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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hot och våld förekommer i stor utsträckning på akutmottagningar och tar sig 
uttryck såväl verbalt som fysiskt. Det kan ta sig uttryck i, svordomar och patienter som 
skriker mot sjuksköterskor, samt sparkar och slag. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot 
och våld på en akutmottagning. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med nio vetenskapliga artiklar. Studiens analys skrevs 
på manifest nivå med latenta inslag utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet genererade i fyra kategorier - Uttryck för hot och våld, erfarenheter av 
när hot och våld kan förväntas, stödets betydelse och våldets följder.  
Resultatet visade att förhållanden som ökade risken för hot och våld kunde vara långa 
väntetider och bristande information, som grundats i dåliga arbetsförhållanden, bristande stöd 
och höga krav. Utsattheten resulterar i att sjuksköterskor upplevde negativa känslor, såsom 
frustration och maktlöshet. De erfor även fysiska och psykiska skador efter hot och 
våldsincidenter av patienter och anhöriga.  
Slutsats: Denna studie kan bidra med förståelse och kunskap hos sjuksköterskor samt 
allmänheten kring utsattheten av hot och våld som förekommer på akutmottagningar. Genom 
denna kunskap kan vården utvecklas, vilket leder till en förbättring för både sjuksköterskor 
och patienter.  
 
Nyckelord: Akutmottagning, erfarenhet, sjuksköterska, våld  
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Inledning 
Sjuksköterskor utsätts för hot och våld på akutmottagningar, där knuffar, slag och sparkar 

bara är några exempel. Det har visat sig att patienter kan vara aggressiva och ha ett hotfullt 

beteende, vilket kan vara skrämmande för de som blir utsatta (Gacki-Smith, Juarez, Boyett, 

Homeyer, Robinson & MacLean, 2009). Speroni, Fitch, Dawson, Dugan och Atherton (2014) 

uppger att 76% av sjuksköterskor, som jobbar på en akutmottagning i USA, under loppet av 

ett år upplevt någon typ av verbalt eller fysiskt angrepp från en eller flera patienter. Samma 

studie visar höga siffror gällande verbala (87%) och fysiska (50%) angrepp som 

sjuksköterskor blivit tvungna att uthärda (ibid.). Många av de sjuksköterskor som har blivit 

utsatta för våld har känt frustration och ilska, vilket kunde leda till negativa konsekvenser i 

form av sjukskrivning eller behov av medicinsk behandling (O’Connell, Young, Brooks, 

Hutchings & Lofthouse, 2000). 

 

Arbetsmiljöverket (2017) förklarar att personal inom hälso- och sjukvården är i riskzonen för 

våld, aggression och hot, då de jobbar i direktkontakt med patienter och andra personer. Det 

kan vara patienter med en hjärnskada, psykisk sjukdom eller under drogpåverkan. Även 

patienternas anhöriga kan utöva hot och våld (ibid.). Forskningen visar att hot och våld 

förekommer i stor utsträckning på akutmottagningar, och att sjuksköterskor är de som är mest 

utsatta bland vårdpersonal då sjuksköterskor är de första som möter patienter och dess 

anhöriga, och som dagligen vårdar dem (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsmiljöverket (2017) 

menar att det finns en oro hos personal, en oro över att bli utsatt för hot och våld, som sedan 

kan leda till psykisk belastning (ibid.). Hot och våldsincidenter kan leda till konsekvenser 

som genererade i känslor av ångest, rädsla och osäkerhet (Avander, Heikki, Bjerså och 

Engström, 2016). Det finns även en risk att de personer som utsatts för hot och våld drabbas 

av ohälsa som sedan påverkar arbetsmiljön negativt (Arbetsmiljöverket, 2017). Avander et al. 

(2016) belyser att den tuffa och stressiga miljön leder till att sjuksköterskor vill byta 

avdelning och jobba med en annan patientgrupp, till t.ex. palliativ vård, där risken för hot och 

våld är mindre (ibid.). För att förbättring och en skillnad ska kunna göras krävs det att 

problematiken tydliggörs vilket kan göras genom att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

att möta hot och våld på en akutmottagning.  
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Bakgrund 

Hot och våld 
World Health Organization (2002) förklarar att våld innebär att med avsikt använda fysisk 

kraft mot sig själv, andra eller mot en grupp, som resulterar i, eller med stor sannolikhet 

resulterar i skada, död, psykisk skada eller en underutveckling, av t.ex. samhällets 

välbefinnande. I begreppet ingår även självmordsbeteende, beväpnade konflikter, hot och 

andra skrämselbeteenden (ibid.).  

 

Hot handlar om att med avsikt utsätta en eller flera personer för obehagligheter, om den 

tilltalade inte handlar på önskat sätt (Hota, u.å.). Rädsla, smärta, känsla av att känna sig 

kränkt eller hotad, eller att vilja försvara sin integritet kan vara orsaker till aggressivitet 

(Edberg, 2014). Inom psykologin är aggression ett beteende eller en reaktion med syfte att 

skada eller skapa obehag hos en annan individ. Aggression kan ses som ett medel för att 

uppnå eftersträvade mål, exempelvis uppskattning (Aggression, u.å.). 

 

Arbetsmiljöverket (2017) förmedlar att det är arbetsgivarens uppgift att förebygga hot och 

våld. Oron för att bli utsatt kan innebära en psykisk belastning, som i sin tur påverkar 

arbetsmiljön negativt. Faktorer som ökar riskerna för att bli utsatt för hot och våld på 

arbetsplatsen, är kvälls- och nattarbete, ensamarbete, bristande kunskap och erfarenhet, stress, 

tidsbrist, hög arbetsbelastning samt oförmåga att bemöta eller hantera konflikter. Det finns 

risk att den som utsatts av hot och våld kan drabbas av ohälsa. Om en hot eller våldssituation 

uppstår ska personen som blivit utsatt snabbt få hjälp och stöd för att förhindra fysisk och 

psykisk skada (Arbetsmiljöverket, 2017).  

Hot och våld i vården 
Arbetsmiljöverket (2017) redogör att personer som arbetar i direktkontakt med andra 

personer, som personal inom sociala tjänster, omsorg och hälso- och sjukvård, har större risk 

att bli utsatt för hot och våld inom sitt yrke. De som nyttjar hot och våld kan bland annat vara 

patienter och/eller dess anhöriga. I vissa fall kan angriparna ha en typ av hjärnskada, psykisk 

sjukdom eller vara drogpåverkade (ibid). 

 

I en kvantitativ studie av Speroni et al. (2014) framkom det att 96,7 % av sjuksköterskor i 
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USA, någon gång har upplevt våld från patienter i sitt yrke. Verbalt angrepp förekom i 87 % 

av fallen och fysiskt våld i 50 %. I en svensk studie av Avander et al. (2016), framkommer 

det att verbalt angrepp är mer förekommande än fysiskt våld. Verbalt angrepp kunde 

inkludera allt från en blick eller kommentar, till att skrika och ge direkta hot. Indirekt hot 

förekommer också genom att patienter pratar med sina anhöriga via telefon och påtalar att 

sjuksköterskan blir ansvarig för konsekvenserna om sjukvården uppvisar brister, men även 

direkt hot då patienter har sagt “vi ses på utsidan” och “om du kollar på mig igen, dödar jag 

dig” (s. 53). Det var även förekommande att patienten kallade sjuksköterskor för fula saker 

och skrek förolämpande ord till dem (Avander et al., 2016). Speroni et al. (2014) tydliggör att 

det vanligaste verbala angreppet var att skrika och vråla åt sjuksköterskor (92,4 %), därefter 

svära (88 %). Det framkommer att drygt hälften av patienterna fysiskt greppat tag i dem, 

vilket visade sig vara den vanligaste typen av fysiskt våld. Därefter var det knappt hälften av 

patienterna som rev sjuksköterskor, och ca 41 % sparkades. Gacki-Smith et al. (2009) anger 

att 67 % av sjuksköterskor har uttryckt att de inte känner sig helt säkra på sitt jobb och en 

tredjedel har funderat på att lämna arbetet på akutmottagningen p.g.a. våld (ibid.). 

En akutmottagning 
På en akutmottagning arbetar undersköterskor, grund- eller specialistutbildade 

sjuksköterskor, administrativ personal och i vissa fall akutläkare, alternativt läkare som 

deltidsarbetar på akuten parallellt med sin ordinarie mottagning eller avdelning, förklarar 

Wikström, (2012). En akutmottagning har för avsikt att ta emot patienter med en akut skada 

eller sjukdom. Arbetet och de praktiska momenten som utförs på akuten grundas på 

vetenskaplig kunskap, tyst kunskap och beprövad erfarenhet som sjuksköterskan erfarit i teori 

och/eller i kontakt med patienter och sjukdomar under en längre tid. För att kunna hjälpa 

patienter på bästa sätt och samtidigt underlätta arbetet så är akutmottagningar vanligtvis 

indelade i ortopedi, medicin och kirurgi. Patienter kan även bli remitterade vidare till andra 

enheter eller sjukhus då akutmottagningar samverkar med andra vårdcentraler, sjukhusets 

egna avdelningar, mottagningar, röntgen, labb samt andra sjukhus (ibid.).  

 

Då det ofta är långa väntetider är det viktigt att personalen ett flertal gånger, informativt 

förklarar orsaken till den långa väntetiden för patienten och eventuellt anhöriga för att på så 

vis minska stress och oro. Wikström (2012) tydliggör att sjuksköterskan har i uppgift att ta 

emot patienterna vid ankomst till akutmottagningen för att sedan göra en bedömning kring 

hur akut ärendet är, vad för typ av vård patienten är i behov av och om någon behöver 
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brådskande behandling. Sjuksköterskan har även i uppgift att utföra ett mindre 

ankomstsamtal med patienten samt utföra rutinmässiga kontroller för att lättare kunna avgöra 

val av vård. Överblicken över patienterna sker för att snabbt kunna upptäcka och agera om 

någon hastigt skulle försämras (Wikström, 2012). 

Erfarenheter 
Begreppet “erfarenhet” i vardagligt tal syftar till en sinnesiakttagelse eller regelmässig 

verksamhet som givit kunskap och färdighet (Erfarenhet, u.å.). Människans lärande bygger 

delvis på erfarenheter men all erfarenhet betyder inte per automatik lärande. Människor 

registrerar ständigt sinnesintryck vilket resulterar i att den som ska lära sig något skapar 

erfarenheter genom att se, höra eller agera i en praktisk situation. Även känslor, tankar och 

kroppsliga reaktioner kan skapa erfarenheter och dessa i kombination är framförallt viktiga 

för sjuksköterskans kompetensutveckling. Aktiv bearbetning av erfarenheter krävs för att 

lärande och kompetensutveckling ska kunna ske. Om nyexaminerade sjuksköterskor 

reflekterar över erfarenheter och kunskap tillsammans med sjuksköterskor som arbetat under 

en längre tid kan kunskapen ses ur ett nytt perspektiv och tillsammans med kompetens och 

olika erfarenheter skapa ett nytt handlingsmönster och agerande (Jahren Kristoffersen, 2005). 

Mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden 
För att förstå vad omvårdnad är och hur den ska utföras krävs det en förståelse i hur 

interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan upplevs, och vilka konsekvenser den leder 

till. Kirkevold (2000) tydliggör att Joyce Travelbees teori utgår från att människan är en unik 

och oersättlig individ och de viktigaste begreppen i Travelbees teori är kommunikation, 

människan som individ, mening, lidande samt de mänskliga relationerna. Då lidandet både 

upplevs och uttrycker sig på olika sätt hos varje individ så är det viktigt att sjuksköterskan 

arbetar utifrån den enskildes upplevelse och inte enbart utgår ifrån den objektiva 

bedömningen. För att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov krävs det att en 

ömsesidig relation etableras och upprätthålls. Redan vid första mötet skapas en känsla och ett 

intryck utifrån hur bemötandet går till väga, och om sjuksköterskan i detta läge bemöter med 

empati kan det vara lättare att förutse patientens kommande handlingar. Det viktigaste i mötet 

är kommunikationen, som kontinuerligt pågår och i den ömsesidiga kontakten förmedlar 

känslor och tankar. Då kommunikation många gånger kan vara en komplicerad process, 

förutsätter det att sjuksköterskan har förmågan att tillämpa sensitivitet, dynamik, lyhördhet, 
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empati och en känsla för timing för att på bästa sätt identifiera och tillgodose den sjukes 

behov av omvårdnad (Kirkevold, 2000).  

 

Precis som Wikström (2015) skriver så kan långa väntetider orsaka stress och oro. På grund 

av att sjukvårdspersonalen arbetar i direktkontakt med patienterna menar Arbetsmiljöverket 

(2017) att de är i riskzonen för att utsättas för våld och hot (ibid.). Kommunikationen är 

därför en viktig del i det första mötet, då sjuksköterskor är först med att bemöta patienter och 

dess anhöriga, vilket resulterar i att utsattheten mot eventuella angrepp också ökar. Genom att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar kan problematiken 

åskådliggöras, och på så vis kan förändring eller eventuella åtgärder tillsättas. 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot och våld på en 

akutmottagning 

Metod 

Design 
En kvalitativ design utgår från att arbetet skrivs med ett holistiskt och subjektivt 

förhållningssätt (Olsson & Sörensen, 2013). En litteraturstudie innebär att studien är 

vetenskaplig och är att föredra då det lätt går att finna ett stort antal sammanställd data och 

forskningsresultat av olika aktörer som sedan går att nyttja för att förstå eller svara på en 

fråga (Kristensson, 2014). Den skrivna studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes 

som en litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar som belyser sjuksköterskor 

erfarenheter kring våld och hot på sin arbetsplats. 

Urval och datainsamling 
För att kunna uppnå studiens syfte hade litteratur som belyser hot och våld mot 

sjuksköterskor på en akutmottagning, granskats utifrån ett subjektivt förhållningssätt. Studien 

inkluderade artiklar som bygger på intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som har en 

grundutbildning eller specialistutbildning samt erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning. 

I en kvalitativ studie inkluderas ofta ett färre antal deltagare med olika erfarenheter för att 

tydligt definiera och beskriva ett fenomen eller företeelse tydliggör Henricson och Billhult, 
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(2017). Populationen blir inte heller slumpmässigt utvald, utan deltagarnas erfarenheter ska 

kunna svara mot studiens syfte (ibid.). Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle 

vara skrivna på engelska samt vara markerade som Peer-Reviewed i sökmotorn Pubmed, och 

Engelska, Peer-Reviewed samt Research article i sökmotorn CINAHL (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health) för att få fram forskning som var aktuella. Kriterierna Peer-

Reviewed, Research article samt engelska är funktioner, och markeringar i de två 

sökmotorerna som funnits att nyttja. Polit och Beck (2012) tydliggör att de artiklar som 

summerar kontext, design och resultat samt publicerats i en vetenskaplig artikel kallas för 

Research article (ibid.). Peer-Review innebär att artiklarna är av god vetenskaplig standard 

och att dem är granskade av experter inom området (Olsson & Sörensen, 2013).  

  

PubMed och CINAHL var de två sökmotorer som nyttjats för att hitta artiklar, med hjälp av 

sökord, som uppfyller inklusionskriterierna (bilaga 1). Kristensson (2014) samt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) förklarar att sökmotorn CINAHL är en databas 

som innehåller artiklar med referenser från omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter, och att 

Pubmed innehåller referenser till tidskrifter inom omvårdnad, odontologi, medicin, 

veterinärmedicin samt hälso-och sjukvårdsadministration. För att uppfylla och underlätta 

kriterierna, görs en litteratursökning mer specifik genom att nyttja indexord, Subject heading 

list i sökmotorn CINAHL och Medical Subject Headings, även kallat Mesh-termer i 

sökmotorn Pubmed. Indexord är ett nyckelbegrepp eller ämnesord som finns tillgängligt i 

artikeln och bygger på dess innehåll och finns för att underlätta sökningen (ibid.). Vid de 

tillfällen indexord inte funnits tillgängligt i sökmotorerna användes fritextsökning, för att 

frambringa fler artiklar samt öka sökningens känslighet och få fram den senaste forskningen. 

Kristensson (2014) belyser dock att fritextsökning som inte är bunden till indexord kan 

generera i fler irrelevanta artiklar och en minskad specificitet (ibid.). Kristensson (2014) samt 

Willman et al. (2016) förklarar även att fritextsökning är en separat sökning som inte är 

bunden till indexorden (ibid.). Både indexord och fritextord kombinerades med de Booleska 

termerna AND och OR genom att först söka synonymer med OR emellan, för att skapa 

sökblock. Därefter kombinerades blocken med AND emellan för att precisera sökningen. 

Kristensson (2014) och Willman et al. (2016) tydliggör att de Booleska termerna nyttjas för 

att med OR finna närliggande begrepp och skapa sökblock, och AND för att slutligen 

avgränsa sökningen, genom att koppla samman de olika sökblocken eller enskilda ord (ibid.). 
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Sökningen genererade i 664 artiklar vilka lästes på titelnivå, de som inte ansågs svara mot 

syftet exkluderades och då återstod 41 artiklar vilkas abstrakt lästes. Från CINAHL lästes 32 

artiklar och från Pubmed lästes nio artiklar, varvid ytterligare 24 artiklar exkluderades. 

Återstående 17 artiklar lästes i fulltext, efter det återstod totalt nio artiklar då övriga inte 

svarade mot syftet (bilaga 3). De åtta exkluderade artiklar som inte svarade mot syftet 

innehöll data med kvantitativ eller mixad metod, belyste andra professioner och/eller andra 

avdelningar. Gallring på titelnivå, abstraktnivå och fulltextnivå förklarar Kristensson (2014) 

är det mest lämpliga tillvägagångssättet för att exkludera irrelevanta studier (ibid.). 

Kvalitetsgranskning 
De nio utvalda artiklarna blev kvalitetsgranskade utifrån en modifierad granskningsmall för 

kvalitativ metod av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Mallen innehöll frågor som 

besvarades med “ja”, “nej” och “vet ej” frågor där “Ja” motsvarar ett poäng och “nej” 

respektive “vet ej” motsvarade noll poäng. En av studiens författare började granska 

artiklarna, för att därefter ytterligare en gång gå igenom granskningsmallen och artiklarna 

tillsammans. Efter poängsättning omvandlades totalpoängen till procent för att därigenom 

kunna avgöra och säkerställa artikelns kvalitet. För hög kvalitet krävdes 80-100 %, för medel 

70-79 % och de som uppgav 60-69 % ansågs vara av låg kvalitet (bilaga 2).  

Granskningen gjordes för att underlätta bedömningen av de vetenskapliga artiklarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet, av de nio artiklar som granskades motsvarade sex artiklar hög 

kvalitet, och resterande tre artiklarna var av medel kvalitet. För att bibehålla evidensstyrka 

tydliggör Willman et al. (2016) att studier som motsvarar låg kvalitet bör uteslutas (ibid.). 

Artiklarna valdes ligga till grund för att bygga ett resultat. 

Dataanalys 
Metoden för analys av data har genomförts med en manifest innehållsanalys med latenta 

inslag. Det manifesta innehållet syftar till det textnära och det som tydligt och beskrivande 

uppenbaras i texten, och det latenta innebär istället tolkning av textens underliggande 

budskap (Graneheim & Lundman, 2004). Både Kristensson (2014) och Graneheim och 

Lundman (2004) tydliggör att kvalitativa studier med manifest innehållsanalys kräver en viss 

grad av tolkning. För att behålla kärnan i innehållet har innehållsanalysen skrivits utifrån en 

induktiv ansats vilket Kristensson (2014) och Graneheim och Lundman (2004). förklarar 

innebär att studien utgått från upptäckter och upplevelser i en individs verklighet (ibid.).  
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De nio utvalda artiklarna delades upp mellan författarna och lästes individuellt i fulltext. 

Därefter markerades 227 meningsbärande enheter som enskilt översattes från engelska till 

svenska med hjälp av ett svensk-engelskt lexikon. Graneheim och Lundman (2004) 

förtydligar begreppet meningsbärande enheter som innebär en utplockad del, enstaka ord eller 

meningar som är en bärande del i texten (ibid.). Efter att författarna individuellt plockat ut de 

meningsbärande enheterna översattes de från engelska till svenska. Därefter gjordes en 

kondensering, vilket Graneheim och Lundman (2004) förklarar görs för att meningarna ska 

bli mer lätthanterliga, samtidigt som det centrala innehållet fortfarande finns kvar. Nästa steg 

var att koda innehållet genom en ytterligare abstrahering. Graneheim och Lundman (2004) 

tydliggör att en kod, även kallat etikett, kort ska beskriva meningens innehåll för att lyfta 

innehållet till en högre logisk nivå. Koderna ligger till grund och hjälp för forskaren till att 

hänsynsfullt reflektera kring innehållet och de meningsbärande enheternas kontext, samt dess 

koppling till syftet (ibid.). Efter översättning, kondensering och kodning läste författarna 

igenom allt tillsammans och diskuterade innehållet för att kunna säkerställa konsensus. 

