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Bakgrund: Hot och våld mot personal på akutmottagningar har ökat sedan 2018. 
Arbetet på akutmottagningar är växlande och yrkesetiska krav ställs på att 
sjuksköterskor ska ge en god och rättvis omvårdnad till alla patienter. Ett 
personcentrerat bemötande är betydelsefullt på akutmottagningar då det kan 
förebygga hot och våld. Sjuksköterskor upplever emellertid att det är svårt att 
tillämpa personcentrerad vård i den akuta kontexten. Syfte: Syftet med studien vara 
att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på somatiska 
akutmottagningar. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa 
artiklar från omvårdnadsrelaterade databaser. Resultat: Sjuksköterskors 
upplevelser förändrades över tid och delades in i tre innehållsområden:  Upplevelser 
av att hot och våld kan inträffa, Upplevelser när hot eller våld inträffar och 
Upplevelser efter att hot eller våld har inträffat. Diskussion: Metoddiskussionen 
utgick från Shentons fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen diskuterades 
ifrån tre fynd, dessa var: En otrygg vårdmiljö kan leda till fördomar, Gemensamma 
värderingar stärker tryggheten för alla och Moralisk stress när verkligheten 
kolliderar med yrkesetiska ideal. Fynden diskuterades utifrån McCormack och 
McCances’ teoretiska ramverket Person-centred practice framework och 
International Council of Nurses Etisk kod för sjuksköterskor. 
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Abstract  

Background: Violent and aggressive behaviour towards emergency department 
staff have increased since 2018. Treating a wide range of patients and conditions in 
the emergency department can be challenging and ethical practice is acknowledged 
as an essential feature of good and fair nursing. Adopting a person-centred approach 
in the field of emergency nursing is vital as it can prevent violent and aggressive 
behaviour. However, nurses find it difficult to apply person-centred care in the acute 
context. Aim: The aim of the literature review was to shed light on nurses' 
experiences of workplace violence in the somatic emergency department. Method: 
A general search was conducted on electronic databases within healthcare. The 
search identified twelve qualitative articles. Result: Nurses' experience was divided 
into three categories based on the course of events. Workplace violence a constant 
threat, When workplace violence occurs and After workplace violence has 
occurred. Discussion: The method discussion was based on Shenton's criteria for 
ensuring trustworthiness. The result discussion findings were: An unsafe 
atmosphere can lead to preconceptions, Shared values strengthen a sense of 
security and Moral distress when reality conflicts with ethical ideals. The findings 
were discussed based on previous research, McCormack and McCances’ Person-
centred practice framework and International Council of Nurses Code of ethics for 
nurses. 
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Inledning 
Hot och våld inom hälso- och sjukvården är ett växande problem på såväl nationell som 

internationell nivå (Arbetsmiljöverket, 2011). På nationell nivå visar en undersökning att 

hot och våld mot sjukvårdspersonal ökat sedan 2018 och den främsta ökningen har skett 

inom akutsjukvården (Novus, 2020). Vidare anses det vara ett allvarligt och högst aktuellt 

arbetsmiljöproblem då det leder till negativa konsekvenser för individen, arbetsplatsen 

och samhället. Trots påvisad ökning förmodas det finnas ett omfattande mörkertal 

gällande prevalensen och fenomenet är således än större än vad det ger sken av att vara 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Med hänsyn till att hot och våld ökat och att det finns ett 

förmodat mörkertal bedöms det aktuellt att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta 

hot och våld på akutmottagningar.  

Bakgrund 
Hot och våld är ett brett begrepp. Den internationella definitionen av våld omfattar 

avsiktlig muntlig eller fysisk handling som leder till uppkomst av fysisk eller psykisk 

skada hos en annan människa (World Health Organization [WHO], 2014). Av de 

arbetsskador som anmäls i Sverige varje år är hot och våld som enhetligt begrepp orsak 

till en betydande del (Arbetsmiljöverket, 2020). I Sverige har arbetsgivaren genom 

samverkan med arbetstagare huvudansvar för upprättandet av en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljölagen [AML], 1977). Arbetsuppgifter ska planläggas så att de kan 

genomföras i en sund och säker miljö och arbetslokaler ska vara utformade från en 

arbetsmiljösynpunkt. Arbetarskyddsstyrelsens (AFS, 1993) föreskrifter om åtgärder mot 

våld och hot i arbetsmiljön innehåller flera riskförebyggande åtgärder till exempel att 

arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot som kan finnas på arbetsplatsen. Vid 

upprepade händelser av ovan nämnd karaktär ska anställda få särskilt stöd och 

handledning för att lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsmiljöverket (2011) 

skriver att yrkesgrupper som har stor mängd direktkontakt med människor löper större 

risk att utsättas för hot och våld. Utöver mycket direktkontakt är kvälls- och nattarbete, 

bristande erfarenhet inom yrket, stress, tidsbrist och för hög arbetsbelastning ytterligare 

riskfaktorer för hot och våld på arbetet. Bland de yrkesgrupper vilka anmäler skador 

relaterade till hot och våld är personal inom hälso- och sjukvården samt den sociala 

sektorn överrepresenterade (Arbetsmiljöverket, 2011). En undersökning av Novus (2020) 



 6 (51) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

visade att 78% blivit utsatta för hot och 80% blivit utsatta för våld på arbetsplatsen inom 

hälso- och sjukvården. I samma undersökning kunde cirka 10% inte svara på huruvida de 

blivit utsatta för hot och våld eller inte, vilket tyder på att definitionen kan vara svår. En 

studie av Morphet et al. (2019) visade att sjukhusledningens förebyggande arbete och 

hantering av hot och våld grundades på lokala riktlinjer såväl som lagar. 

Sjukhusledningen beskrev emellertid att det var svårt att utveckla samt tillämpa principer 

och riktlinjer som kunde omfatta alla typer av incidenter som kunde inträffa. 

Sjukhusledningen uttryckte att hanteringen av hot och våld varierade beroende på 

bakomliggande orsak, vilket också framkom i en studie av Murray et al. (2020) där 

hotfulla situationer dessutom beskrevs bli extra problematiska om utövaren hade nedsatt 

förmåga att styra och kontrollera sitt beteende. Exempel på detta kunde vara vid kognitiv 

sjukdom, psykisk sjukdom eller intoxikation. Därtill beskrevs även medicinska tillstånd 

som trauma, delirium och hypoglykemi varit föranledande orsaker till hot och våld på 

akutmottagningar (Murray et al., 2020).  

En akutmottagning är en ombytlig arbetsplats med ett högt antal patienter, korta möten 

och ett intensivt arbetstempo (Wikström, 2018). Orsaker till att personer söker vård på en 

akutmottagning kan vara allt från mindre sårskador till akut livshotande tillstånd som 

stroke eller hjärtinfarkt. För att kunna ge god vård i denna komplexa vårdkontext krävs 

kvalificerad personal och ett välfungerande teamarbete. Det ställs höga krav på 

personalens kunskap och beslutsförmåga för att rätt patient ska få adekvat behandling i 

rätt ordning och tid (Wikström, 2018). Akutmottagningar kan ha olika tillvägagångssätt i 

omhändertagandet av patienter, men de flesta sjukhus tillämpar någon form av triagering 

i den första kontakten (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2010). Triage innebär att patienter sorteras in i kategorier utifrån hur akut hälsotillståndet 

anses vara och hur fort de behöver träffa en läkare. Baserat på patientens vitalparametrar 

och symtom gör mottagande sjuksköterska en bedömning av vilken prioriteringsnivå 

patienten bör tilldelas. En del patienter bedöms inte vara i behov av akut vård medan 

andra bedöms kräva akut omhändertagande (SBU, 2010). Den primära bedömningen vid 

triagering är således avgörande för hur patientens vård ska fortlöpa. De flesta personer 

som anländer till en akutmottagning känner en stark oro för sin hälsa och vill snarast bli 

undersökta av läkare och få hjälp (SBU, 2010). Patienter i en studie uttryckte att de 

förväntat sig en högre prioritering än vad de tilldelades vid triage och gemensamt för 
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denna grupp var också ett högre antal återbesök än genomsnittet (Toloo et al., 2016). 

Vidare beskrev patienter upplevelsen av att sjuksköterskor inte tog deras oro på allvar vid 

triagering. De menade att sjuksköterskor endast riktade uppmärksamhet mot deras 

fysiologiska parametrar och inte tog hänsyn till deras uppfattningar och önskemål i 

samband med bedömning (Sonis et al., 2017). Patienter kunde inte heller förstå varför 

patienter som sökt vård efter dem prioriterades före och detta gjorde att de blev frustrerade 

(Hassankhani et al., 2019). Vidare uttryckte patienter att den fortsatta väntan efter mötet 

med bedömande sjuksköterska var lång och oviss. Patienter berättade att ingen i 

personalen kom för att berätta vad som skulle hända och de kände sig således bortglömda 

och bortkomna på akutmottagningen. Sammantaget beskrev patienter att besöket på 

akutmottagningen var skrämmande och de upplevde ett starkt underläge gentemot 

personalen (Hassankhani et al., 2019; Kilaru et al., 2016). Vissa personer beskrev att 

denna underlägsenhet lett till att de nyttjat hot eller våld mot sjuksköterskor för att ta 

kontroll över situationen (Bingöl & Ince, 2021). Däremot berättade patienter hur god 

kommunikation från sjuksköterskor lindrade deras oro och gjorde väntan på 

akutmottagningen lättare att hantera (Blackburn et al., 2019; Swallmeh et al., 2018). Detta 

belyser vikten av att sjuksköterskors förhållningssätt grundas i en humanistisk 

människosyn, vilket även är utgångspunkt för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Omvårdnad är legitimerade sjuksköterskors specifika kompetens och ansvarsområde 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Inom ansvarsområdet arbetar sjuksköterskor 

självständigt, i team och tillsammans med patienter och närstående för att tillgodose bästa, 

möjliga omvårdnad. Yrkestiteln är skyddad och legitimationen är en garanti för att 

sjuksköterskor besitter de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs enligt 

Socialstyrelsen (2020). Enligt Patientsäkerthetslagen (SFS, 2010:659) ska 

sjukvårdspersonal erbjuda evidensbaserad vård utformad i samråd med patienter i den 

mån som det går, samt visa omtanke och respekt. Personalen bär själv ansvaret för hur de 

fullgör sina arbetsuppgifter. Legitimationen kan återkallas av olika anledningar varav en 

är om sjukdom eller liknande omständigheter gör att en sjuksköterska inte kan utöva yrket 

tillfredsställande (SFS, 2010:659). Utöver det som är reglerat i lag rörande 

sjuksköterskors skyldigheter finns yrkesetiska koder vilka fungerar som centrala etiska 

värden och normer för att förtydliga primära arbetsuppgifter, samt utfästa vad patienter 
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kan förvänta sig av vården (Sandman & Kjellström, 2018). Sedan 1953 har International 

Council of Nurses’ etiska kod fungerat som vägledning till ett gemensamt förhållningssätt 

för sjuksköterskor oberoende nationella lagar (International Council of Nurses [ICN], 

2021). Koden omfattar allt från hur sjuksköterskor ska arbeta för global hälsa till 

förhållningsätt gentemot individer, vilket den reviderade versionen som släpptes 2021 

speciellt visar på då personcentrerad vård tillkommit. Personcentrerad vård ämnar flytta 

fokus från sjukdom och diagnos och istället låta patienters behov, resurser och önskningar 

stå i centrum för vårdprocessen (Ekman et al., 2011, McCormack & McCance, 2016). 

Detta förutsätter att sjuksköterskor har ett holistiskt förhållningssätt och uppmuntrar 

patienter till att dela sina berättelser. Genom att ta del av patienters historier erhåller 

sjuksköterskor en helhetsbild, vilket lägger grund för vidare dialog kring vård och 

behandling. Utifrån detta kan de i partnerskap med patienter och eventuella närstående ta 

välgrundade beslut kring det fortsatta vårdförloppet (Ekman et al., 2011; McCormack & 

McCance, 2016). I en studie av Sharp et al. (2015) medförde personcentrerad vård att 

patienter strävade efter att ta kontroll över och vara delaktiga i sina vårdprocesser. Vidare 

resulterade detta i kortare vårdtider och ökad patienttillfredsställelse. Ett empatiskt 

arbetssätt bidrog därutöver till minskad förekomst av våld på akutmottagningar i en studie 

av Lau et al. (2012). Studier gjorda på akutmottagningar visade emellertid att 

sjuksköterskor upplevde det svårt att tillämpa personcentrerad vård i den akuta kontexten. 

Ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienter och närstående beskrevs vara 

betydelsefullt, men de korta mötena och det akuta vårdbehovet ledde till att den fysiska 

kroppen ofta hamnade i fokus (Innes et al., 2021; McConnell et al., 2016; Pavendahl et 

al., 2021; Ross et al., 2014). Oförmågan att ge personcentrerad vård ledde till moralisk 

stress hos sjuksköterskor då de inte uppnådde de etiska krav som de upplevde ingick i 

yrket (Epstein et al., 2020; Oh & Gastmans, 2015). Moralisk stress beskrevs i studier leda 

till konsekvenser vilka påverkade både patienter och sjuksköterskor negativt (Burston et 

al., 2013, Yi et al., 2021). Genom att belysa hur sjuksköterskors känslor i förhållande till 

det professionella ansvaret påverkas av hot- och våldssituationer kan en ökad förståelse 

för dess inverkan på omvårdnaden som ges tydliggöras.  
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Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på somatiska 

akutmottagningar. 

Metod 

Design 
Designen var en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar.  En allmän 

litteraturstudie syftar till att generera ny kunskap inom ett visst område, genom att 

sammanställa redan befintlig forskning (Friberg, 2017a). Forskningsartiklar med 

kvalitativ ansats användes då det passade syftet. En studie med kvalitativ ansats avser 

beskriva, förstå eller tolka personers upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 

2017). Ett flödesschema inspirerat av Polit och Beck (2016) användes för att upprätthålla 

struktur (Figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema över litteraturstudiens olika steg (Polit & Beck, 2016) (förf. 

övers.). 
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Sökvägar och urval 
Enligt steg ett i flödesschemat av Polit och Beck (2016) formulerades ett problemområde 

och ett syfte arbetades fram. Därefter identifierades nyckelorden: sjuksköterskor, 

upplevelser, hot och våld och akutmottagning ur syftet i enlighet med steg två. 

Nyckelorden översattes till engelska med hjälp av Swedish MeSH, som är ett register 

framtaget av Karolinska Institutet (u.å), vilket syftar till att identifiera sökord och 

synonymer för sökningar i databaser. Detta resulterade i sökord och synonymer vilka har 

använts som fritext i Cinahl, PubMed och PsycINFO. En pilotsökning gjordes i databasen 

Cinahl med nyckelorden som fritext för att se vilken forskning som fanns på området och 

för att ytterligare ringa in problemområdet. Nyckelorden delades in i fyra sökblock, se 

Bilaga 1. Därefter påbörjades en systematisk sökning i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO för att hitta vetenskapliga artiklar till litteraturstudien enligt steg tre i 

flödesschemat. Samtliga databaser innehåller vetenskapliga artiklar med relevans för 

omvårdnad, medicin och hälsa (Karlsson, 2017). Först identifierades ämnesord i varje 

databas därefter tillfördes fritext för att utöka antalet träffar. Ämnesord är bestämda 

kategorier som går att hitta som listor i de olika databaserna och kopplar till artiklarnas 

innehåll (Östlund, 2017). I Cinahl heter ämnesord ‘MH Subject Heading’, i PubMed 

kallas det för ‘MeSH’ och i PsycINFO för ‘Thesaurus’. För att hitta ämnesord användes 

nyckelorden samt synonymerna framtagna från Swedish MeSH. Till sökorden i fritext 

användes ‘Välj ett fält (valfritt)’ i Cinahl, ‘Title/Abstract’ i PubMed och ‘Anywhere 

except full text - NOFT’ i PsycINFO, vilket innebar att endast sammanfattande text i 

artiklarna gav resultat för att få så relevanta sökningar som möjligt i databaserna. Till 

sökorden i fritext har frassökning tillämpats. Frassökning används för att hålla samman 

flera ord som tillsammans utgör ett begrepp med hjälp av citationstecken (”) (Karlsson, 

2017). Till sökorden i fritext har också trunkering använts. Trunkering används enligt 

Karlsson (2017) för att söka på flera ord av samma rot och tillämpas med hjälp av tecknet 

(*). Boolesk sökteknik användes för att specificera sökningarna mellan sökorden och 

mellan sökblocken. Vid boolesk sökteknik används enligt Östlundh (2017) operatorer för 

att ange hur valda sökord ska kombineras. Tekniken kan skilja sig mellan de olika 

databaserna men det vanligaste är att använda operatorerna OR, AND eller NOT. Den 

booleska operatorn OR används för att särhålla ord som är synonyma och operatorn AND 

används för att hålla samman sökord vilka inte är synonyma (Östlundh, 2017). Till 
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litteraturstudien användes den booleska termen OR mellan alla sökord i Cinahl, PubMed 

och PsycINFO. De fyra sökblocken baserade på nyckelorden kombinerades slutligen till 

ett sökblock i respektive databas med hjälp av den booleska termen AND mellan varje 

sökblock. Resultatet i Cinahl blev 301 artiklar, i PubMed 17 och 30 i PsycINFO. 

Inklusions- och exklusionskriterier är förutbestämda kriterier vilka en artikel ska uppfylla 

för att få ingå i en studie (Karlsson, 2017). Inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ 

ansats samt att de svarade på syftet. Exklusionskriterie var länder som inte hade 

medlemskap i the International Council of Nurses (ICN). Detta för att kunna koppla till 

ICN:s etiska kod som ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar. 

Därtill användes begränsningarna publiceringsår 2011–2021 och peer-reviewed. 

Begränsningen peer-reviewed genererar artiklar vilka är granskade av ämnesexperter 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Detta resulterade i 192 artiklar i Cinahl, tolv i PubMed 

och 24 i PsycINFO.  Fyra artiklar tillkom utöver Cinahl, PubMed och PsycINFO genom 

manuella sökningar på Google Scholar och Högskolan Kristianstads bibliotek.  

Urvalet genomfördes till en början individuellt enligt steg fyra och fem i flödesschemat. 

De artiklar vars titlar vid en första anblick inte återspeglade studiens syfte sorterades bort 

direkt. Abstrakt lästes på återstående artiklar individuellt. Abstrakt är en kort 

sammanfattning av en artikels innehåll och kan nyttjas för att enkelt bedöma dess relevans 

(Östlundh, 2017). Artiklar som valdes ut delgavs sedan mellan författarna och en översikt 

sattes samman. Duplikationer plockades bort och artiklarnas innehåll diskuterades. Detta 

resulterade i 21 utvalda artiklar. En låst betald artikel bedömdes eventuellt vara relevant 

men kunde inte levereras i tid och sorterades därav bort. Totalt återstod 20 artiklar.  

Granskning och analys 
Enligt steg sex i flödesschemat granskades de återstående 20 artiklarna kritiskt. Till detta 

användes HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). 

Tidskrifternas autenticitet och kriteriet peer-review kontrollerades genom Register över 

vetenskapliga publiceringskanaler (u.å). Inga artiklar bedömdes kvalitetsmässigt 

nödvändiga att sorteras bort. För att bedöma artiklarnas relevans för litteraturstudien 

lästes artiklarna individuellt i sin helhet. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll i 

förhållande till litteraturstudiens syfte. Följaktligen valdes tolv artiklar vars resultat 

svarade på studiens syfte vidare till analys. Enligt steg sju i flödesschemat 
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sammanställdes därefter artikelöversikter över de tolv artiklarna (Bilaga 2). 

Artikelöversikter används för att på ett övergripligt sätt sammanställa information samt 

göra en utvärdering av den kvalitet som artiklarna i litteraturstudien bygger på (Polit & 

Beck, 2016).  

Efter granskningen påbörjades enligt steg åtta och nio analysprocessen. För detta moment 

användes ett tillvägagångssätt inspirerat av Fribergs (2017b) femstegsmodell för 

integrerad innehållsanalys. Friberg beskriver metoden som en process där helheten, i detta 

fall artiklarna, bryts ned till delar vilka svarar på syftet. Dessa delar sammanfogas därefter 

till en ny helhet vilken utgör resultatet. De tre första stegen gjorde författarna var för sig. 

Vid steg ett lästes artiklarna med fokus på resultatet. Vid steg två identifierades 

meningsbärande enheter i artiklarnas resultat vilka svarade på studiens syfte. Vid steg tre 

fördes de meningsbärande enheterna in en schematisk översikt. Därefter kondenserades 

de till kortare meningar och slutligen till koder. Vid steg fyra delgavs de schematiska 

översikterna mellan författarna och detta lade grund för diskussion kring resultatet. 

Utifrån de koder som framkommit under steg ett till tre skapades olika kluster utifrån 

likheter och skillnader. Material som inte svarade på syftet plockades bort. Slutligen 

nåddes en konsensus mellan författarna och totalt åtta kategorier bildades, vilka 

sammanfördes under tre olika innehållsområden. Se tabell 1 för exempel på 

analysarbetets tillvägagångssätt. Vid steg fem skrevs studiens resultat. Resultatet har 

bearbetats flera gånger under arbetets gång för att säkerhetsställa att det svarar på syftet. 

Tabell 1. Exempel på analysarbetets tillvägagångsätt. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori Innehållsområde 

”Being unaware of when a 
critical, threatening situation 
could arise and how the 
nurse would act and react 
was a source of insecurity” 

Att inte veta när 
eller hur en hotfull 
situation skulle 
uppstå var en källa 
till otrygghet   

Otrygghet Otrygghet 
på och 
utanför 
arbetet 

Upplevelser av att 
hot eller våld kan 
inträffa 
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Etiska överväganden 
Sandman och Kjellström (2018) skriver att en studie behöver syfta till att undersöka 

väsentliga frågor för att vara etiskt försvarbar. Hur sjuksköterskor upplever hot och våld 

på akutmottagningar ansågs vara betydelsefullt att belysa. Detta då hot och våld mot 

sjuksköterskor på akutmottagningar ökar, samtidigt som allt större krav ställs på 

sjuksköterskor att arbeta etiskt och effektivt. Vidare beskriver Kjellström (2017) att det 

vid examensarbeten är viktigt att värna människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berörs. Med avsikt att uppfylla detta har således etiska 

reflektioner gjorts under hela arbetets gång. Dessa reflektioner har dels gjorts utifrån 

författarnas egna tankar och värderingar, dels utifrån de sedan tidigare befästa 

forskningsetiska riktlinjerna nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet vilka Sandman och Kjellström (2018) beskriver. Hänsyn till de 

forskningsetiska riktlinjerna togs genom att enbart artiklar som var godkända av en etisk 

kommitté, eller som genom ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt redovisade att de 

forskningsetiska riktlinjerna hade uppnåtts inkluderades. Ytterligare var avsikten att 

författarnas förförståelse inte skulle påverka litteraturstudiens resultat. Av den 

anledningen redovisades samtliga fynd från artiklarna som svarade på litteraturstudiens 

syfte, oberoende om de matchade författarnas förförståelse eller inte.  

Förförståelse 
Författarna kommer från olika bakgrunder och har således skilda erfarenheter. En har 

tidigare arbetat som undersköterska inom äldrevården och den andre har en bakgrund 

inom kultur. Förförståelsen är att hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar 

blir allt vanligare och att det äventyrar deras arbetsmiljö, patientsäkerheten och 

vårdkvalitén. Därtill finns en tro om att allvaret av hot och våld förminskas och ses som 

en del av arbetet. Förförståelsen är att sjuksköterskor av denna anledning låter bli att 

anmäla eller lyfta problemet och att det därför finns ett stort mörkertal. Vidare är 

förförståelsen att det inte talas tillräckligt om hot och våld på arbetsplatserna och att 

sjuksköterskor förväntas lösa sådana situationer på ett personcentrerat sätt. Detta kan 

resultera i att hot och våld inte uppmärksammas samt att åtgärder på organisatorisk nivå 

inte vidtas för att komma till bukt med problemet. Slutligen är förförståelsen att 
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sjuksköterskor behöver ökat stöd från arbetsgivaren och bättre handlingskraft för att 

kunna bemöta hot och våld på ett för alla hälsosamt sätt. 

