner kring hot 

och våldsamma situationer samt reflektioner över hur patienter blev 

omhändertagna av en som har varit utsatt för våld förut hade behövts för 

både patienterna och sjuksköterskornas skull. Med det skulle ett 
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professionellt förhållningssättet utvecklas och sjuksköterskorna blir 

medvetna om sin roll. 

 

9. Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor har till uppgift att arbeta nära patienter och anhöriga. 

Sjuksköterskans roll har en stor betydelse inom vården och hot och våld 

har en psykiskt och fysisk inverkan på sjuksköterskan.  

 

I den kliniska verksamheten kan studiens resultat användas för att öka 

förståelsen för sjuksköterskors arbetsmiljö och den negativa inverkan hot 

och våld har på sjuksköterskors arbetssätt samt sjuksköterskors privatliv 

vilket leder till dålig omvårdnadskvalitet inom vården. Utbildning om hur 

konflikter ska hanteras och hur sjuksköterskor ska hantera hot och 

våldsamma situationer bör tas på allvar för att göra arbetet inom vården 

lättare. Med hjälp av studien kan verksamheten få förståelse för hur viktigt 

det är att sjukvårdspersonal får utbildning inom detta område. Debriefing 

för sjuksköterskor för att reflektera över situationer och förändrade 

förhållningssätt kan hjälpa sjukvårdspersonal. Genom det kan arbetsmiljön 

förbättras och skapa en trygghet för vårdpersonalen i framtiden.  

 

9.1 Förslag på framtida forskning 

Under studiens gång märkte författarna att det fanns för lite studier om hur 

man kan hantera hot och våld och det fanns nästan inga studier om var 

sjuksköterskor kunde vända sig om de blivit utsatta för hot och våld. 

Författarna ansåg att det fanns behov av mer forskning inom området för 

att ge sjuksköterskor förståelse för hur vanligt detta förekommer inom 

vården. Det skulle vara intressant om det fanns forskning som handlade 

om sjuksköterskors liv efter våldsamma händelser på akutmottagning. Det 

behövs även mer forskning om hur hot och våld kan förebyggas på 

akutmottagningen, samt hur sjuksköterskor kan bemöta dessa patienter.  
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10 Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

hot och våld på akutmottagning. I resultatet framkom att hot och våld hade 

negativa effekter för sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa vilket 

kunde leda till sjukskrivningar. Det påverkade även deras privatliv, där de 

oroade sig för att patienter skulle följa efter dem. Hot och våld minskade 

möjligheten till ett professionellt förhållningssätt, vilket försämrade 

vårdkvaliteten. 

 

Vi kan dra slutsatsen att det finns behov av utbildningar, mer stöd och 

säkerhet för sjuksköterskorna, samt var de kan vända sig om hälsan blir 

påverkad. Dels för att kunna förbättra arbetet och för att sjuksköterskorna 

ska kunna känna trygghet under sitt arbete. Arbetsgivaren har skyldighet 

att förebygga och åtgärda om problem uppstår på arbetsplatsen. 

Arbetstagare ska snabbt få hjälp om de blev drabbade för hot och våld. 
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access emergency medicine : 

OAEM 

This study explored workplace 

violence toward emergency staff in the 

BDF Hospital in Bahrain 

Kvantitativ studie. Tvärsnittsstudie 

med frågeformulär. 
Undersökning utfördes på 

akutmottagningen av Bahrain 

Defence Force sjukhus. Deltagarna 

var både manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor, undersköterskor och 

akutläkare. 
29 akutläkare, 62 sjuksköterskor och 

9 undersköterskor. 

  

I resultatet visade högnivå av 

utbröndhet och de kände sig utmattad 

och funderar på att sluta jobba. 

Övervägde. Personalen hade bett om 

hjälp från polisen. 

 
Grad II 
 
Medelhög 

13 Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A., 

Addey, B., & 

Rasero, L.  
(2018). 
 
Italian 

Violence towards Emergency 

Nurses. The Italian National 

Survey 2016: A qualitative 

study.  
 
International Journal of 

Nursing Studies  

The  aims were to analyze the 

characteristics of Workplace Violence 

and determine how widespread it was 

in Italian Accident and Emergency 

Departments. 

 

 

  

Kvantitativ studie. 39 validerat 

frågeformulär till 15618 

sjuksköterskor som arbetade i 668 

olika akutmottagningar i alla 20 

regioner i italien. Svaren 

analyserades av van Kann metod. 