Därefter skrevs allt ut i pappersform där varje artikel markerades i olika färger, för att på så 

vis lättare kunna särskilja dem. Meningsenheterna klipptes ut i remsor för att i samråd skapa 

en tydlig överblick (bilaga 4). 

 

Författarna började med att skapa ett flertal underkategorier utav de utklippta remsorna där 

meningsenheterna hade samma innebörd. Därefter delades underkategorierna in i ett färre 

antal kategorier som sedan låg till grund för resultatet. För att finna samband mellan 

innehållet i det insamlade materialet, studerades och jämfördes det tillsammans inför 

indelningen av underkategorier och därefter kategorisering. Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar att kategorierna utgörs av ett flertal koder vars innehåll påminner om varandra och 

samtidigt skiljer sig från de andra kategorierna. Ingen data får hamna utanför eller passa in i 

två olika kategorier. Denna typ av analys används för att forma ett sammanhängande resultat 

(ibid.). Totalt består resultatet av fyra kategorier och sju underkategorier 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden i denna studie har genomförts med hjälp av Willmans et al. (2011) 

granskningsmall (ibid.). Etiska resonemang tydliggörs i alla de utvalda artiklarna. Samtliga 

artiklar finns redovisade i löpande text samt i en referenslista. Forsberg och Wengström 

(2015) förklarar att etiska överväganden ska genomföras innan påbörjandet av en 

vetenskaplig studie görs, detta innebär att studien ska vara av god vetenskaplig sed och att 
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ingen stöld eller plagiat har förekommit. Arbetet bör inte nyttja hypoteser eller en förvrängd 

forskningsprocess. De utvalda artiklarna ska genomgå etiska överväganden eller granskas av 

en etisk kommitté (ibid.). Studiens datainsamling ska genomföras med noggrannhet och 

tillförlitlighet i förhållande till återgiven primärkälla. Det är även viktigt att beakta att 

forskningen ska utföras med respekt för människovärdet. Mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter ska alltid beaktas vid etiska överväganden, samhällets och 

vetenskapens behov får inte komma före människors välfärd (Olsson & Sörensen, 2013).  

De etiska resonemangen i denna studie har genomförts enligt ovanstående text, som Forsberg 

och Wengström (2015) samt Olsson och Sörensen (2013) belyser gällande etiska 

övervägande. Författarna har använt en god vetenskaplig sed, inte stulit text, inte förvrängt 

forskningsprocessen, använt artiklar med etiska överväganden samt redovisat samtliga 

artiklar i referenslistan. Alla de utvalda artiklarna har genomgått granskning av etisk 

kommittee och har ett etiskt godkännande. Precis som i godhetsprincipen var studiens 

utgångspunkt att inbringa ny och väsentlig kunskap. Olsson och Sörensen, (2013) tydliggör 

att godhetsprincipen innebär att forskaren ska sträva efter att göra gott och förebygga skada. 

Sträva efter att effektiv och tillförlitligt infinna väsentlig kunskap som kan förbättra 

behandling eller omvårdnad (ibid.). 

Resultat 
Efter analys genererade de nio vetenskapliga artiklarna i fyra kategorier med tillhörande sju 

underkategorier, som kan ses i figur 1. 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 
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Uttryck för hot och våld 
I denna kategori tydliggörs vad sjuksköterskor fått erfara på akutmottagningar, hur hot och 

våld tagit sig uttryck. Underkategorierna belyser både verbala och fysiska angrepp som 

innefattar bland annat svordomar, hot, sparkar och slag. 

Verbala angrepp som sjuksköterskor fått erfara 

Sjuksköterskors erfarenheter av verbala angrepp var att det var vanligt förekommande på 

akutmottagningar (Catlette, 2005; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011). Patienter och 

anhöriga kunde ha ett hotfullt beteende mot sjuksköterskor, och de erfor att svordomar var 

det vanligaste verbala angreppet (Pich et al., 2011). Verbalt angrepp inkluderade även tilltal 

på ett skrämmande, skrikande och högljutt sätt (Angland, Dowling & Casey, 2014; Hislop & 

Melby, 2003; Pich et al., 2011). Sjuksköterskor erfor att de var mål för dessa verbala angrepp, 

från patienter och dess anhöriga (Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero, 2018).“Other 

common types of verbal abuse included using a raised voice or shouting, making 

unreasonable demands and intimidation.” (Pich et al., 2011, s. 14). 

Fysiska angrepp som sjuksköterskor fått erfara 

Sjuksköterskor på akutmottagningar hade även erfarenheter av att få utstå fysiskt våld genom 

sparkar och slag. Erfarenheter av att få utstå slag mot ansiktet som lett till skador (Wolf, 

Delao & Perhats, 2014). Sjuksköterskor erfor att både patienter och dess anhöriga hade en 

tendens att vara fysiskt våldsamma, och belyste tillfällen där de blivit knuffade och även 

nedsparkade till golvet (Catlette, 2005). “She came out of the bed and hit me with the heel of 

her foot and knocked me clear onto the floor; she got me in the corner of the eye.” (Catlette, 

2005, s. 524). Enligt sjuksköterskor hade patienter även kastat saker och föremål mot dem 

samt hotat med vassa föremål. Sjuksköterskor belyste erfarenheter av våld som resulterat i 

fysiska skador där ärr var bevis på hur våldet påverkat deras kroppar (Han, Lin, Barnard, 

Hsiao, Goopy & Chen, 2017). 

Erfarenheter av när hot och våld kan förväntas 
I denna kategori presenteras sjuksköterskors erfarenheter kring vad det är som utlöser ett 

aggressivt beteende. Det har visats att patienter och anhöriga varit aggressiva på 

akutmottagningar och utsatt sjuksköterskor för både hot och våld. Grunden till det hotfulla 

och våldsamma beteendet kunde bero på bland annat alkohol, droger och psykisk sjukdom. I 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hazelton%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kable%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowling%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casey%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ceccagnoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Addey%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Rasero%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnard%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsiao%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goopy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
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kategorin framkommer det även att sjukvården kunde ligga till grund för våldsincidenter, där 

bland annat bristande kommunikation triggat igång det aggressiva beteende. 

När patienter och anhöriga är vållande till hot och våld 

Sjuksköterskors erfarenheter av patienter som var påverkade av alkohol eller droger, var att 

de i högre sannolikhet hade tendens att bli våldsamma och aggressiva (Catlette, 2005; Pich et 

al., 2011; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014). Nyktra patienter nyttjade istället ett mer 

kränkande och nedvärderande tilltalssätt utan att bli fysiskt våldsamma (Pich et al., 2011). De 

erfor att påverkade patienter var svåra att lugna ner, vilket kunde resultera i irritation, hot och 

våldsamhet (Tan et al., 2015). Då sjuksköterskor ansåg att påverkade patienter kunde vara 

oberäkneliga förväntade de sig att de också kunde bli mer aggressiva och plötsligt ändra 

beteende, vilket då gjorde det svårt att förutse hur de skulle agera (Angland et al., 2014; 

Hislop & Melby, 2003). "All interviewees indicated that alcohol intoxication contributed to a 

higher likelihood of aggressive behaviors.” (Tan et al., 2015, s. 308) 

 

Sjuksköterskor erfor att kränkningar och våldshandlingar från kvinnor hade ökat och menade 

på att våldsamma och aggressiva situationer ofta inträffade i samband med kontakt med unga 

mammor och småbarnsföräldrar (Pich et al., 2011). De hade även uppmärksammat att 

patienter i yngre åldrar samt patienter med lägre samhällsklass och socioekonomisk bakgrund 

hade benägenhet att vara både fysiskt och verbalt aggressiva, de hade många gånger ett dåligt 

beteende som sjuksköterskor trodde grundats i en okunskap (Pich et al., 2011; Ramacciati et 

al., 2018 ). De ansåg att patienter hade ett själviskt beteende och orealistiska förväntningar på 

akutsjukvården (Hislop & Melby, 2003; Pich et al., 2011). Sjuksköterskor erfor även att 

patienter hade lite eller ingen förståelse för att sjuksköterskor faktiskt arbetade för att stötta 

och hjälpa de som inkom till akuten (Ramacciati et al., 2018). 

  

Enligt sjuksköterskor triggades patienters våldsamma handlingar av att det fanns andra 

människor som såg händelsen utvecklas (Hislop & Melby, 2003). Patienter och anhöriga blev 

även arga och irriterade i samband med att de blivit tillsagda att lämna akutmottagningen 

erfor sjuksköterskor (Catlette, 2005). Patienter, anhöriga och besökares respektlösa beteende 

trodde sjuksköterskor grundades i att de inte såg dem som en viktig del i vårdandet och att 

detta var orsaken till att sjuksköterskor blivit mer kränkta än läkarna (Pich et al., 2011; 

Ramacciati et al., 2018). 

  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
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Sjuksköterskor erfor att patienter med psykisk ohälsa var en riskgrupp för våldsamt beteende, 

då de erfor att dessa patienter hade benägenhet att snabbt och impulsivt kunna bli våldsamma 

(Catlette, 2005; Pich et al., 2011). Många gånger kunde sjuksköterskor se medicinska 

diagnoser, exempelvis sepsis, elektrolytrubbning, värmeslag och demenssjukdom, som en 

möjlig underliggande orsak till det aggressiva beteendet (Tan et al., 2015). Våldshandlingar i 

samband med dessa tillstånd sågs då inte alltid som avsiktligt utan istället en del av 

ohälsotillståndet (Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015). 

När sjukvården ger upphov till hot och våld 

Sjuksköterskor hade även erfarenheter av att sjukvårdspersonalen kunde ligga till grund för 

ett aggressivt och våldsamt beteende hos patienter. De erfor att fientlig attityd och ett 

oförskämt eller nedlåtande sätt att tilltala patienter och anhöriga skapade irritation, som 

triggade igång ett potentiellt våldsamt beteende (Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; 

Ramacciati et al., 2018).“[violent acts] may be triggered by nurses themselves if they display 

a hostile attitude towards patients and visitors.” (Ramacciati et al., 2018, s .23). Orsaken till 

dåliga attityder och tilltal var stressiga arbetsförhållanden och pressade situationer på 

akutmottagningen erfor sjuksköterskor (Angland et al., 2014). De stressiga 

arbetsförhållandena kunde även leda till att bristande kommunikation gjorde att patienter och 

anhöriga inte fick rätt eller tillräcklig information, vilket i sin tur gjorde patienterna och dess 

anhöriga arga (Catlette, 2005). Felaktig information kunde även orsakas av att 

kommunikationen mellan de olika professionerna inte fungerade som den skulle på 

akutmottagningen (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 2018).   