Resultat 
Litteraturstudiens resultat presenterar sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

somatiska akutmottagningar och baseras på resultat från tolv vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna är utförda i följande länder: Australien, Brasilien, Iran, Italien, Singapore, 

Sverige, Taiwan och USA. Analysen av artiklarna visade att sjuksköterskors upplevelser 

förändras över tid och upplevelserna delades in i tre innehållsområden (Figur 2). I 

innehållsområdet Upplevelser av att hot eller våld kan inträffa berättar sjuksköterskor att 

de är oroliga för framtiden och att de känner sig otrygga på och utanför arbetsplatserna. I 

innehållsområdet Upplevelser när hot eller våld inträffar uttrycker sjuksköterskor att de 

känner sig maktlösa inför hot och våld och att möjligheter att kontrollera hotfulla 

situationer medför trygghet. I innehållsområdet Upplevelser efter att hot eller våld har 

inträffat beskriver sjuksköterskor stödets betydelse efter en hot- eller våldsincident, 

motstridiga känslor kring att anmäla, psykiskt och fysiskt lidande som en konsekvens och 

att hot och våld påverkar lusten till arbetet. 

 

Figur 2. Innehållsområden och kategorier.  
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Upplevelser av att hot eller våld kan inträffa 

Oro för framtiden 

Sjuksköterskor vittnade om en ökad förekomst av hot och våld och de uttryckte oro för 

att det var ett resultat av ökad förekomst i samhället generellt (Dafny & Beccaria, 2020; 

Han et al., 2021). Vidare beskrev sjuksköterskor att hot och våld på akutmottagningar 

blivit så vanligt att de betraktade det som en del av det dagliga arbetet (Dafny & Beccaria, 

2020; Han et al., 2017; Han et al., 2021; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Souza 

Oliveira et al., 2020; Tan et al., 2014; Wolf et al., 2014). Det visade sig emellertid att 

sjuksköterskor var kluvna inför huruvida hot och våld skulle tolereras som en del av 

arbetet eller inte. Vissa sjuksköterskor uttryckte en oro över att toleransen skulle leda till 

att hot och våld blev ännu vanligare och slutligen accepteras. Sjuksköterskor som var 

oroliga över att toleransen skulle leda till en acceptans uttryckte ilska över kollegors sätt 

att ständigt förminska betydelsen av övergreppen (Wolf et al., 2014). Vidare angav 

sjuksköterskor att de var frustrerade över att kollegor omprioriterade arbetet för att lugna 

hotfulla personer. De uttryckte oro över att kollegor belönade ett våldsamt beteende med 

en högre vårdprioritering, då det kunde ge ett felaktigt budskap till de som sökte vård. 

Sjuksköterskor uttryckte att det fanns en risk att fler patienter och närstående skulle 

utnyttja beteendet som ett verktyg för att snabbare få vård (Thomas et al., 2021). 

Sjuksköterskors oro förstärktes ytterligare av ledningens passiva inställning till 

problemet. Sjuksköterskor berättade att ledningen sällan agerade i enlighet med den 

nolltolerans för hot och våld som rådde på sjukhusen, och de var oroliga för att patienter 

och närstående skulle tro att hot och våld var accepterat trots allt (Wolf et al., 2014). De 

sjuksköterskor som tolererade hot och våld som en del av arbetet uttryckte att toleransen 

var en nödvändighet för att orka med den höga exponeringen (Han et al., 2017; Han et 

al., 2021). Sjuksköterskor angav dessutom att de genom att ha valt en akutmottagning 

som sin arbetsplats också hade valt att tolerera en otrygg arbetsmiljö (Tan et al., 2014; 

Wolf et al., 2014).  

Otrygghet på och utanför arbete 

Sjuksköterskor beskrev att de kände sig otrygga på sina arbetsplatser och uttryckte att 

otryggheten bottnade i minnen av tidigare incidenter av hot och våld (Avander et al., 

2016; Dafny & Beccaria, 2020; Han et al., 2017; Han et al., 2021; Hassankhani et al., 
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2018; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014). Dessa minnen 

medförde enligt sjuksköterskor att de arbetade med en ständig rädsla för att något farligt 

skulle inträffa. Vidare uttryckte sjuksköterskor att otryggheten förstärktes av att hot eller 

våld kunde manifesteras på olika sätt och att de således inte kunde förbereda sig på vad 

som skulle hända (Dafny & Beccaria, 2020; Han et al., 2017; Pich et al., 2011; Ramacciati 

et al., 2015; Souza Oliveira et al., 2020; Thomas et al., 2021). Sjuksköterskor berättade 

att faktorer i arbetsmiljön som skulle stärka känslan av trygghet hade motsatt effekt. De 

beskrev att frostade dörrar, larmknappar och kameraövervakning istället påminde dem 

om att det fanns ett överhängande hot (Avander et al., 2016). Upplevelsen av att vara 

otrygg ökade i situationer då sjuksköterskor arbetade ensamma och triagen lyftes fram 

som en plats där konflikter lätt kunde uppstå (Han et al., 2017; Pich et al., 2011; Wolf et 

al., 2014). Bakomliggande orsak till konflikterna trodde sjuksköterskor vara höga 

förväntningar och kunskapsbrist bland allmänheten kring hur triagering fungerade 

(Thomas et al., 2021). Därtill uttryckte sjuksköterskor att det fanns en överordnad känsla 

av ‘oss mot dem’ mellan personalen i triagen och personerna i väntrummet. (Pich et al., 

2011). Den upplevda otryggheten kunde dessutom resultera i att sjuksköterskor 

registrerade patienter vilka uppträtt våldsamt. Vid återbesök medförde detta att en 

varningstext uppträdde när patientens journal öppnades, vilket gav en trygghet då 

sjuksköterskor fick en förvarning om potentiellt våldsamma patienter (Thomas et al., 

2021). Upplevelsen av att inte vara trygg följde med vissa sjuksköterskor utanför arbetet 

(Avander et al., 2016; Han et al., 2017). Sjuksköterskor uttryckte att de fruktade att bli 

uppsökta och attackerade av personer vilka de tidigare mött i arbetet (Avander et al., 

2016; Hassankhani et al., 2018; Pich et al., 2011; Tan et al., 2014). Rädslan hade för en 

sjuksköterska varit så intensiv att hen efter en våldsam händelse på arbetsplatsen inte 

vågat lämna sitt hem under en lång tid (Han et al., 2017).   

Upplevelser när hot eller våld inträffar 

Maktlöshet inför hot och våld 

Sjuksköterskor uttryckte att de upplevde maktlöshet inför våldet. Delvis grundades 

vanmakten i avsaknad av kompetens kring hur hot- och våldssituationer skulle hanteras 

(Pich et al., 2011), men främst skildrades upplevelsen av att inte ha tid eller psykisk 

kapacitet till att förebygga och möta aggressivt beteende (Dafny & Beccaria, 2020; Han 
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et al., 2017; Hassankhani et al., 2018; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2014). 

Oförmågan att hantera hot och våld resulterade i att sjuksköterskor gav efter för hotfulla 

patienters krav och prioriterade dem före andra patienter. Sjuksköterskor berättade att 

sådana omprioriteringar medförde att andra patienter blev försummade och 

sjuksköterskor uttryckte således oro för hur tillvägagångssättet påverkade 

patientsäkerheten (Avander et al., 2016; Thomas et al., 2021). Vissa sjuksköterskor 

beskrev emellertid hur de kunde göra allt för att ge patienter och närstående god vård, 

men trots det bli hotade eller slagna. I sådana situationer angav sjuksköterskor att de 

kände sig förnedrade och orättvist behandlade (Pich et al., 2011; Han et al., 2017). Vidare 

förstärktes maktlösheten i situationer då sjuksköterskor blev avfärdade av kollegor. 

Sjuksköterskor vittnade om att ha blivit nonchalerade och övergivna av kollegor när de 

vädjat om hjälp i sårbara situationer (Avander et al., 2016; Wolf et al., 2014). Vissa 

sjuksköterskor hade däremot för avsikt att avlösa varandra när en hotfull situation blev 

övermäktig och de angav att möjligheten upplevdes betryggande. Sjuksköterskor beskrev 

likväl att de inte nyttjade lösningen då det innebar att istället försätta en kollega i en 

hotfull situation (Thomas et al., 2021).  Sammantaget genererade oförmågan att hantera 

hot och våld osäkerhet hos sjuksköterskor, vilka ifrågasatte värdet av sina insatser och 

tvivlade på sina förmågor som personer och sjuksköterskor (Avander et al., 2016; Han et 

al., 2021; Ramacciati et al., 2015).   

Att ha kontroll över situationen 

Vissa sjuksköterskor beskrev upplevelsen av att kunna kontrollera och ibland förekomma 

hot- och våldssituationer.  Sjuksköterskor skildrade erfarenheter av att bristfällig 

kommunikation från sjuksköterskor föranlett hot och våld och belyste således vikten av 

kommunikation. Sjuksköterskor uttryckte att lugn och tydlig kommunikation till patienter 

och närstående kunde förebygga hot och våld (Avander et al., 2016; Pich et al., 2011; 

Ramacciati et al., 2015). Vidare berättade sjuksköterskor om värdet av 

arbetslivserfarenhet (Han et al., 2021) och betydelsen av att kunna urskilja tidiga tecken 

på aggressivitet. Tidiga signaler på att en patient eller närstående började bli upprörd 

kunde enligt sjuksköterskor vara ett förändrat kroppsspråk eller tonläge (Pich et al., 2011; 

Tan et al., 2014; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor vilka hade arbetat länge på 

akutmottagningar beskrev upplevelsen av att de med tiden hade växt på ett personligt och 

professionellt plan, och därav kunde avvärja potentiella konflikter på ett empatiskt och 
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rättvist sätt (Han et al., 2021). Sammantaget medförde möjligheter att kunna kontrollera 

hotfulla situationer att sjuksköterskor kände sig tryggare på sina arbetsplatser (Avander 

et al., 2016; Han et al., 2021; Pich et al., 2011). Förmågan att kontrollera farliga 

situationer skildrades emellertid inte alltid som positiv. Sjuksköterskor berättade om det 

obehag de upplevde när de tvingades vidta nödvärn, exempelvis fysisk fasthållning, för 

att förebygga hot eller våld. En sjuksköterska uttryckte att sådana åtgärder äventyrade 

rollen som patientens företrädare och upplevelsen av att ha kontroll blev således 

paradoxal. (Chapman et al., 2016). 

Upplevelser efter att hot eller våld har inträffat 

Stödets betydelse 

Sjuksköterskor vittnade om stödets stora betydelse efter att hot- och våldssituationer 

inträffat (Han et al., 2021; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2014). 

Sjuksköterskor beskrev att stödet var essentiellt för att kunna bearbeta de svåra känslor 

som följde efter hot och våld. För vissa sjuksköterskor utgjorde stödet den viktigaste 

copingstrategin för att orka arbeta på en akutmottagning (Han et al., 2017; Pich et al., 

2011). Det stöd sjuksköterskor erhöll kom ibland från ledningen i form av formell 

debriefing (Ramacciati et al., 2015; Thomas et al., 2021), men oftare kom det från 

kollegor och kunde då visas i form av vänliga ord, en klapp på axeln, ett leende eller ett 

kort samtal (Han et al., 2021; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2014). 

Vissa sjuksköterskor uttryckte emellertid att stödet var otillräckligt och sjuksköterskor 

skildrade upplevelsen av att ledningen inte tog deras säkerhet på allvar (Avander et al., 

2016; Dafny & Beccaria, 2020; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2018; Pich et al., 

2011; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2014; Wolf et al., 2014). Det framgick att 

sjuksköterskor vädjat om ökad säkerhet på akutmottagningen utan att förbättringar gjorts 

i arbetsmiljön (Avander et al., 2016; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2014; Thomas et 

al., 2021), och vissa menade att ledningen skulle vidta åtgärder först när någon avlidit till 

följd av våldet (Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev därtill upplevelsen av att 

sjukhusets egendomar och rykte prioriterades högre än deras säkerhet. Denna upplevelse 

grundades i att sjuksköterskor nekats stöd med att anmäla sina förövare, med argumentet 

att det kunde skada allmänhetens förtroende för sjukhuset (Wolf et al., 2014). Vidare 

berättade sjuksköterskor att ledningen tvärtemot varit snabba med att vidta åtgärder mot 
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patienter eller närstående när de skadat sjukhusets egendom (Ramacciati et al., 2015). 