Sjuksköterskan upplevde att de inte blev 

respekterad av patienter jämfört med 

läkare. De uttryckte även att ledare och 

chefen hade ingen intresse, vilket de 

upplevde att ingen skyddade dem och 

gav ingen uppmärksamhet vid hot och 

våldssituationer. 

  

Grad I 
 
Hög 



  

 

 

 

 

VIII 

Nr Författare, År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalite 

14 Renker, P., 

Scribner, S. A., 

& Huff, P. 

(2015).  
 
USA 

Staff perspectives of violence 

in the emergency department: 

Appeals for consequences, 

collaboration, and 

consistency.  
 
Work 

The purpose of the baseline survey 

was to identify and describe staff 

experiences, concerns, and perceptions 

related to violence and abuse 

perpetrated by patients, family, and 

non-family visitors in a level 1 

emergency department. 

Kvantitativ studies. Tvärsnitt 

beskrivande design. 
 
Studien innehöll en standardiserad 

undersökning med både kvantitativa 

och öppna frågor för att mäta våld 

upplevelser bland sjuksköterskor på 

akutmottagning i USA 

I resultatet visade att sjuksköterskor 

upplevde oro över sina säkerhet och det 

kan också bero på bristen av deras 

kunskaper. 

Grad I 
 
Hög  

15 Wolf, L. A., 

Perhats, C., 

Delao, A. M., & 

Clark, P. R. 

(2017). 
 
USA 

Workplace aggression as cause 

and effect: Emergency nurses’ 

experiences of working 

fatigued.  
 
International Emergency 

Nursing 

The purpose of this qualitative 

exploratory study is to describe the 

experiences of emergency nurses in 

the specialized ED environment 

regarding the sources of work-related 

fatigue and its effects on personal life, 

patient care, and work performance. 

Kvalitativ studie med induktiv 

innehållsanalys 
 
Frågor undersökning gjordes online 

på 16 sjuksköterskor på 

akutmottagning. Induktiv 

innehållsanalys används för att 

identifiera Teman i studien. 

Sjuksköterska beskrev att våld orsakade 

utmattning som ledde till olika 

konsekvenser, till exempel fel 

medicinering. Sjuksköterskan upplevde 

även att vara otillräcklig på sitt arbete. 

Grad II 
 
Medelhög 

16 Yoon, H. S., & 

Sok, S. R. 

(2016) 
 
Korea 

Experiences of violence, 

burnout and job satisfaction in 

Korean nurses in the 

emergency medical centre 

setting.  
 
International Journal of 

Nursing Practice (John Wiley 

& Sons, Inc.) 

The aim of this study was to examine 

the experience of violence in relation 

to burnout and job satisfaction in 

Korean nurses in the emergency 

medical centre setting 

Kvantitativ studie. Tvärsnitt 

Beskrivande undersökningsstudie. 
Kvantitativ. 240 frågeformulär 

skickades till tre storstadsområdens 

akutmottagning  i Korea. 236 av 240 

frågeformulär skickades tillbaka 

svarade av kvinnliga sjuksköterskor. 

I resultatet visade att sjuksköterska 

drabbade av utbrändhet efter våld och 

deras arbetsnöjdhet. 

Grad II 
 
Medelhög 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

IX 

Bilaga D 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 

Poängsättning                   0            1          2     3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydlig 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns     

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel Hög 

Sjuksköterskor som har upplevt hot och våld Ej undersökt Liten andel Häften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5–20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej     

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning  (redovisning, kodning, etc) Ej acceptabel 

  

Låg Medel Tydlig 



  

 

 

 

 

X 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överensstämmelse med resultatet (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 48)                  p                       p                 p                          p 

 

Grad I: 80% ………………………….       

Grad II: 70% ………………………....   

Grad III: 60% ………………………...  

 

Titel……………………………………………………………………………………………………… 

 Författare………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

XI 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

       Poängsättning           0             1        2    3           

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydlig 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel Hög 

Sjuksköterskor som har upplevt hot och våld Ej undersökt Liten andel Häften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5–20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej     

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning  (redovisning, tabeller, etc) Saknas 

  

Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 
 

Confounders Ej Kontrollerat Kontrollerat 
  



  

 

 

 

 

XII 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överensstämmelse med resultatet (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 47)                  p                       p                 p                          p 

 

Grad I: 80% ………………………….      

Grad II: 70% ………………………....    

Grad III: 60% ………………………...  

 

Titel……………………………………………………………………………………………………... 

Författare………………………………………………………………………………………………...    
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