  

Sjuksköterskor erfor att patienterna medvetet valde ut vilka sjuksköterskor de skulle 

förolämpa, samtidigt som de var trevlig mot en annan i arbetsteamet (Angland et al., 2014). 

Yngre och mindre erfarna sjuksköterskor erfors vara mer benägna att hamna i en hotfull 

situation, jämfört med de sjuksköterskor som hade längre yrkeserfarenhet (Pich et al., 2011). 

Även kvinnliga sjuksköterskor löpte större risk att utsättas för hot och våld, till skillnad från 

män, som heller inte utsattes lika frekvent (Ramacciati et al., 2015). 

  

Utifrån sjuksköterskors erfarenheter ansåg de att personalbristen och underbemanningen var 

en orsak till att hot och våld uppkommit (Ramacciati et al., 2018). Våldet hade tendens att 

eskalera i samband med att de hade mycket att göra (Pich et al., 2011). Det kunde resultera i 

att patienterna blev tvungna att vänta, och sjuksköterskors erfarenheter var att långa 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
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väntetider ökade risken för hot och våld (Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2018). 

Sjuksköterskor hade även erfarenheter av att patienter blivit aggressiva när de blivit tillsagda 

att vänta, då väntetiderna skapade otålighet och patienterna ville ha omedelbar hjälp och 

uppmärksamhet (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 2018). De ville träffa en läkare utan 

att behöva vänta, vilket sjuksköterskor erfor grundades i att patienterna inte hade förståelse 

för att det fanns andra patienter med allvarligare skador, som behövde prioriteras på 

akutmottagningar (Hislop & Melby, 2003). 

 

Vid överbeläggning på akutmottagningen, erfor sjuksköterskor att de fullsatta korridorerna, 

med patienter och anhöriga, ledde till hög ljudvolym och hög temperatur, vilket ökade risken 

för hot och våld. Patienter kunde plötsligt tappa tålamodet och bli frustrerade (Angland et al., 

2014). 

Erfarenheter av stöd 
Kategorin presenterar sjuksköterskors erfarenheter av stödets betydelse. Betydelsen och 

behovet av att få stöd och hur kollegor stöttat varandra. Erfarenheter av att inte få stöd, hur 

ledningen tagit avstånd från våldsincidenter och inte gett tillräckligt med stöttning eller skydd 

till sjuksköterskor på akutmottagningar.  

 

Sjuksköterskor erfor att stöd funnits hos kollegorna, detta kunde ta sig uttryck genom öppen 

kommunikation under rasterna samt att de visade förståelse, vilket skapade en känsla av 

tillhörighet. Kollegor gav även stöd då de var lyhörda och uppmärksamma vid hotfulla 

situationer samt var hjälpsamma vid incidenter (Hislop & Melby, 2003). Då patienter eller 

dess anhöriga varit otrevliga och höjt rösten, erfor sjuksköterskor att framförallt manliga samt 

sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet, hade tendens att komma och hjälpa till 

(Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskors erfarenheter av att det funnits 

stöd var att de inte skulle klarat av arbetet på akutmottagningen om de inte fick stödet från 

kollegorna, vilket sågs vara mer betydelsefullt än det stöd som gavs från arbetsgivaren 

(Hislop & Melby, 2003).“All the participants expressed great appreciation from colleagues 

following an incident.” (Hislop & Melby, 2003, s. 9). 

 

Sjuksköterskor ansåg att de fick för lite eller inget stöd alls från sjukhusledningen. De erfor 

att de inte blivit betrodda och att ledning underskattade våldet och inte övervägt eventuella 

risker. Sjuksköterskor erfor att ledningen inte brydde sig om deras säkerhet och när de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
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utsattes för våld tenderar ledningen att försvara våldsutövaren. Sjuksköterskor erfor att 

anmälningar sällan fullföljdes när de utsattes för skada och ledningen rapporterade endast de 

händelser som de ansåg vara allvarliga (Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018). I 

samband med dessa händelser och erfarenheter ansåg sjuksköterskor att ledningen arbetade 

mot dem, och inte med dem (Pich et al., 2011). De ville ha möjlighet att få respons och 

feedback i samband med ett överfall samt återkoppling och debriefing vid 

incidentrapportering. Trots behovet av detta erfor sjuksköterskor att denna möjlighet sällan 

eller aldrig gavs, vilket sjuksköterskor erfor berodde på att ledningen inte hade förståelse eller 

brydde sig om vad som dagligen inträffade på arbetsplatsen (Han et al., 2017; Hislop & 

Melby, 2003; Wolf et al., 2014). Vid den höga arbetsbelastningen, kraven och upprepade 

utsattheten av verbala angrepp, erfor sjuksköterskor att de är i behov av stöd då detta 

resulterade i att sjuksköterskor varken hade tid eller energi att hantera missförhållandena på 

ett hälsosamt sätt (Han et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor erfor att de inte fick tillräckligt med stöd, då känslan av ensamhet uppkom i 

samband med att de blivit kvarlämnade ensamma tillsammans med aggressiva och hotfulla 

patienter (Ramacciati et al., 2018; Wolf et al., 2014). I svårhanterliga situationer med dessa 

patienter kände sig sjuksköterskor både ensamma och utsatta (Catlette, 2005; Hislop & 

Melby, 2003; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018). 

Sjuksköterskor hade erfarenheter av att de många gånger blivit utsatta för hot och våld, vilket 

bevisade att stöd inte funnits. Vid hot och våldsincidenter hade sjuksköterskor inte förmågan 

att försvara eller skydda sig, vilket gjorde att sjuksköterskor kände sig som offer. Då stöd inte 

funnits var sjuksköterskors erfarenhet att det patientrelaterade våldet sågs som deras enskilda 

problem (Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018). De blev då tvungna att själva ta 

hand om aggressiva patienter, trots att de inte velat och med en känsla av olust. De fick heller 

inget stöd trots det funnits risk att sjuksköterskor kunde skadats, både fysiskt och psykiskt 

(Tan et al., 2015). Vid de tillfällen sjuksköterskor blivit skadade, var erfarenheten att de 

istället blivit tvungna att fortsätta jobba, och fortsätta upprätthålla god kvalitet och service 

(Han et al., 2017; Tan et al., 2015). “You get the feeling that no one in the healthcare 

management cares if nurses are attacked.” (Ramacciati et al., 2018, s. 24). Sjuksköterskor 

erfor att stödet brustit då de fått kalla på vakt (Wolf et al., 2014). Det bristande stödet 

resulterade i att sjuksköterskor dagligen erfor att de var i behov av säkerhetsvakt eller polis 

vid våldsamma situationer (Han et al., 2017; Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018; 

Wolf et al., 2014).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
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Våldets följder 
Följderna av sjuksköterskors utsatthet av hot och våld, presenteras i denna kategori. Det 

tydliggörs hur sjuksköterskor påverkats både fysisk och psykiskt, hur det skapat känslor av 

uppgivenhet och likgiltighet. Kategorin belyser även hur sjuksköterskor valt att hantera 

utsattheten, genom lyhördhet och kommunikation i hopp om att undgå våldsincidenter eller 

se hot och våld som en del av vardagen.  

Erfarenheter av att påverkas 

Sjuksköterskor erfor att de var hindrade från att reagera, och menade att istället för att agera 

fick de uthärda våldet (Han et al., 2017; Ramacciati et al., 2015). Våldet resulterade i direkta 

konsekvenser på dem själva, deras fysiska, psykiska, emotionella och sociala liv (Han et al., 

2017). Sjuksköterskor erfor även att de fysiska skadorna resulterat i utbrändhet, depression 

och även sjukskrivning (Ramacciati et al., 2018; Tan et al., 2015). 

 

Sjuksköterskor erfor att hotet och våldet gav upphov till olika känslor efter incidenter, skuld 

var en av dessa (Ramacciati et al., 2015). Det hade även lett till negativa känslor, en känsla av 

sårbarhet och ett obehag (Catlette, 2005; Hislop & Melby, 2003; Wolf et al., 2014). Negativa 

känslor visades i djupare känslomässig smärta, likt sår som tog lång tid att läka. 

Sjuksköterskor menade att det fanns en konstant rädsla för att bli utsatt för våldet upprepade 

gånger och en allmän rädsla för sin säkerhet (Hislop & Melby, 2003; Pich et al., 2011; 

Ramacciati et al., 2015). Det fanns även rädsla för att gå till jobbet, en osäkerhet både på och 

utanför arbetsplatsen (Han et al., 2017; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor erfor rädsla att 

vistas utomhus i närheten av sjukhuset, rädslan kom från minnen och flashbacks efter 

våldsincidenter som inträffade på arbetsplatsen (Han et al., 2017). Sjuksköterskor ansåg att de 

inte förtjänade de angrepp som de fick erfara och gick med en oförståelse om varför de 

faktiskt utsatts för angreppen. En oförståelse varför de blivit orättvist bemötta och kränkta av 

både patienter och dess anhöriga (Hislop & Melby, 2003). Erfarenheterna av den 

kontinuerliga utsattheten resulterade i en känsla av frustration och maktlöshet (Hislop & 

Melby, 2003; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskor erfor den dagliga 

utsattheten som en pågående mardröm som de inte kunde bli av med (Han et al., 2017). 

“Violence also produces much deeper emotional pain, perceived and described as “wounds”. 

These are deep wounds which may take a long time to heal.” (Ramacciati et al., 2015, s. 27) 
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Sjuksköterskor erfor att bristande respekt från patienter på akutmottagningen gjorde att de 

kände sig uppgivna, vilket resulterade i att de började bry sig mindre om patienten, som 

sedan ledde till att sjuksköterskor helst ville bli av med patienterna, så fort som möjligt. De 

erfor att deras arbetsstandarder sjunkit, vilket var en konsekvens av hotet och våldet. I 

samband med hantering av aggressiva patienter och anhöriga, resulterade det i ett minskat 

medlidande och en likgiltighet i vårdandet (Han et al., 2017). Sjuksköterskor hade 

erfarenheter av att aggressiva patienter var mer tidskrävande, och att bli utsatt för denna 

aggression ledde till missnöje och en ånger i att de interagerat med patienter som varit 

aggressiva (Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). Sjuksköterskor erfor att hot och våld påverkat 

arbetet negativt och att det begränsat möjligheten att ge fullständig vård (Han et al., 2017). 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att blivit utsatta för hot och våld var att det fanns en skillnad 

mellan män och kvinnor, och hur det hade påverkat dem. Kvinnor påverkades mer negativt 

efter en våldsam incident, medan män erfor att de hade större möjlighet att kunnat försvara 

sig själva, vilket gjorde att de inte blivit lika negativt påverkade (Ramacciati et al., 2015). 