Sammantaget resulterade bristen på stöd från ledningen i att den negativa upplevelsen av 

hot och våld förstärktes och att sjuksköterskor kände sig betydelselösa (Avander et al., 

2016; Dafny & Beccaria, 2020; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2018; Pich et al., 

2011; Ramacciati et al., 2015; Tan et al., 2014; Wolf et al., 2014).  

Det är inte värt att anmäla 

Sjuksköterskor belyste vikten av att offentliggöra hot och våld och i synnerhet att anmäla, 

men skildrade motstridiga känslor kring att göra det (Avander et al., 2016; Dafny & 

Beccaria, 2020; Han et al., 2017; Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Pich et al., 

2011; Tan et al., 2014). Å ena sidan uttryckte sjuksköterskor att de var tvungna att anmäla 

för att förändringar skulle komma till (Dafny & Beccaria, 2020; Tan et al., 2014), å andra 

sidan beskrev de att de negativa konsekvenserna som följde gjorde att det inte var värt 

besväret (Hassankhani et al., 2018; Tan et al., 2014). Praktiska faktorer som avskräckte 

sjuksköterskor från att anmäla var uppfattningen om att det var tidskrävande och krångligt 

(Hassankhani et al., 2018; Pich et al., 2011; Tan et al., 2014). Därtill uttryckte 

sjuksköterskor att en anmälan inte skulle leda till några förändringar och att det således 

var lönlöst (Han et al, 2017; Wolf et al., 2014). Vidare kunde det bristande stödet från 

ledningen avskräcka från att fortskrida med en anmälan då sjuksköterskor inte ville 

genomgå processen ensam (Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor uttryckte dessutom rädsla 

för hur förövaren skulle reagera (Han et al., 2021) eller rädsla för att själv få skulden om 

en anmälan gjordes (Dafny & Beccaria, 2020; Wolf et al., 2014). En sjuksköterska som 

trots allt valt att anmäla sin förövare beskrev upplevelsen av att inte bli tagen på allvar i 

domstolen. Domaren hade ifrågasatt anmälan och uttryckt att hot och våld var ett naturligt 

inslag på akutmottagningar. Sjuksköterskan likställde sin upplevelse i domstolen med att 

bli behandlad som ett våldtäktsoffer och berättade att den bristande empatin genererade 

en känsla av att ha förtjänat våldet (Wolf et al., 2014). 

Psykiskt och fysiskt lidande 

Vissa sjuksköterskor uttryckte att de undvek lidande genom att förneka inträffade hot- 

och våldssituationer (Han et al., 2017; Han et al., 2021), medan andra sjuksköterskor 

vittnade om psykiskt och fysiskt lidande som en oundviklig konsekvens av hot och våld 

på arbetet (Han et al., 2017; Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Ramacciati et al., 
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2015; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att de inte hann reflektera över hot- och 

våldssituationer till följd av hög arbetsbelastning och att tankarna kom ifatt på fritiden 

(Dafny & Beccaria, 2020; Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018). När tankarna kom 

i fatt angav sjuksköterskor att de kände ett behov av att berätta för sina närstående vad de 

varit med om, men de lät bli av rädsla för att inte bli betrodda eller för att skrämma dem 

(Dafny & Beccaria, 2020). Somliga sjuksköterskor betedde sig istället aggressivt mot 

närstående för att få utlopp för sina känslor, vilket i sin tur genererade dåligt samvete 

(Hassankhani et al., 2018). Följaktligen blev de psykiska och fysiska konsekvenserna av 

hot och våld många gånger långvariga för sjuksköterskor då de inte förmådde att bearbeta 

händelserna (Han et al., 2017; Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Ramacciati et 

al., 2015; Wolf et al., 2014). De psykiska följder sjuksköterskor skildrade var 

sömnsvårigheter, mardrömmar (Han et al., 2021), ångest (Hassankhani et al., 2018), 

posttraumatiskt stressyndrom (Han et al., 2017; Wolf et al., 2014) och depressioner vilka 

somliga sjuksköterskor stod på antidepressiva läkemedel mot (Hassankhani et al., 2018). 

Fysiska följder omfattade gastrointestinala besvär, andningsproblem, migrän, aptitlöshet 

och ärr (Han et al., 2017). För vissa sjuksköterskor blev fysiska ärr vilka uppstått till följd 

av våld en påminnelse av incidenten och detta genererade lidande i sig (Han et al., 2017). 

Lust och olust inför arbetet 

Sjuksköterskor vittnade om att ha förlorat den lust de tidigare känt för att arbeta på en 

akutmottagning. Sjuksköterskor uttryckte att den höga exponeringen för hot och våld var 

orsaken till detta och de önskade eller övervägde således att byta arbetsplats (Avander et 

al., 2016; Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Tan et al., 2014). Vidare beskrev 

sjuksköterskor att den låga tillgivenheten de kände för sitt arbete ofta påverkade 

vårdmöten negativt (Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Pich et al., 2011). 

Sjuksköterskor berättade om hur de i möten med patienter och närstående medvetet sänkte 

kvaliteten på omvårdnaden då de inte längre orkade anstränga sig för att ge en god vård 

(Han et al., 2017; Tan et al., 2014). Därtill vittnade sjuksköterskor om bristande förmåga 

att känna empati för våldsamma personer och en stark ovilja att hjälpa dem (Pich et al., 

2011; Han et al., 2017). Den utmattning och antipati sjuksköterskor angav att de kände i 

möten med patienter och närstående oroade dem. Sjuksköterskor var rädda för att deras 

förmåga att ge adekvat vård skulle påverkas och att det skulle leda till att farliga misstag 

begicks (Han et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Tan et al., 2014; Wolf et al., 2014). 
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Vissa sjuksköterskor förmådde emellertid bibehålla såväl motivation till arbetet som 

empati för patienter och närstående. Förklaringen till detta var det etiska ansvar 

sjuksköterskor kände gentemot sitt arbete. Sjuksköterskor beskrev att det oberoende 

faktorer som hot eller våld alltid var deras skyldighet att ge god och rättvis vård till alla 

patienter (Han et al., 2021; Tan et al., 2014; Wolf, 2014).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoddiskussion innebär att resonera kritiskt kring litteraturstudien för att kontrollera att 

kvaliteten har säkerställts. Det är viktigt att belysa på vilket sätt trovärdigheten såväl 

sänks som stärks i det genomförda arbetet (Henricson, 2017). Metoddiskussionen i 

följande text baseras på Shentons (2004) tillvägagångssätt för trovärdighet till kvalitativ 

metodik. Enligt Shenton delas vanligen bedömningen av trovärdighet in i fyra kriterier; 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet.   

Tillförlitlighet enligt Shenton (2004) innebär att säkerställa att litteraturstudien svarar på 

syftet. Detta genom att se över datainsamling och analys för att kontrollera hur väsentliga 

fynden är för arbetet. Datainsamlingen till denna litteraturstudie gjordes i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO tillhörande kategorin omvårdnad vilket passade syftet. 

Ändamålet var att finna variation i antalet träffar genom att använda mer än ett index där 

artiklar kunde finnas registrerade. Enligt Shenton stärks trovärdigheten om moment 

inkluderas utöver vad som bestämts inledningsvis. Utöver det förbestämda valet av 

databaser gjordes även två manuella sökningar på Google Scholar och Högskolan 

Kristianstads bibliotek. Detta för att säkra en variation av urvalet och undersöka om 

ytterligare material fanns tillgängligt. I första urvalet av 21 artiklar återkom en artikel i 

alla tre databaser, två artiklar återkom i två. Duplikationer av artiklar kan tyda på att 

sökorden var väsentliga vilket gör att tillförlitligheten stärks. Det kan också betyda att 

variationen av sökord inte var tillräckligt bred vilket således innebär att tillförlitligheten 

sänks. Sökblocket som fick minst antal träffar tillhörde nyckelordet ‘hot och våld’ i 

samtliga databaser. Till sökningen användes i första hand befintliga kategorier så kallat 

ämnesord i Cinahl, MeSH i PubMed och Thesaurus i PsycINFO. Ämnesordet ‘Workplace 

violence’ fanns med i alla tre databaser och var således ett välkänt ämnesord. Detta gör 
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att tillförlitligheten stärks då antalet väsentliga träffar tyder på att sökordet var ett välkänt 

begrepp och i den bemärkelsen enkelt att indexera och att hitta. Således betyder det att 

sökblocket ‘hot och våld’ inte sänks av att det innehöll minst antal träffar utan snarare 

stärks av att det innehöll ett väsentligt ämnesord. I analysprocessen upptäcktes att en del 

artiklar innehöll kategorier av erfarenheter snarare än upplevelser eftersom ordet 

‘experience’ på engelska kunde betyda båda. Detta minskade mängden material att utgå 

ifrån vilket kan ses som att tillförlitligheten sänks men samtidigt hjälpte hindret att 

förtydliga syftets innebörd ytterligare genom diskussioner författarna emellan vilket kan 

innebära att tillförlitligheten stärks. Enligt Shenton stärks tillförlitligheten i ett arbete 

genom återkoppling och diskussion under skrivprocessens gång.  

En studies verifierbarhet bestäms av hur noggrant metoden är beskriven enligt Shenton 

(2004). Denna litteraturstudie stärks av att strukturerade sedan tidigare befästa 

tillvägagångssätt nyttjades som Polit och Becks (2016) flödesschema och Fribergs 

(2017b) femstegsmodell för att förtydliga processens olika steg. En beskrivande text 

under rubriken metod i denna litteraturstudie skrevs för att förtydliga arbetsprocessen 

gång under artikelsökningen. Utöver beskrivande text skrevs även Sökschema (Bilaga 1) 

för att visa hur sökorden tillämpats som fritext och ämnesord vilket leder till att 

verifierbarheten stärks. Verifierbarheten sänks däremot av att endast en slutgiltig sökning 

presenterades per databas och inte pilotsökningar som genomfördes för att ringa in 

problemområdet. Beslutet att inte redovisa pilotsökningar bestämdes av att mängden 

information, bortsorterade förslag och alternativa sökord ansågs ohanterbart. De valda 

artiklarnas granskning som beskrevs under rubriken metod gjordes med hjälp av HKR:s 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). HKR:s granskningsmall 

är utvecklad av Högskolan Kristianstad och tillämpas endast inom högskolan till skillnad 

från alternativet SBU:s metodbok som används eller kan utnyttjas inom olika sektorer av 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2020). Således sänks verifierbarheten för litteraturstudien då 

tillvägagångssättet var mindre etablerat. Valet av tillvägagångssätt bestämdes däremot 

eftersom HKR:s granskningsmall ansågs mer greppbar och således ha högre 

användarvänlighet vilket passade litteraturstudiens omfång bättre. Artiklarnas ursprung 

granskades med hjälp av Register över vetenskapliga publiceringskanaler (Direktoratet 

for høyere utdanning og kompetanse, u.å) som representerar en statlig myndighet och 
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därav kan ses som ett vanligt instrument inom forskning. Tillvägagångssättet för 

analysprocessen dokumenterades noggrant såväl med text som illustration vilket gör att 

verifierbarheten stärks för litteraturstudien. 

Pålitlighet används enligt Shenton (2004) för att spegla en studies objektivitet. Shenton 

anger emellertid att det är svårt att säkerställa sann objektivitet då studier alltid präglas 

av människors förförståelse. Däremot ska avsikten vara att tänka objektivt genom hela 

skrivprocessen och åtgärder bör vidtas för att minska risken för bias och garantera att 

resultatet speglar sanningen i det som undersökts (Shenton, 2004). För att visa på 

objektivt tänkande har förförståelse presenterats och detta stärker litteraturstudiens 

pålitlighet. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot förförståelsen har vidhållits genom hela 

skrivprocessen med avsikt att inte låta den spegla resultatet. Förförståelsen syns 

emellertid i resultatet vilket kan sänka pålitligheten. Vidare stärks pålitligheten då fynd 

vilka överraskat författarna redovisas på ett rättvist sätt. Generellt ges de flesta artiklar 

lika stor plats i resultatet och detta stärker, två artiklar har däremot erhållit lite plats och 

detta kan sänka pålitligheten. Detta beror på att artiklarna innehöll få fynd relevanta för 

litteraturstudien och av naturliga skäl upptar liten plats. Artiklarna inkluderades likväl i 

resultatet, detta stärker pålitligheten då det visar att hänsyn tagits till samtlig information 

vilken svarar på syftet. Pålitligheten stärks därtill av att artiklarna analyserades 

individuellt och förhoppningen med detta var att författarnas skilda bakgrunder skulle 

bidra till att fler aspekter identifierades. Litteraturstudien stärks ytterligare av att arbetet 

flera gånger granskats av medstudenter, handledare och examinator. Pålitligheten kan 

sänkas av att artiklarna översattes fritt från engelska till svenska vilket möjliggjort för 

tolkningsfel då författarnas modersmål är svenska. 