Dock hade erfarenheter i samband med hot och våld visat positiva uttryck i form av en ökad 

självsäkerhet hos sjuksköterskor, efter flera års erfarenheter av hot och våldsincidenter 

(Hislop & Melby, 2003). 

En del av vardagen 

Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld, var att de ständigt utsattes (Han et al., 2017; 

Catlette, 2005; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Den höga frekvensen av 

våldsincidenter gjorde att sjuksköterskor vande sig vid det (Ramacciati et al., 2018). Det 

resulterade i att de tog det för givet och intalade sig själva att det var acceptabelt (Ramacciati 

et al., 2015). Genom att acceptera hot och våld, se det som normalt, ignorera eller förneka att 

det inträffat, förhindrade sjuksköterskor att påverkas negativt eller ta våldsincidenter 

personligt (Han et al., 2017; Tan et al., 2015).  

  

Enligt sjuksköterskor var utsattheten av verbalt och fysiskt våld en del av det vardagliga 

arbetet på en akutmottagning (Ramacciati et al., 2015; Ramacciati et al., 2018; Wolf et al., 

2014; Han et al., 2017). Det förekom så pass ofta att det blivit en vanlig företeelse, så pass 

vanligt förekommande att sjuksköterskor ansåg att alla på akutmottagningen förr eller senare 

skulle bli utsatt för det (Pich et al., 2011). De dagliga incidenterna fick sjuksköterskor att se 

hotet och våldet som en del i arbetet och att det var en del i deras kontrakt. Sjuksköterskor 
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erfor att de därför mottog de våld som de utsattes för (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 

2018). Att bli utsatt för hot och våld var som en initiering till akutmottagningen ansåg 

sjuksköterskor, de menade på att nya sjuksköterskor behövde förvänta sig att angrepp 

förekommer och att de kan bli utsatta (Hislop & Melby, 2003).“Verbal abuse has become an 

everyday thing, we hardly notice it any more, I hardly consider verbal abuse as violence by 

now” (Ramacciati et al., 2015, s. 277) 

Hantera hot och våld 

Utifrån erfarenheter ansåg sjuksköterskor att upprepad information och kontakt med patienter 

och dess anhöriga kunde förhindra aggression och reducera mängden hot och våld (Angland 

et al., 2014; Ramacciati et al., 2018; Tan et al., 2015). Genom att observera onormalt 

beteende, kroppsspråk och talspråk hos patienterna samt känna igen patienter som tidigare 

varit aggressiva erfor sjuksköterskor att de på så vis kunde uppmärksamma potentiellt våld i 

tid och avgöra om kommande situation kunde bli svårhanterlig (Tan et al., 2015; Pich et al., 

2011). “Participants believed that communication is a significant aspect of their role which, if 

done appropriately may alleviate much violence and aggression.” (Angland et al., 2014, s. 

136). 

 

Sjuksköterskor erfor att om de tog ett kliv tillbaka och agerade lugnt istället för att fysiskt 

eller verbalt gå till motangrepp mot en våldsam eller aggressiv patient så kunde våldsamma 

situationer hanteras lättare (Ramacciati et al., 2015). Dock fanns det tillfällen då 

sjuksköterskor behövt gå in i en argumentation med patienter och anhöriga för att kunna få 

stopp på både hot och våld. Men vid de tillfällen som säkerhetsvakter varit närvarande och 

funnits synliga på akutmottagningen minskade mängden våldsincidenter erfor sjuksköterskor 

(Angland et al., 2014).  

 

Medicinskt och fysiskt tvång fick ibland nyttjas för att kunna hantera våldsamhet erfor 

sjuksköterskor, detta för att kunna genomföra undersökningar eller behandlingar (Tan et al., 

2015; Catlette, 2005). Dock menade sjuksköterskor att om patienter som var i behov av 

akutvård prioriterades istället för de som inte var i behov av samma akuta vård kunde hot och 

våld reducerades (Ramacciati et al., 2018). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Studien utfördes med en kvalitativ design, eftersom Olsson och Sörensen (2013) förklarar att 

kvalitativ design utgår från ett holistisk och subjektivt förhållningssätt, jämfört med den 

kvantitativa studien som istället tar fram eller beskriver data i en viss mängd, storlek eller 

kvantitet (ibid.). Studien hade även kunnat genomföras som en empirisk intervjustudie, då 

fördelen och avsikten med en intervjustudie är att deltagarna ges möjlighet att reflektera och 

fritt uttala sig kring problemområdet i direktkontakt med forskaren som samtidigt kan läsa av 

deltagarnas kroppsspråk och tal förklarar Dahlberg (1997). Dessutom hade en intervjustudie 

genomförd i Sverige ökat överförbarheten till den svenska sjukvården, men samtidigt minskat 

överförbarheten till andra länder, vilket hade gjort det svårt att få en bred överblick kring 

problematiken i världen. Dock rekommenderar Olsson och Sörensen (2013) att 

examensarbeten är lämpligt att genomföras som en litteraturstudie, då en empirisk 

intervjustudie kan störa verksamheten inom hälso- och sjukvården (ibid.). Kristensson (2014) 

förklarar även att en litteraturstudie med granskning av tidigare forskningsmetoder är bra att 

göra om det finns ett behov av fördjupning och ett eventuellt behov av vidare forskning inom 

ett problemområde (ibid.). Därför sågs den valda metoden som lämplig. 

Urval 

Vetenskapliga artiklar nyttjades för att få ett bredare perspektiv på sjuksköterskors 

erfarenheter, för att inte behöva begränsas till en specifik mottagning, område eller land, och 

på så vis kunna se problematiken utifrån en bredare världsbild. Studien innehöll artiklar som 

belyser problematiken kring hot och våld på akutmottagningar i åtta olika länder, vilket sågs 

som en fördel. Willman et al. (2016) förklarar att det krävs mer än en studie för att kunna gör 

en sammanvägning med hög evidens. Ju fler antal studier vars resultat svarar mot syftet, 

oavsett vilket land den är utförd i ökar trovärdigheten (ibid.). Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) förklarar att trovärdighet handlar om att resultatet ska vara användbart och överförbart 

till andra grupper eller situationer, och i vilken omfattning (ibid.). Två av de nio utvalda 

artiklarna var från USA och Huntington (1996) tydliggör att både USA och Sverige, har en 

västerländsk kultur (ibid.). USAs ca 326 miljoner invånare, kommer generera ett högre antal 

hot och våldsbrott i samhället (Worldometers, 2018a). I jämförelse med Sveriges ca 10 
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miljoner (Worldometers, 2018b). USA har 1,2 miljoner våldssituationer rapporterade 

(Statista, 2018). I jämförelse med Sverige där 287 000 våldsbrott har rapporterats (Brå, 

2018). Siffrorna visar att våld förekommer i Sverige, vilket gör att studiens resultat som 

belyser problematiken i bland annat USA, i viss utsträckning kan anses vara överförbart till 

svenska förhållanden.  

 

Den skrivna studien hade inga inklusionskriterier gällande år vilket kan ses som en svaghet 

då Kristensson (2014) belyser betydelsen av vilken tidsperiod artiklarna är skrivna då en 

studie bör skrivas med så aktuell data som möjligt. Dock avgörs tidsramarna efter studiens 

utvalda undersökningsfråga (ibid.). Forskning är en färskvara tydliggör Östlundh (2017). 

Valet att inte ha det som inklusionskriterie var för att inte begränsa antalet träffar. Dock var 

de påträffade artiklarna skrivna från år 2005 eller senare, vilket ansågs vara ett relevant 

tidsspann. Om studien hade inkluderat en tidsram hade det kunnat resultera i att ett mindre 

antal artiklar påträffats och därmed gjort insamlingen mer lätthanterlig.  

Datainsamling 

Willman et al. (2016) förklarar att ett flertal elektroniska databaser bör nyttjas för att 

litteratursökningen ska omfatta ett tillfredsställande antal sökträffar (ibid.). Därför valdes 

både CINAHL och Pubmed ut att användas. Författarna valde att nyttja ett flertal synonymer 

på sökorden i sin datainsamling, både som indexord och fritextord vilket kan ha genererat i en 

mer preciserad sökning med fler relevanta artiklar, vilket kan ses som en styrka. Willman et 

al. (2016) förklarar att de Booleska söktermerna AND och OR är till för att precisera 

sökningen och öka dess sensitivitet men förklarar även att de används för att avgränsa 

sökningen (ibid.). När författarna kombinerade ett sökblock med ordet Experience blev 

antalet sökträffar markant avgränsat i sökmotorn Pubmed vilket kan ha orsakat ett stort 

bortfall av relevanta artiklar. Då Pubmed är en sökmotor som även innehåller medicinsk 

inriktade artiklar, kan detta vara orsaken till det stora antalet träffar innan avgränsningen med 

begreppet Experience gjordes. Experience genererade i ett bortfall även i CINAHL, och de 

artiklar som påträffades var dubbletter, som redan anträffats i sökblocket utan begreppet 

Experience.  

 

Litteratursökningen utfördes enskilt på titel, abstrakt och fulltext nivå men i samråd kring val 

av sökord vilket kan ha påverkat insamlingen av data, om tolkning skett på olika vis. Om 

litteratursökningen istället hade genomförts gemensamt hade kanske sökningen genererat i 
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fler träffar och minskat eventuellt bortfall. Datainsamlingen genomfördes enskilt och 

artiklarna införskaffades från varsin sökmotor samt togs hjälp av bibliotekarie vid enbart ett 

tillfälle, vilket kan ses som en svaghet. Om författarna istället gjort insamlingen i samråd 

samt träffat bibliotekarie mer frekvent, hade processen kunnat generera i en ökad förståelse 

kring tillvägagångssätt vid insamlingen av artiklar. En gemensam insamling hade även 

kunnat resultera i en mer tidseffektiv process. Fyra artiklar återfanns som dubbletter vilket 

kan anses som en styrka och då dubbletter kan anses tyda på en god sökstrategi. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskade enskilt vilket kan ha varit en svaghet då de kan ha granskats 

och tolkats på olika vis. Dock granskades de ytterligare en gång gemensamt för att säkerställa 

att de bedömts på samma sätt och på så vis tillförsäkra artiklarnas kvalitet. Kristensson 

(2014) belyser vikten av att flera författare deltar i gransknings momentet för att på så vis 

kunna jämföra och diskutera resultat och sedan tillsammans avgöra artiklarnas trovärdighet 

(ibid.). Författarna valde att kvalitetsgranska artiklarna utifrån en modifierad granskningsmall 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). I de artiklar som motsvarade medel i kvalitet var 

det svårt att återfinna framförallt den teoretiska referensramen. Dock ansågs samtliga artiklar 

vara användbara då de alla innehöll ett innehållsrikt resultat vilket resulterade i ett flertal 

informativa meningsenheter som svarade mot studiens syfte. Då det var första gången 

författarna skrev ett examensarbete med ovana i att granska vetenskapliga artiklar kan detta 

ses som en svaghet. Men med hjälp av handledare samt litteratur kunde denna svaghet 

kompenseras. 