Överförbarhet styrs av i vilka verksamheter och grupper resultatet från litteraturen går att 

tillämpa. Denna litteraturstudie baserades på kvalitativa artiklar. Enligt Shenton (2004) 

ska överförbarhet med kvalitativa projekt begrundas med försiktighet eftersom dessa ofta 

är baserade på ett mindre antal deltagare och specifika omständigheter. Överförbarheten 

bestäms av de ingående studiernas kontext och analysens abstraktionsgrad. Urvalet till 

denna litteraturstudie var sjuksköterskor på akutmottagningar. Resultatet kan ses som 

överförbar till kontexter gällande liknande verksamheter där akuta moment förefaller. Det 

är osäkert om kontexten kan appliceras på annan personal inom omvårdnad då 
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sjuksköterskors ansvar genom ICN:s etiska kod och legitimation är unikt. Begreppet hot 

och våld har en svårfångad betydelse eftersom uppfattningen av dess innebörd är 

nyanserad beroende på kultur och personers uppfattning. På så vis är överförbarheten 

stärkt beroende på möjligheterna till tolkning av begreppet. Artiklarna som användes till 

resultatet baserades på samhällen vars geografiska ursprung representerade alla 

världsdelar förutom Afrika. Kontinentalt sett valdes flest artiklar från Australien. Enligt 

ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor ge personcentrerad omvårdnad som är kulturellt 

anpassad. Överförbarheten hade eventuellt stärkts om större hänsyn hade tagits till att 

inkludera alla kontinenter och ett större kulturellt perspektiv. Abstraktionsgraden i 

kategorierna har valts med hänsyn till det grundläggande nyckelbegreppet hot och vålds 

natur som tolkningsbart i åtanke, vilket präglar hela litteraturstudien. 
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Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet kommer tre fynd att diskuteras: En otrygg vårdmiljö kan leda till 

fördomar, gemensamma värderingar stärker tryggheten för alla och moralisk stress när 

verkligheten kolliderar med yrkesetiska ideal. Fynden kommer vidare att diskuteras i 

relation till McCormack och McCances’ (2016) teoretiska ramverket Person-centred 

practice framework och ICN:s (2021) etiska kod. Det valda teoretiska ramverket grundas 

på fem huvuddomäner: Personcentrerade resultat, Personcentrerade processer, 

Vårdandets sammanhang, Förutsättningar för personcentrerad vård, och 

Samhällsperspektiv. Det ursprungliga teoretiska ramverket skapades enligt McCormack 

och McCance för att mäta effektiviteten av implementeringen av personcentrerad 

omvårdnad inom sjukvård och har därefter utvecklats efterhand till bland annat patienters 

och vårdares upplevelse av omsorg inom omvårdnad. Den huvudsakliga filosofi som 

ramverket grundas på relaterar till begreppet 'person' och vad det innebär att vara 

människa (Figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. The person-centred practice framework re-presentet (McCormack & McCance, 

2016).  
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En otrygg vårdmiljö kan leda till fördomar 

Avsaknaden av trygghet kan leda till att sjuksköterskor medvetet eller omedvetet letar 

efter mönster som förknippas med hot- och våldssituationer. Utfallet bidrar till fördomar 

och minskad interaktion till patienter som anses potentiellt farliga, vilket missgynnar en 

personcentrerad vård. Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor kände 

sig otrygga i vårdmiljön. Vårdmiljön förorsakade en latent rädsla för hot och våld som 

ständigt närvarande. Avsaknaden av trygghet kunde leda till en minskad interaktion 

gentemot patienter. Faktorer som ’oss mot dom’ i triagen samt sjuksköterskor som sökte 

trygghet genom att flagga potentiellt våldsamma patienter visade på detta. 

Förekommande fördomar från sjuksköterskor på grund av rädsla går i linje med tidigare 

studier. Patienter med psykiatrisk diagnos eller beroendeproblematik kunde betraktas som 

manipulativa eller bråkiga vilket bidrog till minskad interaktion från sjuksköterskor på 

grund av rädsla för att bli skadad eller frustration som ledde till en motvillighet att hjälpa 

(Clarke et al., 2014; Dal Pai et al., 2018; Hakala et al., 2021; McConnell et al., 2016; 

Renker et al., 2015; Ross & Golder, 2009). En tidigare studie av Renker et al. (2015) 

visade att sjuksköterskor på akutmottagningar som var medvetna om fördomarna 

uttryckte oro över personalens agerande då de menade att det kunde innebära att kritiska 

omvårdnadsbehov uteblev. Resultatets fynd går att diskuteras utifrån Personcentrerade 

processer och Vårdandets sammanhang i McCormack och McCances’ modell. 

Personcentrerade processer innebär att sjuksköterskor ska arbeta holistiskt och ta del av 

patienters historier. Beslut kring det fortsatta vårdförloppet bygger på en dialog. Studier 

som stärker detta visade att sjuksköterskor som förde en dialog med patienter lindrade 

deras oro och tillfredsställde även fysiska behov i större utsträckning (McConnell et al., 

2016; Pavendahl et al., 2021). Minskad interaktion till följd av fördomar eller rädsla 

missgynnar därmed vården. Sjuksköterskors förhållningssätt bör därför alltid vara att 

tillgodose patienters behov och stärka individens resurser. Oavsett sjuksköterskors 

förhållningssätt kan personalens sanna kapacitet däremot aldrig förverkligas om inte det 

finns en vårdmiljö som främjar personcentrerat arbetssätt enligt Vårdandets sammanhang 

i McCormack och McCance (2016). Kontexten är av vikt för implementering av 

forskningsbaserad kunskap. Det är viktigt att belysa vad som möjliggör eller hindrar 

implementering och hur det påverkar vårdens effektivitet enligt McCormack och 

McCance. Fyndet i denna litteraturstudie som visade att sjuksköterskor upplevde 
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vårdmiljön som en plats för latent rädsla har betydelse för hur omvårdnaden bedrivs. 

Enligt ICN:s etiska kod (2021) är det sjuksköterskors uppgift att främja säkerheten, 

uppmärksamma och ta itu med hot mot människor i vårdmiljöer. Således är det 

sjuksköterskors ansvar att säkerställa trygghet i vårdmiljön. Resultatets fynd i denna 

studie visade däremot att detta kan bli problematiskt om sjuksköterskor själva utsätts för 

hot och våld. Vidare ska sjuksköterskor ge en personcentrerad omvårdnad som är känslig 

till människors värderingar, seder och övertygelser utan fördomar eller orättvis 

diskriminering enligt ICN. Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att reflektion 

över etiskt förhållningssätt i relation till patienter och närstående innebär att utmana sin 

egen värdegrund. Insikter om den egna värdegrunden tillsammans med evidensbaserade 

omvårdnadskunskaper utgör grunden för all god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Sandman och Kjellström (2018) så krävs det två 

komponenter för att hålla värdegrunden levande; dels att alla känner till arbetsplatsens 

riktlinjer men också att personal kan efterleva målen och har modet att säga till om det 

inte efterföljs. Sammanfattningsvis visade fynden i denna litteraturstudie att 

sjuksköterskor behöver reflektera över sitt eget agerande utifrån etiska värdegrunder 

eftersom rädsla kan leda till fördomar. Fynden visade också att sjuksköterskor behöver 

en trygg vårdmiljö för att kunna bedriva en god och etisk försvarbar omvårdnad. Vidare 

forskning behövs för att klarlägga vilken typ av implementering av säkerhet som krävs. 

Studiens resultat som visade en kluvenhet inför upplevelsen av hot och våld tyder på att 

det kan krävas platsspecifika lösningar beroende på sjuksköterskors upplevelser. 

Betydelsen av fyndet ur ett samhällsperspektiv belyser sjuksköterskors arbete med att 

sammanfläta vårdvetenskaplig teori med kliniskt arbete och vikten av att förändringar 

sker om kontexten förhindrar implementering av forskningsbaserad kunskap såsom 

personcentrerad vård. Detta går i linje med ICN:s etiska kod där det framkommer att 

sjuksköterskor ska arbeta evidensbaserat samt för de mänskliga rättigheterna. Enligt 

ICN:s etiska kod innefattar de mänskliga rättigheterna också sjuksköterskor och därav 

ska sjuksköterskor inte heller behöva känna sig rädda i vårdmiljön. 

Gemensamma värderingar stärker tryggheten för alla 

När sjuksköterskor avsätter tid till att skapa gemensamma yrkesetiska värderingar för hur 

hot och våld ska bemötas främjas tryggheten. Tid som avsätts för att skapa kunskap kring 

hantering av hot och våld leder till att sjuksköterskor kan vara tydligare för vilka rutiner 
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som gäller på en akutmottagning både inför sig själva och besökarna. Detta effektiviserar 

vården som ges då besökarnas förväntningar hålls på en rimlig nivå och tid frisätts till att 

ge mer fokus på en personcentrerad vård. I denna litteraturstudies resultat framgick det 

att sjuksköterskor inte alltid arbetade konsekvent trots gemensamma riktlinjer. 

Oenigheten upplevdes ha en negativ inverkan på sjuksköterskor då det kunde leda till 

avsaknaden av stöd och en rädsla för att allmänheten skulle få fel intryck av hur triagering 

går till. Litteraturstudiens resultat styrks av tidigare forskning som beskriver liknande 

resultat. I studier framgick det att sjuksköterskor kunde uppleva moralisk stress när 

personal i samma vårdteam hade andra värderingar än dem själva (Arnold, 2020; Mills & 

Cortezzo, 2020). Mills och Cortezzo (2020) beskrev vikten av ett konsekvent bemötande 

på en neonatal intensivvårdsavdelning, speciellt gällande svåra situationer när 

livsavgörande beslut skulle bestämmas tillsammans med föräldrarna. Oenighet bland 

sjuksköterskor kunde leda till inkonsekventa råd men också att sjuksköterskor själva 

upplevde ökad tvivel och osäkerhet på vad som var rätt eller fel. Betydelsen av 

gemensamma värderingar kan förstås genom McCormack och McCances’ (2016) modell 

för personcentrerad omvårdnad utifrån Förutsättningar för personcentrerad vård och 

Samhällsperspektiv. Värderingar bestämmer vad sjuksköterskor tänker bör göras i 

situationer och är kopplat till moral och etiska koder enligt McCormack och McCance. 

Förutsättningar för en personcentrerad vård är att sjuksköterskor klargör sina egna 

värderingar. Detta för att kunna föra en tydlig dialog mellan patient och sjuksköterskor 

vilket möjliggör delaktighet. För att patienter ska kunna uppnå delaktighet behövs det ett 

informationsutbyte där sjuksköterskor både är en god lyssnare men också ger adekvat, 

begriplig information tillbaka (McCormack & McCance, 2016). Detta styrks i studier där 

vikten av tydlig kommunikation enligt patienter gav en bättre förståelse för rutinerna på 

akutmottagningarna, vilket lugnade och ökade känslan av kontroll (Blackburn et al., 

2019; Hassankhani et al., 2019; Swallmeh et al., 2018). Detta förutsätter att 

sjuksköterskor visar rätt värderingar mot besökare för att de ska få rätt bild av 

akutsjukvården. Samhällsperspektiv i McCormack och McCances’ teoretiska ramverk 

beskrivs ha tillkommit med en insikt att yttre politiska faktorer och bestämmelser också 

spelar roll för att kunna bedriva en personcentrerad vård. Därav behöver samhälle och 

sjuksköterskor dela gemensamma värderingar i form av fungerande riktlinjer eller lagar. 

I linje med vad som diskuterats i detta fynd hade förslagsvis dygdetik kunnat användas 
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för att tillämpa det etiska förhållningssättet. Enligt Sandman och Kjellström (2018) 

belyser dygdetiken karaktärsdrag som en person väljer för att tänka, känna, besluta och 

att handla rätt. Om sjuksköterskor har en gemensam yrkesetisk förståelse för vad det 

innebär att vara sjuksköterska handlar de således också rätt. Värderingar inom omvårdnad 

är mål som eftersträvas enligt ICN (2021) och kan betyda skyldigheter såväl som 

karaktärsdrag. Vikten av gemensamma värderingar kan ses genom ICN:s etiska kod.  ICN 

skriver att sjuksköterskor ska delta i fortbildning om etiska frågor, etiska resonemang och 

etiskt beteende. Sjuksköterskor ska också uppmuntra en öppen dialog mellan alla berörda. 

Liknande går att läsa i Svensk sjuksköterskeförenings (2016) kompletterande broschyr 

till de etiska koder ‘Värdegrund för omvårdnad’. I broschyren poängteras dessutom 

vikten av reflektion över gemensamma värden i strävan att bli medveten om hur vi 

interagerar. Sandman och Kjellström (2018) kommenterar Svensk 

sjuksköterskeförenings text med att förhållningssättet kräver att sjuksköterskor på olika 

sätt avsätter tid för att arbeta med etik. Sammanfattningsvis så är det viktigt för 

sjuksköterskor att känna trygghet såväl inför hot och våld som att känna en trygghet för 

vad som är sjuksköterskors yrkesetiska ansvar. Yrkesetiska koder eller riktlinjer är därför 

viktiga för att skapa ett gemensamt förhållningssätt. För att sjuksköterskor ska kunna ge 

ett konsekvent bemötande är det därför väsentligt att sjuksköterskor avsätter tid till att 

förstå och tolka koder och riktlinjer tillsammans. Utan en förståelse förlorar koder och 

riktlinjer sin innebörd. Resultatet i denna studie visade tidsbrist som en bakomliggande 

faktor till att sjuksköterskor inte reflekterade och därav inte följde ICN:s riktlinjer om en 

öppen dialog. Sålunda finns det ett behov att frisätta tid. Vidare forskning behövs för att 

redovisa vilka resurser som behövs ur ett politiskt och samhällsperspektiv för att detta ska 

möjliggöras. Resultatet visade också att sjuksköterskor vidtog kortsiktiga lösningar och 

prioriterade aggressiva grupper vilket medförde en rädsla för att allmänheten skulle få fel 

intryck av hur triagering går till. Betydelsen av fyndet ur ett samhällsperspektiv innebär 

att tidsbrist leder till en generell osäkerhet men också risker för en icke jämlik vård om 

aggressiva grupper prioriteras över livshotande tillstånd. Vidare forskning behövs därför 

för att kartlägga prioritering och medbestämmande med långsiktiga lösningar i mötet med 

aggressiva grupper för en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. 
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Moralisk stress när verkligheten kolliderar med yrkesetiska ideal 

När sjuksköterskor blir exponerade för hot och våld kan de ha svårt för att efterleva sina 

yrkesetiska ideal. Vidare kan oförmågan att arbeta efter yrkesetiska ideal medföra svår 

moralisk stress. I resultatet framgick det att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att 

leva upp till yrkesetiska ideal trots hot och våld. Sjuksköterskor uttryckte att det var deras 

ansvar att ge empatisk och rättvis omvårdnad till alla patienter. Vissa sjuksköterskor 

upplevde emellertid att den höga exponeringen för hot och våld hindrade dem från att 

uppfylla dessa ideal. Sjuksköterskor beskrev hur hot och våld istället medförde att de 

kände olust för arbetet och en stark antipati för patienter. Denna antipati medförde att 

sjuksköterskor omedvetet och medvetet sänkte kvalitén på omvårdnaden de gav. Detta 

föranledde moralisk stress då sjuksköterskor var medvetna om hur de borde agera men 

kände sig oförmögna att följa detta. Att sjuksköterskor upplever moralisk stress när 

yrkesetiska ideal inte går att efterleva återkommer i andra kontexter. Tidigare forskning 

visar att sjuksköterskor som vårdade kognitivt sjuka personer på sjukhus upplevde att de 

inte kunde ge den personcentrerade vård de eftersträvade då tiden inte räckte till. Detta 

medförde att de upplevde en moralisk stress då de kände att de gav en bristfällig 

omvårdnad (Dookhy & Daly, 2021; Nilsson et al., 2016). Tvärtemot upplevde 

sjuksköterskor hög arbetstillfredsställelse i situationer då de kunde ge en personcentrerad 

vård till patienter med kognitiv sjukdom. Sjuksköterskor uttryckte att de vid sådana 

tillfällen mötte de etiska förväntningar de hade på sig själva i sin yrkesroll (Gwernan et 

al., 2020). Betydelsen av att kunna leva upp till yrkesetiska ideal kan diskuteras utifrån 

Personcentrerade resultat i McCormack och McCances’ (2016) modell. McCormack och 

McCance skriver att en förutsättning för att nå personcentrerade resultat är att 

sjuksköterskor mår bra och trivs med sitt arbete. Vidare berättar de att moralisk stress kan 

vara ett hinder för sjuksköterskors välmående. McCormack och McCance menar att detta 

kan uppstå när sjuksköterskor inte kan leva upp till yrkesetiska ideal för hur en god 

omvårdnad ska bedrivas. Detta kan medföra att sjuksköterskor känner missnöje inför sitt 

arbete och de personcentrerade resultaten blir följaktligen lidande. McCormack och 

McCance skriver likväl att yrkesetiska ideal är viktiga att sträva mot. De menar att sådana 

ideal kan användas som utgångspunkt för diskussioner kring vilka förändringar som krävs 

för att sjuksköterskor ska trivas i sitt arbete (McCormack & McCance, 2016). De 

yrkesetiska ideal sjuksköterskor har kan förstås genom ICN:s etiska kod (2021). Enligt 
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ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor visa professionella värderingar som respekt, rättvisa, 

lyhördhet, omtanke, empati, pålitlighet och integritet i mötet med patienter. 

Sjuksköterskor ska också upprätthålla god hälsa så att kvaliteten på vården som ges inte 

äventyras. ICN:s yrkesetiska kod ställer sålunda höga etiska krav på hur sjuksköterskor 

bör agera, och forskning visar att sjuksköterskor i större omfattning upplever moralisk 

stress än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården (Dodek et al., 2016; Whitehead 

et al., 2015).  Moralisk stress kan medföra allvarliga konsekvenser för sjuksköterskor, 

patienter och arbetsplatser. I en studie beskrev sjuksköterskor hur den moralisk stress de 

under en lång tid upplevt resulterade i att de gav en sämre vård till patienter. De berättade 

att detta orsakade längre vårdtider och att patienter tvingades genomgå undersökningar 

som kunde undvikits om de varit mer engagerade i arbetet (Burston et al., 2013). Vidare 

uttryckte sjuksköterskor att de led av sömnsvårigheter, matspjälkningsproblem, svår 

trötthet och kronisk ångest som en direkt följd (Shoorideh et al., 2012). Sammantaget 

medförde långvarig moralisk stress att sjuksköterskor blev utbrända och således valde att 

byta arbete (Dodek et al., 2016; Yi et al., 2021). Sjuksköterskors utbrändhet till följd av 

moralisk stress kan leda till stora kostnader för hälso- och sjukvården. I en studie utförd 

mellan 2018 och 2019 framkom det att femtiofyra procent av samtliga sjuksköterskor led 

av utbrändhet till följd av emotionell stress. Effekten av utbrändhet på organisationens 

omsättning var betydande, med en ökning på tolv procent för varje sjuksköterska som 

slutade per enhet (Kelly et al., 2021). Ett sätt att i kliniken lindra moralisk stress och 

undvika utbrändhet hos sjuksköterskor efter hot och våld kan vara formell debriefing. I 

en studie gjord på intensivvårdsavdelningar fick sjuksköterskor gruppvis reflektera kring 

etiska dilemman de mött i arbetet. Sjuksköterskor tilläts att tala om de känslor som 

uppstått i situationen och tillsammans diskutera kring hur de kunde möta liknande 

dilemman i framtiden. Studiens resultat visade att tillvägagångssättet lindrade 

sjuksköterskors moraliska stress på lång sikt (Abbassi et al., 2016). Sammanfattningsvis 

är moralisk stress hos sjuksköterskor till följd av hot och våld även ett hot mot folkhälsan. 

WHO (2002) skriver att en förlust av sjuksköterskor som en konsekvens av hot och våld 

reducerar hälso- och sjukvårdens förmågor att erbjuda god och jämlik vård till 

allmänheten. Detta då arbetsgivare får svårt att rekrytera och behålla kompetenta 

sjuksköterskor, vilket leder till såväl minskad kapacitet som ökade kostnader för en redan 

ansträngd hälso- och sjukvård (WHO, 2002). De etiska förväntningar sjuksköterskor har 
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på sig själva behöver således vara möjliga att efterleva i en verklighet med hot och våld. 

Detta för att minska risken för moralisk stress och utbrändhet. Om sjuksköterskor känner 

att de lever upp till yrkesetiska ideal när de möter hot och våld så ökar 

arbetstillfredsställelsen, sjuksköterskor stannar längre på sina arbetsplatser och patienter 

kan erhålla en jämlik och personcentrerad vård. 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att hot och våld var ett normalt inslag i arbetet på 

akutmottagningar. Sjuksköterskor arbetade följaktligen med en ständig rädsla för att 

patienter skulle bli hotfulla eller våldsamma. Denna rädsla ledde till att sjuksköterskor 

blev avståndstagande till patienter och att den personcentrerade omvårdnaden uteblev. 

Oförmågan att ge en personcentrerad omvårdnad och således efterleva yrkesetiska ideal 

medförde att sjuksköterskor kände en moralisk stress. En förklaring till den höga 

frekvensen av hot och våld trodde sjuksköterskor var en bristande förståelse i samhället 

kring arbetssättet på akutmottagningar. Sålunda uttryckte sjuksköterskor oro över det 

inkonsekventa bemötande som tillämpades av sjuksköterskor vid hot eller våld. En 

akutmottagning behöver tvärtemot vara en miljö vilken stärker sjuksköterskors 

möjligheter att arbeta efter gemensamma värderingar. Sjuksköterskor måste erhålla rätt 

förutsättningar för att arbeta på ett personcentrerat sätt i samtliga situationer. Om 

sjuksköterskor kan ge en personcentrerad vård på akutmottagningar minskar risken för 

hot och våld och sjuksköterskor mår bättre i sitt arbete. Ett steg på vägen kan vara att 

arbetstid frisätts för gemensam reflektion. Genom reflektion kan sjuksköterskor utforma 

gemensamma värderingar och tydliga tillvägagångssätt för hur hot eller våld ska bemötas 

i arbetet. Därtill kan frisatt arbetstid vara nödvändig för återhämtning efter incidenter av 

hot och våld. Om större möjligheter hade getts till att arbeta på ett självgranskande och 

reflektivt sätt under arbetstid så hade behovet för återhämtning minskat. Slutligen krävs 

det ytterligare forskning i hur personcentrerad omvårdnad ska kunna implementeras i 

hotfulla situationer och hur omvårdnad ska effektiviseras i framtiden, om ökade resurser 

inte tillförs. 
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Bilaga 1. Sökscheman 

Databas: Cinahl  

Datum: 2021-09-20 

Syfte Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 
somatiska akutmottagningar 

Sökning nr och 
namn 

Sökord  Antal 
träffar 

Valda 
artiklar  

1 - Sjuksköterska Nurses [MH] OR Nurs* [fritext] OR 
"Nursing Staff, Hospital" [MH] OR 
"Emergency Nurse Practitioners" 
[MH]   

985,354  

 

2 - Upplevelse Experience* [fritext] OR 
Hermeneutic* [fritext] OR 
Phenomenology [fritext] OR 
"Qualitative Studies" [MH] OR 
Qualitative [fritext] OR Interview* 
[fritext] OR "Nurse Attitudes" [MH] 
OR Attitude* [fritext]  
 

1,019,535  

 

3 - Hot och våld "Workplace Violence" [MH] OR 
"Patient Assault" [MH] OR 
Aggression [MH]  

18,829  

 