Dataanalys 

Den manifesta innehållsanalysen valdes att nyttjas för att vara textnära och inte tappa 

sjuksköterskors erfarenheter som framkommer i texten. Om endast en latent analys hade 

använts hade det funnits risk att sjuksköterskors egna erfarenheter gått förlorat och att 

författarnas egna tankar och tolkningar tagit över. Då den latenta analysen utgår från 

tolkning, precis som Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar.  

 

För att minska risken för fel översättning av meningsbärande enheter, tog författarna hjälp av 

ett svensk-engelskt lexikon. En svaghet som uppstod vid översättningen var att ord och 

meningar kunde tappa sin innebörd, då den engelska och svenska meningsuppbyggnaden inte 

alltid ser lika ut. Därför blev texten vid översättningen till viss del tolkad. Författarna försökte 
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översätta så textnära som möjligt, utan att tappa innebörden och undvika att tolka texten för 

mycket vid översättning. Översättningen, kondenseringen samt kodningen gjordes enskilt, 

vilket författarna till en början trodde var en bra metod, i tron om att effektivisera arbetet. Det 

visade sig att författarna hade olika lätt att översätta och tolka och i efterhand kom författarna 

till insikt att denna metod hade blivit mer effektiv om den gjorts tillsammans. Om detta 

moment hade gjorts tillsammans hade det kunnat leda till att överblicken av samtliga artiklar 

blivit bättre, som sedan stärkt resultatet och ökat tillförlitligheten, vilket även Kristensson 

(2014) förklarar är en fördel för att minska risken att en författares tolkning präglar resultatet 

(ibid.). Därefter diskuterades det framtagna materialet och översättningarna gemensamt för 

att säkerställa att de meningsbärande enheternas innehåll och kärna inte försvunnit.  

 

En svårighet som uppkom i analyseringen av data var att kodningen i vissa fall blev fel på 

grund av feltolkat material samt att den blev för otydlig och då kunde passa in i flera 

kategorier. En styrka var att två författare arbetade med studien och att handledning gavs av 

en handledare som kritiskt granskade det analyserade materialet, vilket Olsson och Sörensen 

(2014) styrker genom att förklara att trovärdigheten ökar om materialet analyseras av flera 

personer (ibid.). Efter omtolkning av material och diskussion mellan författarna korrigerades 

kodningen som då blev lättare att placera. Efter kodningen klipptes de meningsbärande 

enheterna ut, sedan färgades de för att lättare kunna urskilja vilken artikel de tillhörde. Denna 

metod underlättade arbetet då det blev lättare att hitta tillbaka till ursprungskällan. 

Färgsättningen är inget som framkommer i metodlitteratur eller i innehållsanalysen av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017), utan detta är något författarna själva valt att 

nyttja. För att tydliggöra resultatets innehåll, har citat använts under varje underkategori 

vilket Kristensson (2014) förklarar ökar trovärdigheten och skapar en helhet i texten (ibid.).  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visade att hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar var 

vanligt förekommande. Sjuksköterskor erfor att de frekvent blivit utsatta för verbala och 

fysiska angrepp. Gates, Ross och McQueen (2006) redogör att det är sjuksköterskor som blir 

mest utsatta för hot och våld angrepp, bland sjukhuspersonalen (ibid.). Att sjuksköterskor är 

de, bland vårdpersonalen, som blir mest utsatta styrker även Arbetsmiljöverket (2015). Vilket 

kan ha att göra med att det finns bristande kunskaper och erfarenheter bland sjuksköterskor, 

redogör Arbetsmiljöverket (2017).  
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Resultatet visade att de verbala angreppen som sjuksköterskor fått erfara tagit sig uttryck i 

hotfulla beteenden, höjda röster och svordomar, vilket överensstämmer med Avander et al. 

(2016) som förklarar att sjuksköterskor på en traumaenhet erfor blickar och kommentarer från 

patienter, samt att de har skrikit eller hotat både sjuksköterskor och andra patienter (ibid.). 

Gacki-Smith et al. (2009) styrker även de verbala angreppen i sin studie, som förklarar att 

sjuksköterskor blivit utsatta för verbala angrepp av patienter och anhöriga som skriker, svär 

samt trakasserar sjuksköterskor (ibid.). Resultatet visade att de verbala angreppen var vanligt 

förekommande, vilket överensstämmer med Gates et al. (2006) som redovisar i en studie, 

som undersökte sjuksköterskors upplevelser av våld på akutmottagningar, att 98 % av 

sjuksköterskor någon gång har blivit utsatta för verbala angrepp av både patienter och 

besökare (ibid.). Vilket även Avander et al. (2016) styrker genom att förklara att de verbala 

angreppen visats vara mest förekommande av angrepp (ibid.).  

Gällande de fysiska angreppen, visade resultatet att sjuksköterskor erfor att de blivit 

sparkade, slagna, knuffade och att de fått saker kastade på sig, detta stämmer överens med 

Gacki-Smith et al. (2009) studie som redogör att fysiska angrepp som sjuksköterskor fått 

utstå hade förekommit som slag och sparkar samt att de har blivit knuffade och spottade på 

(ibid.). Gates et al. (2006) redogör även att nästan hälften av sjuksköterskor på 

akutmottagningar hade blivit utsatta för fysiska angrepp, av minst en patient (ibid.).  

Studiens resultat överensstämmer även med Avander et al. (2016) som förklarar att patienter 

och anhöriga kunde bli aggressiva, kasta stolar och glas omkring sig på avdelningen (ibid.).  

 

Studiens resultat visade att patienter eller anhöriga som var påverkade av alkohol eller droger 

hade tendens att bli hotfulla och våldsamma, och att sjuksköterskor borde förvänta sig att 

dessa personer kunde bli aggressiva, vilket stämmer överens med Gacki-Smith et al. (2009) 

som redovisar, att patienter och anhöriga som var påverkade av alkohol var de som hade 

högst potential att utsätta sjuksköterskor för hot och våld (ibid.). Även Avander et al. (2016) 

styrker detta och belyser att alkohol och droger är den största riskfaktorn för hot och våld. De 

belyser även att psykisk sjukdom och demens är en annan riskfaktor, då dessa patienter blev 

våldsamma helt oförberett, på grund av deras sjukdomstillstånd (ibid.). Resultatet visade även 

att det fanns en brist på förståelse hos patienterna, samt att de hade orealistiska förväntningar 

på akutsjukvården, vilket kunde leda till ett hotfullt och våldsamt beteende. Vilket även 

Morphet, Griffiths, Plummer, Innes, Fairhall och Beattie (2014) tydliggör i sin studie, som 
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redovisar att patienter och anhöriga saknar förståelse för hur akutmottagningens system 

fungerar, och att det är en av de främsta orsakerna till hot och våld (ibid.).  

 

Resultatet visade dock att det inte enbart var patienter och dess anhöriga som låg till grund 

för våldsamma situationer på akutmottagningar. Det framkom att sjuksköterskor och 

sjukhusmiljön kunde förorsaka ett aggressivt beteende hos patienter och anhöriga. Resultatet 

visade att en fientlig attityd hos sjuksköterskor, med ett nedlåtande och ett oförskämt sätt att 

tilltala patienter och anhöriga, var en orsak till hot och våld på akutmottagningar. Detta 

styrker Ashton, Morris och Smith (2018) i sin studie, med att redovisa att sjuksköterskor hade 

använt ett okänsligt språk till patienter och anhöriga, som ledde till ett aggressivt beteende, 

som därefter ledde till hot och våld mot sjuksköterskor (ibid). Resultatet visade att 

personalbrist och underbemanning kunde leda till långa väntetider, vilket resulterade i att 

sjuksköterskor erfor hot och våld på akutmottagningar. Detta överensstämmer med Morphet 

et al. (2014) studie, som redogör att väntetider är den största anledningen till hot och våld, 

som sjukvården orsakar.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor erfor brister i kommunikationen och 

information, mellan professionerna samt mellan patienter och professionerna. De erfor att 

detta var en bidragande orsak till att hot och våld uppstod. I resultatet framgår det även att 

kommunikationen var en betydande del i hanteringen av våld, då våld kontinuerligt uppstod 

på akutmottagningar. Kirkevold (2000) belyser Joyce Travelbees teori som tydliggör att 

kommunikationen är en ömsesidig och fortlöpande kontakt, som förmedlar både tankar och 

känslor. Hon tydliggör att kommunikationen många gånger kan vara en komplicerad process, 

då den kräver en känsla för sensitivitet och lyhördhet (ibid.). Det framgick i resultatet, att 

sjuksköterskor inte alltid nyttjat detta, utan istället haft en fientlig attityd mot patienter och 

anhöriga, vilket då resulterade i irritation och aggression.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor erfor stöd från kollegor och menade på att det 

enbart var kollegorna som hade en inblick i vad som försiggick på akutmottagningar. 

Kollegornas uppmärksamhet och stöttning i samband med att någon utsatts för hot eller våld, 

skapade en känsla av tillhörighet. Detta överensstämmer med Ashton et al. (2018) som 

förklarar att då debriefing hade genomförts mellan kollegorna, hade en känsla av tillhörighet 

skapats samt att sjuksköterskor erfor att det endast var kollegorna som hade förståelse för vad 

de gått igenom (ibid.). Studiens resultat om att sjuksköterskor erfor att de fått stöd från 
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kollegorna överensstämmer med Freeman, Fothergill-Bourbonnais och Rashottes (2014) 

studie som belyser att kollegorna ställde upp och hjälpte till när det behövdes samt stöttade, 

vilket gjorde att sjuksköterskor orkade fortsätta jobba (ibid.). 

 

När stöd inte finns, är en av de mest framträdande delarna i studiens resultat där det tydligt 

framkommer att stöd från kollegor och ledning har en betydelse, men att det inte alltid 

fungerar som det ska. Att stöttning inte tillkommit i samband med våldsincidenter trots 

behovet som resulterat i känslor av ensamhet. Brist på support och delaktighet från ledningen 

har även Ashton et al. (2018) tydliggjort är ett problem på akutmottagningar, som menar att 

sjuksköterskor ofta känner sig ensamma, övergivna i svårhanterliga och farliga situationer. 

De menar att sjuksköterskor tappat sin professionalitet i samband med att de utsatts för våld 

men trots detta måste de fortsätta att arbeta (ibid.). Arbetsmiljöverket (2017) belyser 

problematiken kring stress och dåliga arbetsförhållanden och att detta kan öka risken för 

aggressiva situationer, vilket även framkommer i resultatet. I resultatet tydliggörs det att 

sjuksköterskor arbetar under stress och med press och höga krav från ledningen under 

bristande handledning på akutmottagningar, vilket ökat risken för våldsincidenter. Andra 

konsekvenser som sjuksköterskor erfor vid hot och våld, var att de upplevde fysiska, psykiska 

och emotionella påfrestningar. De erfor även negativa känslor som sårbarhet, rädsla, 

frustration och maktlöshet. Vilket överensstämmer med Ashton et al. (2018) som belyser att 

sjuksköterskor hade erfarit fysiska skador, samt kände sig upprörda, maktlösa och frustrerade, 

de upplevde även ett minskat välbefinnande (ibid.). Freeman et al. (2014) stärker även detta i 

sin studie att sjuksköterskor hade erfarit rädsla, frustration och maktlöshet efter hot och 

våldsincidenter (ibid.). Den höga frekvensen av hot och våld, tillsammans med känslor av 

frustration och maktlöshet, ledde till att sjuksköterskor hanterade incidenterna genom att 

acceptera det genom att härda ut, ignorera eller förneka incidenterna. Detta överensstämmer 

med Ashton et al. (2018) som redogör att sjuksköterskor hanterat incidenter genom att 

försöka glömma det som hade hänt, annars hade de inte klarat av arbetet (ibid.). Jeong och 

Kim (2017) styrker detta då de redogör att sjuksköterskor har hanterat incidenter genom att 

uthärdat det som hänt. De har även trott att det ingått i jobbet, och därför valt att ignorera hot 

och våldsincidenter (ibid.). Resultatet tydliggör även att sjuksköterskor kunde 

uppmärksamma potentiellt våld genom att observera kroppsspråk, tal och onormalt beteende 

hos patienter. Betydelsen i hur sjuksköterskan valt att bemöta patienten, vilket även 

Kirkevold (2000) belyser utifrån Joyce Travelbees teori som förtydligar att om ett empatiskt 

bemötande nyttjas kan det vara lättare att förutse en patients kommande handlingar (ibid.). 
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Detta skulle kunna vara överförbart till sjuksköterskor på en akutmottagning då de dagligen 

möter patienter, och om sjuksköterskor nyttjar ett empatiskt bemötande skulle risken för hot 

och våld kunna reduceras. Vilket även framkommer i resultatet.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor erfor känslor av uppgivenhet och likgiltighet efter att ha 

blivit utsatta av hot och våld. Resultatet redogjorde även för att sjuksköterskor bland annat 

erfor frustration, oförståelse, ånger, uppgivenhet samt depression, vilket skulle kunna tolkas 

utifrån Travelbees teori, då sjuksköterskor upplevde uppgivenhet och oförståelse, vilket kan 

ses som ett uttryck för lidandet, vilket Kirkevold (2000) beskriver. Förvirring, vrede, 

självmedlidande samt depression ingår i Joyce Travelbees teori om lidandet och dess 

reaktionssätt, “varför just jag?”, som handlar om att personer inte har förståelse varför just 

hen har drabbats. Vidare förklarar teorin att personer som befinner sig i fasen likgiltighet 

anses vara i “mellanmänskliga akuthjälpssituation” och att dessa personer är i behov av hjälp 

för att inte bli apatiska, vilket är en fas som sällan är möjlig att vända (ibid.). Resultatet 

visade att sjuksköterskor erfor att de var i behov av stöd som de inte fått, vilket Kirkevold 

(2010) förklarar, kan resultera i att omvårdnaden avhumaniseras (ibid.). 

Slutsats 
Det framkommer i studien att sjuksköterskor utsätts för hot och våld av patienter, anhöriga 

och besökare, på akutmottagningar. Det har visat sig att sjuksköterskor själva kan ligga till 

grund för hot och våldsincidenter då kommunikation och informationsöverföring inte alltid 

fungerar som den ska. Bristande stöd från ledningen och otillräckliga säkerhetsåtgärder på 

arbetsplatsen bidrog till att dessa incidenter uppstod och/eller eskalerade. Sjuksköterskor 

erfor att utsattheten av hot och våld ledde till fysiska, psykiska och emotionella 

konsekvenser.  

 

Studien bidra till ökad förståelse och kunskap kring hur och varför hot och våld kan uppstå 

och vilka konsekvenser det kan medföra. Studien tydliggör problematiken vilket kan ge 

kunskap till både sjuksköterskor och allmänheten. Det kan öka förståelsen kring hur vården 

fungerar, vilka konsekvenser bristerna i organisationen kan medföra och därmed skapa 

förutsättningar för att tillsätta förebyggande åtgärder för att minska frekvensen av hot och 

våld. På så vis kan arbetsförhållandena förbättras och både patienters och sjuksköterskors 

hälsa främjas. Då studien belyser sjuksköterskor och akutmottagningar från åtta olika länder 



 

29 

men berör både sjuksköterskor och allmänhet i betydligt fler, hade framtida studier kunnat 

göras utifrån en svensk kontext för att tydliggöra problematiken inom den svenska hälso- och 

sjukvården. 

Självständighet  
Studien har skrivits gemensamt av Louise Fiskbäck och Malin Häggqvist. Inledningen skrevs 

av Malin i samråd med Louise. Innehållet i bakgrunden delades upp och första halvan (hot 

och våld, samt hot och våld i vården) skrevs av Malin och den andra hälften (en 

akutmottagning, erfarenheter samt mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden) skrevs av 

Louise. Louise skrev större delen av metoden. Sökning samt gallring av artiklar gjordes 

enskilt, och godkändes i samråd med den andra författaren. Kvalitetsgranskningen gjordes av 

Malin, men under överläggning med Louise. Analysen delades upp till en början men 

avslutades i samråd för att skapa ett resultat. Metoddiskussionen delades upp, men gjordes i 

samråd med varandra. Resultatdiskussionen inleddes med att författarna, var för sig, letade 

artiklar för att sedan göra diskussionen gemensamt. Samtliga delar har lästs igenom och 

korrigerats tillsammans! 

 

Författarna skrev inledning, bakgrund och metod på separata platser. Analys, resultat och 

diskussion samt slutfinnish genomfördes tillsammans i skolan. Både Louise och Malin är 

nöjda och anser att arbetsmetoden har varit bra men tror att arbetet hade kunnat effektiviseras 

genom att sitta tillsammans under hela arbetet och på så vis hade mindre fel och missförstånd 

kunnat undvikas.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL.   [ ] = Cinahl Headings.   ” ” = Fritextsökning 

 
Sökdatum 

 
Nr. 

 
Sökordskombinationer 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext                          
  

Valda 
artiklar 

2017-03-10 S1 “workplace violence  “ 867 0 0 0 0 

 S2 “violence” 18811 0 0 0 0 

 S3 [Workplace Violence] 766 0 0 0 0 

  S4 [Violence]  6449 0 0 0 0 

  S5 “aggression“ 1617 0 0 0  0 

  S6 “aggressive behavior” 1870 0 0 0 0 

  S7  “threat” 6237 0 0 0 0  

 S8 [Aggression]  5131 0 0 0 0 

 S9 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
OR S7 OR S8 

29900 0 0 0 0 

 S10 “nursing” 105905 0 0 0 0 

 S11 “nurse” 82101 0 0 0 0 

 S12 “nursing care” 22288 0 0 0 0 

 S13 [nurses] 7714 0 0 0 0 

 S14 S10 OR S11 OR S12 OR S13 123403 0 0 0 0 

 S15 “emergency” 45004 0 0 0 0 

 S16 “emergency department” 20453 0 0 0 0 

 S17 “emergency care”  9513 0 0 0 0 

 S18 “emergency nurse” 1652 0 0 0 0 

 S19 [Emergency Care] 4877 0 0 0 0 

 S20 [emergency service] 16863 0 0 0 0 

 S21 “emergency services” 22919 0 0 0 0 

 S22 S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR 
S19 OR S20 OR S21  

45004 0 0 0 0 

 S23 “experience” 132604 0 0 0 0 

 S24 S9 AND S14 AND S22  351 351 22 9 7  

 S25 S23 AND S24 119 119 10 4  4 

Artikelsökningen begränsades med Research article, Peer-Reviewed och Engelska.  
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Sökning i Pubmed.   ( ) = Mesh-sökning.    “” = Fritext sökning  

 
 
Sökdatum 

 
Nr. 

 
Sökordskombinationer 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext                       
  

Valda 
artiklar 

2018-03-14 S1 “Workplace violence” 2205 0 0 0 0 

 S2 (Workplace violence) 515 0 0 0 0 

 S3 “Violence” 101714 0 0 0 0 

 S4 (Violence) 84830 0 0 0 0 

 S5 “Aggression” 46363 0 0 0 0 

 S6 (Aggression) 34213 0 0 0 0 

 S7 “Aggressive behavior” 59310 0 0 0 0 

 S8 “Threat” 51581 0 0 0 0 

 S9 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 
OR S6 OR S7 OR S8 

201030 0 0 0 0 

 S10 “Nursing” 698414 0 0 0 0 

 S11 (Nursing) 241648 0 0 0 0 

 S12 “Nurse” 350768 0 0 0 0 

 S13 “Nursing care” 654131 0 0 0 0 

 S14 (Nursing care) 128542 0 0 0 0 

 S15 S10 OR S11 OR S12 OR S13 
OR S14 

810351 0 0 0 0 

 S16 “Emergency”  337937 0 0 0 0 

 S17 “Emergency department” 215181 0 0 0 0 

 S18 “Emergency care” 316577 0 0 0 0 

 S19 “Emergency nurse” 11181 0 0 0 0 

 S20 “Emergency service” 144885 0 0 0 0 

 S21 (Emergency service, hospital) 65251 0 0 0 0 

 S22 S16 OR S17 OR S18 OR S19 
OR S20 OR S21 

432590 0 0 0 0 

 S23 S9 AND S15 AND S22 1910 0 0 0 0 

 S24 “Experience” 566840 0 0 0 0 

 S25 S23 AND S24  194 194 9 4 2 

Artikel sökningen begränsades med Peer-Reviewed och Engelska.  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 

Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%) 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög                                        Medel                    Låg 
 
Kommentar till bedömning 

 



 

11 

Bilaga 3 Artikelöversikt  
 
Författare/år/land 

 
Titel 

 
Metod 
 

 
Urval 

 
Kvalitet 

 
Angland, S., Dowling, 
M. & Casey, D. 
(2014)  
Ireland 
 

 
Nurses' perceptions of the 
factors which cause violence 
and aggression in the 
emergency department: a 
qualitative study. 
 