4 - Akutmottagning "Emergency Service" [MH] OR 
"Trauma Nursing" [MH] OR 
"Emergency Nursing" [MH] OR Triage 
[MH] OR "Emergency Care" [MH] OR 
Emergency [fritext] 

220,108 

 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 301 

 

 Begränsningar Sökning nr 5, peer-review, 
publiceringsår 2011–2021 

192 16 
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Databas: PubMed 

Datum: 2021-10-03 

Syfte Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 
somatiska akutmottagningar 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Sjuksköterska "Nursing Staff"[Mesh] OR ”Attitude of 
Health Personnel"[Mesh] 

188,370 

 

2 - Upplevelse "Qualitative Research"[Mesh] OR ”Focus 
Groups" [MeSH] OR interviews 
[Title/Abstract] OR "semi-structured 
interview" [Title/Abstract] 

247,683 

 

3 - Hot och våld “Workplace Violence" [MeSH] 
OR ”Assaultive Behaviour" 
[Title/Abstract] OR "Assault" 
[Title/Abstract] OR "Patient Violence" 
[Title/Abstract] 

12,950 

 

4 - Akutmottagning "Emergency Medical Services"[Mesh] 
OR “Triage"[Mesh] 

136,942 

 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 17 

 

Begränsningar Sökning nr 5, publiceringsår 2011–2021 12 3 
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Databas: PsycINFO  
Datum: 2021-10-10 

Syfte Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 
somatiska akutmottagningar 

Sökning nr och 
namn 

Sökord  Antal 
träffar 

Valda 
artiklar  

1 - Sjuksköterska Nurses [Thesaurus] OR "Emergency 
Personnel" [Thesaurus] OR "Nursing 
Staff" [fritext] OR Nurs* [fritext] 

186,788  

 

2 - Upplevelse "Focus Group" [Thesaurus] OR 
"Grounded Theory" [Thesaurus] OR 
"Interpretative Phenomenological 
Analysis" [Thesaurus] OR "Thematic 
Analysis" [Thesaurus] OR "Semi-
Structured Interview" [Thesaurus] OR 
"Narrative Analysis" [Thesaurus] OR 
"Qualitative Methods” [Thesaurus] OR 
interviews [fritext] OR experience 
[fritext] 

1,034,446  

 

3 - Hot och våld Threat [Thesaurus] OR "Workplace 
Violence" [Thesaurus] OR "Patient 
Violence" [Thesaurus] OR "Violence 
Prevention" [Thesaurus] OR "Violence 
in the emergency department" [fritext]  

15,924  

 

4 - Akutmottagning "Emergency Services" [Thesaurus] OR 
"Emergency department"[fritext] OR 
"Emergency Service" [fritext] OR 
"Emergency Medical Services" 
[fritext] OR "Emergency Care" 
[fritext] OR "Trauma Nursing" [fritext] 
OR Triage [fritext] OR "emergency 
room" [fritext] 

20,232  

 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 34 

 

Begränsningar Sökning nr 5, peer-review, 
publiceringsår 2011–2021 

24 4 
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Bilaga 2. Artikelöversikter 
Författare 
Titel 
Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet  

Avander, K., Heikki, 
A., Bjerså, K., & 
Engström, M.  

Trauma Nurses’ 
Experience of 
Workplace Violence 
and Treats: Short - 
and Long-Term 
Consequences in a 
Swedish setting 

Sverige, 2016 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
upplevelser av 
hot och våld på 
en svensk 
traumaavdelnin
g samt vilka 
konsekvenser 
det fick för 
sjuksköterskorn
a. 

Strategiskt urval. 25 
sjuksköterskor från ett sjukhus 
i Sverige tillfrågades. 
Medelålder 36,5 år. Samtliga 
kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: 1 år som 
grundutbildad, vidareutbildad 
inom trauma, arbetat 1 år på 
enheten. 11 sjuksköterskor i 
externt bortfall.  
 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. 

Deltagarna tillfrågades av 
författarna. Datainsamling 
gjordes av två av 
författarna  
genom 3 intervjuer. 
Intervjulängd 40–70 min.  
 
Tematisk innehållsanalys 
med induktiv ansats 
gjordes av samtliga 
författare.  
 
Etiska överväganden enligt 
Helsingforsdeklarationen.  

Sjuksköterskorna upplevde 
att det 
arbetsplatsrelaterade 
våldet ökat och de kände 
sig ibland osäkra på och 
utanför sin arbetsplats. 2 
huvudteman framgick: 
Hotfulla situationer och 
konsekvenser. Till dessa 
bildades 5 subteman: 
Olika typer av hot och 
våld, riskfaktorer, 
reaktioner, åtgärder och 
långsiktiga konsekvenser.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och har 
flera citat vilket visar på djup i 
intervjuerna. Verifierbarhet 
sänks av att inte alla 
intervjufrågor presenteras. 
Pålitlighet stärks av att samtliga 
författare analyserat materialet 
individuellt, sänks av att 
förförståelse ej presenteras.  
Överförbarhet stärks av väl 
beskriven kontext och ett 
genomtänkt urval.  
  

Chapman, R., Ogle, 
K. R., Martin, C., 
Rahman, A., 
McKenna, B., & 
Barnfield, J. 
 
Australian nurses’ 
perceptions of the use 
of manual restraint in 
the Emergency 
Department: a 
qualitative 
perspective. 
 
Australien, 2016 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att använda 
manuell 
fasthållning på 
en 
akutvårdsavdeln
ing 

7 genom strategiskt urval 
och 8 genom snöbollsurval. 
Totalt 15 sjuksköterskor från 
tre olika sjukhus. Ålder 24–
46. Medel 6,4 år inom 
akutsjukvården.  
 
Inklusionskriterier: ha 
tillämpat eller bevittnat 
manuell fasthållning.  
 
Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor.  

Rekrytering genom möten 
och posters. 15 intervjuer 
hölls, frågor redovisas. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Längd 
20–50 minuter.  
 
Tematisk innehållsanalys, 
4 författare deltog. 
Deltagarna tog del av och 
tyckte till om fynden.  
 
Godkänd av etisk 
kommitté.   

*Sjuksköterskor skildrade 
att manuell fasthållning 
var ett sätt att hantera 
potentiellt aggressiva 
situationer inom 
akutsjukvården, emellertid 
upplevde de det negativt 
då det krockade med deras 
uppgift att vara 
patienternas företrädare i 
vården.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och citat 
vilka visar på djup i 
intervjuerna finns. 
Verifierbarhet stärks av en väl 
beskriven metoddel och att flera 
intervjufrågor presenteras.  
Pålitlighet stärks av att 
författarna resonerat kring 
studiens trovärdighet, att fyra 
författare deltog i analysen och 
att deltagarna tog del av fynden 
innan publicering.  
Överförbarhet stärks av väl 
beskriven kontext, kan 
överföras till liknande 
situationer.  
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Dafny, A. H., & 
Beccaria, G.  

I do not even tell my 
partner: Nurses' 
perceptions of verbal 
and physical violence 
against nurses 
working in a regional 
hospital. 

Australien, 2020  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
fysiskt och 
verbalt våld 
utövat av 
patienter och 
besökare. Samt 
att undersöka 
teman kring kön 
och 
förekomsten 
samt 
allvarlighetsgra
den av hot och 
våld.  

Strategiskt urval. 23 
sjuksköterskor från samma 
sjukhus och 3 
akutvårdsavdelningar. 17 
kvinnor, 6 män. Ålder 25–69.  
 
Inklusionskriterier: Anställd 
vid en av avdelningarna under 
studiens gång. 
 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer.  

Deltagarna rekryterades 
genom digitala 
inbjudningar och flygblad 
på. 3 intervjuer hölls 
utanför sjukhuset, av en 
utomstående 
sjuksköterska. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades sedan av 
första författaren. 
Intervjulängd ca 90 min. 
Frågor redovisas i 
metoden. 
 
Tematisk innehållsanalys. 
Analysen gjordes av den 
första författaren.  
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

*Sjuksköterskorna 
berättade att de utsattes för 
hot och våld dagligen i sitt 
arbete. De uttryckte också 
en acceptans inför våldet, 
trots att de uttryckte att det 
inte var okej. De berättade 
att det var svårt att anmäla 
och flera lät bli. Vidare 
berättade de att de inte 
talade med närstående om 
vad de varit med om med 
rädsla för att inte bli 
betrodda eller skrämma de 
närstående. 

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och har 
citat vilka visar på djup i 
intervjuerna. Verifierbarhet 
stärks av väl beskriven metod 
och att intervjufrågor 
redovisas.  
Pålitlighet sänks av att 
förförståelse ej redovisas och att 
enbart en av författarna deltog i 
analysarbetet. Stärks av att 
intervjuerna hölls av 
utomstående part. 
Överförbarhet stärks av väl 
beskriven kontext och 
genomtänkt urval.  
  

Han, C. Y., Lin, C. 
C., Barnard, A., 
Hsiao, Y. C., Goopy, 
S., & Chen, L. C.  
 
Workplace violence 
against emergency 
nurses in Taiwan: A 
phenomenographic 
study 
 
Taiwan, 2017 

Syftet med 
studien vara att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
hot och våld på 
arbetsplatsen för 
att öka 
förståelsen för 
deras personliga 
och 
professionella 
reaktioner till 
fenomenet.  

Strategiskt urval. 30 
sjuksköterskor från ett sjukhus 
i Taiwan tillfrågades. 25 
kvinnor och 5 män.  
 
Inklusionskriterier: 
sjuksköterska verksam inom 
akutsjukvården, ha upplevt 
våld på arbetsplatsen, 20 år 
eller äldre och ge samtycke till 
att medverka. Inget bortfall 
redovisas.  
 
Semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamling pågick 
januari-juni 2015. 
Deltagarna tillfrågades av 
författarna. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Icke 
verbal kommunikation 
noterades. Deltagarna 
erbjöds att rita bilder. 
Intervjulängd 50–70 min.  
 
Innehållsanalys med 
fenomenologisk ansats. 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Generellt beskrev 
sjuksköterskorna hot och 
våld på arbetsplatsen som 
ett allvarligt växande 
problem vilket gav 
negativa konsekvenser. 4 
teman framgick: Våld 
beskrevs vara en del av 
arbetet, våld kunde vara 
livshotande, våld beskrevs 
vara en pågående mardröm 
och våld minskade lusten 
till att jobba inom 
akutsjukvården.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet, har 
flera citat samt bilder vilket 
visar på djup i intervjuerna.  
Verifierbarhet sänks av att inte 
intervjufrågor presenteras, 
stärks av väl beskriven 
analysmetod. 
Pålitlighet stärks av resonemang 
kring förförståelse, men sänks 
av att det inte framgår om alla 
författare analyserat materialet. 
Överförbarhet stärks av väl 
beskriven kontext och ett 
genomtänkt urval. 
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Han, C. Y., Chen, 
L.C., Lin, C. C., 
Goopy, S., & Lee, H. 
L.  
 
How Emergency 
Nurses Develop 
Resilience in the 
Context of 
Workplace Violence: 
A Grounded Theory 
Study. 
 
Taiwan, 2021 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
akutvårdssjuksk
öterskor 
utvecklar 
motståndskraft i 
samband med 
hot och våld på 
arbetsplatsen. 

Initialt strategiskt urval, 
därefter strategiskt och 
teoretiskt. 30 sjuksköterskor. 
24 kvinnor, 6 män. Erfarenhet 
6 mån-28 år.  
 
Inklusionskriterier: 
sjuksköterska inom 
akutsjukvården, ha upplevt 
hot och våld, vara 20 år eller 
äldre och vilja delta i studien. 
 
Semistrukturerade intervjuer.  

Datainsamling pågick 
augusti-december 2018, 
tills det att inga nya teman 
uppstod. En av författarna 
genomförde intervjuerna 
vilka spelades in och 
transkriberades. 
Intervjulängd 47–74 min.  
 
Tematisk innehållsanalys. 
Analysen gjorde 
författarna i par. 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Sjuksköterskorna 
drabbades negativt såväl 
fysiskt som psykiskt och 
detta påverkade även 
vården. De fann dock 
strategier för att orka 
fortsätta arbeta och ge en 
god vård. 3 teman 
framgick som en process i 
följande ordning: 
Frigörelsen av känslor 
efter överfallet, tolkningen 
av motstridiga känslor och 
tankar och upprättandet av 
strategier för att hantera 
hot- och våldssituationer.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och citat 
vilka visar på djup i 
intervjuerna. Verifierbarhet 
stärks av väl beskriven metod, 
sänks av att enbart en 
intervjufråga redovisas. 
Pålitlighet stärks genom att 
författarna resonerar kring 
förförståelse och att samtliga 
författare deltagit i analysen. 
Överförbarhet stärks genom väl 
beskriven kontext och 
genomtänkt urval.  
  