 
Kvalitativ deskriptiv 
design 

 
7 sjuksköterskor, mellan 36-40 år. 5 av 
dessa har mellan 7-10 års yrkeserfarenhet 
på en akutmottagning. 

 
 
Hög 

Catlette, M. (2005)  
USA 
 

A descriptive study of the 
perceptions of workplace 
violence and safety 
strategies of nurses working 
in level I trauma centers. 
 

Kvalitativ deskriptiv 
design 

8 sjuksköterskor, med åldrar 20-49 år. 6 
kvinnor och 2 män.  
 

Hög 

Han, C. Y., Lin, C. C., 
Barnard, A.,  Hsiao, 
Y. C., Goopy. S. & 
Chen, L. C. (2017) 
China, Australia & 
Canada. 
 

Workplace violence against 
emergency nurses in 
Taiwan: A 
phenomenographic study. 

Kvalitativ 
fenomenografisk 
design, med 
individuella 
intervjuer 

3 akutmottagningar. 30 sjuksköterskor, 5 
män, 25 kvinnor. 

Hög 

Hislop, E. & Melby, 
V. (2003) Great 
britain 

The lived experience of 
violence in accident and 
emergency 

Kvalitativ 
fenomenografisk 
design, med 
intervjuer 
 

5 sjuksköterskor som har blivit utvalda 
slumpmässigt, sjuksköterskor har jobbat 
minst 1 år på akutmottagning. 

Medel 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowling%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowling%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casey%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Catlette%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16308040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnard%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsiao%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsiao%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goopy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28487095
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Pich, J., Hazelton, M., 
Sundin, D. & Kable, 
A. (2011) Australia 

 
Patient-related violence at 
triage: A qualitative 
descriptive study. 

 
Kvalitativ deskriptiv 
design 

6 sjuksköterskor som jobbar inom triage. 
2 män och 4 kvinnor, mellan åldrarna 29-
53. De har mellan 4-21 års erfarenhet. 5 
heltidsanställda och 1 deltidsanställd. 
 

Hög 

Ramacciati, N., 
Ceccagnoli, A. & 
Addey, B. (2015) Italy 

Violence against nurses in 
the triage area: An Italian 
qualitative study. 

Kvalitativ 
fenomenografisk 
design, med 
intervjuer 

9 sjuksköterskor, från 7 olika 
akutmottagningar 

Hög 

Ramacciati, N., 
Ceccagnoli, A., 
Addey B. & Rasero, 
L. (2018)  
Italy 
 

Violence towards 
Emergency Nurses. The 
Italian National Survey 
2016: A qualitative study. 

Kvalitativ 
frågeformulär med 
öppna frågor 

265 sjuksköterskor, 144 kvinnor, 119 
män och 2 ej angivna. Genomsnittlig 
ålder 42, genomsnittlig arbetserfarenhet 
18 år, genomsnittlig erfarenhet inom 
akutmottagning 11 år. 

Medel 

Tan, M F., Lopez, V 
& Cleary, M 
(2015) 
Singapore 
 

Nursing management of 
aggression in a Singapore 
emergency department: A 
qualitative study. 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
semistrukturerade 
frågor. 

10 sjuksköterskor som arbetat på 
akutmottagning mindre än 3 män. 

Hög 

Wolf, LA., Delao, 
AM & Perhats, C. 
(2014) USA 

Nothing Changes, Nobody 
Cares: Understanding the 
Experience of Emergency 
Nurses Physically or 
Verbally Assaulted While 
Providing Care 

Kvalitativ deskriptiv 
explorativ design 
med skriftliga 
berättelser skickade 
via e-post. (”Berätta 
om dina 
erfarenheter av våld 
i en nödsituation”) 

46 sjuksköterskor. 8 män, 37 kvinnor 
(och 1 sjuksköterska med okänt kön) 

Medel 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hazelton%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kable%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kable%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ramacciati%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ceccagnoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Addey%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Rasero%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Rasero%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427832
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Bilaga 4 Innehållsanalys 

Meningsenhet (eng.) Meningsenhet (sv.) Kondensering Kod  Underkategori Kategori  

She came out of the bed and 
hit me with the heel of her 
foot and knocked me clear 
onto the floor; she got me in 
the corner of the eye.  

Hon reste sig från sängen och 
sparkade mig med hälen, och 
sparkade ner mig till golvet. 
Hon träffade mig i ögonvrån 

Patienten sparkade ner mig 
till golvet och träffade mig i 
ögonvrån 

 
Patienten sparkade 
sjuksköterskan  

 
Fysiska angrepp 
som 
sjuksköterskor 
fått erfara 

 
 
 
 
 
 
Uttryck för hot 
och våld 
 
  
 

 
Other common types of 
verbal abuse included using 
a raised voice or shouting, 
making unreasonable 
demands and intimidation 
 

 
Andra vanliga typer av 
verbala angrepp inkluderade 
att använda en hög röst eller 
skrika, ställa orimliga krav 
och hota 

 
Verbala angrepp inkluderar 
höjd röst, skrik, ställa höga 
krav och hota 

 
Verbala angrepp 
inkluderar höjd röst, 
skrik, ställa höga 
krav och hota 

 
Verbala 
angrepp som 
sjuksköterskor 
fått erfara 

The narratives of 
participating 
emergency nurses uncovered 
common factors that were 
antecedents to violence in 
their emergency 
departments, 
including long waiting times, 
the presence of psychiatric 
patients and patients with a 
history of violence, and the 
presence of patients or 
visitors who were under the 
influence of drugs or 
alcohol. 

 
Berättelserna från de 
deltagande 
akutsjuksköterskorna visade 
på vanliga faktorer som 
förorsakade våld på deras 
akutavdelningar, det 
inkluderade långa väntetider, 
förekomst av 
psykiatripatienter och 
patienter med våldsrelaterad 
historia, och närvaron av 
patienter eller besökare som 
var påverkade av droger eller 
alkohol. 

 
Sjuksköterskor såg samband 
mellan våld och långa 
väntetider, 
psykiatripatienter, patienter 
med våldsrelaterad historia, 
alkohol eller drogmissbruk 
och menar på att de kan 
förorsaka våld på 
akutavdelningen  

 
Långa väntetider, 
alkohol, droger och 
våldsrelaterad 
historia kan 
förorsaka våld 

 
 
När patienter 
och anhöriga är 
vållande till hot 
och våld 

 
 
Erfarenheter av 
när hot och våld 
kan förväntas 
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Violence can be triggered by 
our behavior too. 
“Sometimes” we are at fault 
when we have episodes of 
violence from people who 
are neither psychiatric cases 
nor alcoholics, sometimes 
we are the ones at fault 

 
Våldet kan triggas igång av 
vårt beteende också. Ibland är 
vi orsaken till den våldsamma 
situationen, när patienten 
varken är psykisk sjuk eller 
alkoholpåverkad. Ibland är vi 
de som gör fel. 

 
Våldet kan triggas igång av 
vårt beteende också. Ibland 
är vi orsaken till den 
våldsamma situationen, och 
patienten är varken ett 
psykiatriskt fall eller 
alkoholpåverkad. 

 

En våldsam 
situation kan även 
triggas igång av vårt 
beteende 

 
När sjukvården 
ger upphov till 
hot och våld 

 
All the participants 
expressed great appreciation 
for the support they received 
from colleagues following 
an incident 

 
Alla deltagare uttryckte stor 
uppskattning för det stöd de 
fick från kollegor efter en 
incident 

 
Uppskattar det stöd de fick 
från kollegorna efter en 
incident 

 

Uppskattar stödet 

från kollegorna 

 
 

 
 
 
 
 
 
Stödets betydelse 
 
 

 
For incidents that were 
perceived as 
inconsequential, nurses 
reported that the nurse 
managers did not show 
concern or render support. 
  
 
 

 
För incidenter som 
uppfattades som oviktiga 
rapporterade 
sjuksköterskorna att chefen 
inte visade oro eller stöd.  

 
Vid incidenter som ansågs 
oviktiga visade chefen inget 
stöd. 

 
 
Chefen visade inget 
stöd 
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Participants described scars 
left on their bodies as a 
result of workplace violence 
injury. For some, these 
physical signs of abuse were 
daily reminders of the threats 
to life that exist in the 
emergency department. 

 
Deltagarna beskrev ärr på 
sina kroppar, som ett resultat 
av våld på arbetsplatsen. För 
vissa var dessa fysiska 
märken från 
missförhållandena daglig 
påminnelser om de hot mot 
livet som finns på 
akutavdelningen. 

 
Ärr på sina kroppar som 
resultat av arbetsplatsvåld 
och de fysiska märkena blev 
en daglig påminnelse om 
hot mot livet som fanns på 
akutmottagningen 

 
Ärren blev 
påminnelse om hot 
mot livet som fanns 
på 
akutmottagningen 

 
Erfarenheter av 
att påverkas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våldets följder 
 

 
In consequential incidents 
appeared to be justified and 
normalized by the high 
frequency of aggressive 
incidents. 

 
Som en följd framstod 
incidenterna vara befogade, 
och normaliserades av den 
höga frekvensen av 
aggressiva incidenter. 

 
Aggressiva incidenter 
ansågs vara befogade och 
normaliserades. 

 
Aggressivitet 
normaliserades. 

 
En del av 
vardagen 

 
Frequent interaction with 
patients was deemed 
important to prevent 
aggression, including 
providing information and 
updates. 

 
Upprepat interagerande med 
patienter ansågs vara viktigt 
för att förebygga aggression, 
detta inkluderade att 
information och 
uppdateringar. 

 
Upprepad information och 
kontakt med patienten 
ansågs förebygga 
aggression.  

 
Upprepad 
information och 
kontakt med 
patienten ansågs 
förebygga 
aggression. 

 
Hantera hot och 
våld 

 

 

 

 

 