Hassankhani, H., 
Parizad, N., Gacki-
Smith, J., Rahmani, 
A., & Mohammadi, 
E.  
 
The consequences of 
violence against 
nurses working in the 
emergency 
department: A 
qualitative study 
 
Iran, 2018 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
följderna och 
konsekvenserna 
av hot och våld 
på arbetsplatsen 
ur 
akutvårdssjuksk
öterskors 
perspektiv.  

Strategiskt urval. 16 
sjuksköterskor från 5 olika 
sjukhus i Iran. 9 män, 7 
kvinnor. Ålder 26–44 år. 
 
Inklusionskriterier: 1 års 
erfarenhet av akutsjukvård, ha 
upplevt hot och våld på 
arbetsplatsen, lämnat 
samtycke till att deltaga i 
studien och att tala azeriska 
eller persiska. Inget bortfall 
redovisas.  
 
Semistrukturerade intervjuer.  

Datainsamling pågick 
februari-december 2015 
och fortgick tills att inga 
nya koder upptäcktes. 
Deltagarna tillfrågades av 
ansvarig författare. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Intervjulängd 38–104 min. 
 
Tematisk innehållsanalys 
gjordes av ansvarig 
författare. Andra parter 
och deltagare tog del av 
fynden innan publikation.  
 
Godkänd av etisk 
kommitté.   

Övergripande visade 
resultatet att hot och våld 
på arbetsplatsen påverkade 
sjuksköterskornas fysiska 
och psykiska hälsa 
negativt, samt deras 
sociala liv och deras 
inställning till arbetet. Ett 
huvudtema och fyra 
underteman framgick: 
Lidande sjuksköterskor: 
mentala hälsorisker, 
fysiska hälsorisker, hot 
mot professionell integritet 
och hot mot social 
integritet.  

Tillförlitlighet stärks av att 
resultatet svarar på syftet samt 
av citat vilka visar på djup i 
intervjuerna. Verifierbarhet 
stärks av väl beskriven metod.  
Pålitlighet sänks av att 
förförståelse saknas och att 
enbart en författare analyserat 
materialet. Stärks av att 
oberoende parter och deltagare 
fått möjlighet att läsa resultatet 
innan publikation.  
Överförbarhet stärks av väl 
beskriven kontext och 
genomtänkt urval.  
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Pich, J., Hazelton, 
M., Sundin, D., & 
Kable, A. 
 
Patient-related 
violence at triage: A 
qualitative 
descriptive study 
 
Australien, 2011 

Syftet med 
studien var att 
beskriva en 
grupp av triage-
sjuksköterskors 
upplevelser av 
patientrelaterat 
hot och våld på 
arbetsplatsen 
den senaste 
månaden.  

Strategiskt urval. 6 
sjuksköterskor från ett sjukhus 
i Australien. 2 män och 4 
kvinnor. Ålder 29–53 år. År 
inom yrket varierade mellan 
4–21 år.   
 
Semistrukturerade intervjuer.  

Datainsamling augusti-
september 2008. Framgår 
ej hur deltagarna 
tillfrågades. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Intervjulängd redovisas ej.  
 
Tematisk innehållsanalys. 
Framgår ej vilka som 
deltagit i analysarbetet. 
Deltagarna fick ta del av 
fynden innan publikation. 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Sjuksköterskorna upplevde 
frustration, rädsla och 
hjälplöshet inför våldet. 
De beskrev att det 
påverkade deras 
arbetsmoral negativt. Fem 
huvudteman framgick: 
Fysiska övergrepp, 
psykiska övergrepp, 
våldets inverkan på 
personlig och professionell 
nivå, föranledande faktorer 
och riskfaktorer samt 
riskhanteringsstrategier.  

Tillförlitlighet stärks av att 
resultatet svarar på syftet och 
citat visar på djup i intervjuerna. 
Sänks av att intervjulängd 
saknas. 
Verifierbarhet sänks av 
undermåligt beskriven metod 
och att inga intervjufrågor 
redovisas.  
Pålitlighet stärks av att 
deltagarna givits möjlighet att 
påverka resultatet. Sänks av att 
det inte framgår vilka som 
deltagit i analysarbetet. 
Överförbarhet stärks av 
lämpligt urval.  
  

Ramacciati, N., 
Ceccagnoli, A., & 
Addey, B. 
 
Violence against 
nurses in the triage 
area: An Italian 
qualitative study  
 
Italien, 2015 

Syftet med 
studien var att 
belysa triage-
sjuksköterskors 
känslor efter att 
de blivit utsatta 
för hot och våld 
av en patient 
eller närstående 
på en 
akutvårdsavdeln
ing.  
 

Strategiskt urval. 9 
sjuksköterskor från 6 olika 
sjukhus. 6 kvinnor, 3 män. 
Medelålder 44 år, i genomsnitt 
11 år inom akutsjukvården.  
 
Inklusionskriterier: Erfarenhet 
av triagering och ha blivit 
utsatt för hot och våld. Inget 
bortfall. 
 
Semistrukturerad 
fokusgruppsintervju.  

Deltagarna tillfrågades av 
en utomstående part. 
Datainsamling gjordes av 
författarna genom en 
intervju på cirka 100 min. 
Intervjun spelades in och 
transkriberades.  
 
Tematisk innehållsanalys 
av samtliga författare. 
Deltagarna tog del av 
fynden innan publikation.  
 
Etiska överväganden 
redovisas. 
  

*Sjuksköterskorna 
uttryckte att hot och våld 
var en oundviklig och 
svårhanterlig del av det 
dagliga arbetet. De 
upplevde sig ensamma och 
sårbara. Vidare kände de 
sig otillräckliga och 
ifrågasatte värdet av sina 
insatser. Sjuksköterskorna 
upplevde ett bristande stöd 
från ledningen.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och citat 
vilka visar på djup i 
intervjuerna.  
Verifierbarhet stärks av väl 
beskriven metod. Pålitlighet 
stärks av att författarna 
resonerar kring sin förförståelse 
och att deltagarna givits 
möjlighet att påverka resultatet 
innan publikation. 
Överförbarhet stärks av 
lämpligt urval och väl beskriven 
kontext.  
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Souza Oliveira, C., 
Trevisan Martins, J., 
Quina Galdino, M. J., 
& Ribeiro Perfeito, 
R. 
 
Violence at work in 
emergency care 
units: nurses’ 
experiences 
 
Brasilien, 2020 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
hot och våld 
inom 
akutsjukvården. 
  

Strategiskt urval. 21 
sjuksköterskor från två 
sjukhus. Medelålder 42, 17 
kvinnor och medel 3 år inom 
akutsjukvården.  
 
Inklusionskriterier: vara 
tillsvidareanställd, arbeta 
tvåskift och ha upplevt hot 
eller våld. Externt bortfall: 3. 
 
Semistrukturerade intervjuer.  

Datainsamling pågick 
november-december 2018 
och genomfördes av den 
första författaren. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Längd 
ca 31 minuter. Frågor 
redovisas.  
 
Tematisk innehållsanalys i 
tre steg genomfördes av tre 
av författarna.   
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Sjuksköterskorna upplevde 
psykologiskt våld dagligen 
och blev ofta hotade om 
exponering på sociala 
medier. Det fysiska våldet 
var också vanligt och de 
led av starka minnen från 
tidigare incidenter. 2 
teman framgick: 
upplevelse av psykologiskt 
våld och upplevelse av 
fysiskt våld. 

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och har 
flera citat vilka visar på djup i 
intervjuerna. Verifierbarhet 
stärks av väl beskriven 
metoddel och att intervjufrågor 
redovisas. Pålitlighet sänks av 
att ingen förförståelse 
presenteras, stärks av att tre 
författare deltog i analysen. 
Överförbarhet stärks av väl 
beskriven kontext och av lagom 
abstraktionsnivå på temana.  
  

Tan Fen, M., Lopez, 
V., & Cleary, M.  

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

 
Singapore, 2015  

Studiens syfte 
var att belysa 
akutvårdssjuksk
öterskors 
uppfattning av 
att hantera 
patienter med 
ett våldsamt 
beteende. 

Strategiskt urval. 10 
sjuksköterskor från ett 
sjukhus. Ålder 22–30. 8 
kvinnor. 2–8 års erfarenhet 
inom akutsjukvården.  
 
Inklusionskriterier: arbetat på 
akutvårdsavdelningen i mer än 
3 månader och ha haft kontakt 
med aggressiva patienter.  
 
Semistrukturerade intervjuer 

Deltagare rekryterades 
genom flygblad och 
informativt personalmöte. 
Pilotintervju gjordes. 
Intervjulängd 30–60 
minuter. Datainsamling 
pågick tills inga nya teman 
kunde ses. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.   
 
Tematisk innehållsanalys. 
Framgår ej vilka som 
deltog i analysen.  
 
Etiskt godkänd av 
kommitté. 

Sjuksköterskor menade att 
aggressiva patienter var en 
del av arbetet och att det 
påverkade dem negativt 
såväl fysiskt som psykiskt. 
De upplevde ett ansvar 
mot sitt arbete. Bristande 
stöd från ledningen. 4 
teman framgick: 
Aggressiva patienters 
påverkan på 
sjuksköterskor, 
omvårdnadsbedömning av 
aggressivt beteende, 
åtgärder vid aggressivt 
beteende och 
organisatoriskt stöd och 
lyhördhet.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och citat 
vilka visar på djup i 
intervjuerna.  
Verifierbarhet sänks av 
undermåligt beskriven metod 
och att intervjufrågor inte 
redovisas. Pålitlighet sänks av 
att det inte framgår vilka 
författare som deltagit i 
analysarbetet. Stärks av att 
datainsamling pågick tills det att 
inga nya teman kunde 
identifieras. Överförbarhet 
stärks av väl beskriven kontext 
och lämpligt urval.  
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Thomas, B., 
McGillion, A., & 
Edvardsson, K., et al. 

Barriers, enablers, 
and opportunities for 
organisational 
follow-up of 
workplace violence 
from the perspective 
of emergency 
department nurses: a 
qualitative study 

Australien, 2021 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
barriärer och 
möjliggörare 
och möjligheter 
för 
organisatorisk 
uppföljning av 
arbetsrelaterat 
våld från 
akutvårdssjuksk
öterskors 
perspektiv.   

Strategiskt urval. 18 
sjuksköterskor från en 
akutvårdsavdelning i 
Australien. Ålder 18–59. 
Erfarenhet 1–15 år. 16 
kvinnor, 2 män. 
 
Inklusionskriterier presenteras 
ej. Inget bortfall.  
 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer 

Datainsamling november 
2018. Sjuksköterskorna 
rekryterades av en 
ledningssjuksköterska 
samma dag intervjuerna 
hölls. 2 intervjuer hölls av 
författarna, vilka spelades 
in och transkriberades. 
Intervjulängd 90 min. 
 
Tematisk innehållsanalys 
med induktiv ansats 
tillämpades. 4 författare 
deltog i analysen.  
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

*Sjuksköterskorna 
uttryckte en oro för att 
våldsamt beteende 
belönades med högre 
prioritering, de var rädda 
för att detta skulle leda till 
ökad förekomst av hot och 
våld. Sjuksköterskorna 
avlöste ibland varandra i 
hotfulla situationer, detta 
genererade samvetskval.  
Sjuksköterskor upplevde 
bristande stöd från 
ledningen.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och har 
citat vilka visar på djup i 
intervjuerna. Verifierbarhet 
stärks av en väl beskriven 
analysmetod, sänks av att inga 
intervjufrågor presenteras.   
Pålitlighet sänks av att ingen 
förförståelse presenteras, stärks 
av att fyra författare deltog i 
analysen. Överförbarhet stärks 
av representativt urval och att 
kontexten är väl beskriven. 
Stärks av medelhög 
abstraktionsnivå på temana. 
  

Wolf, A. L., Delao, 
M. A., Perhats, C., & 
Plaines, D.  
 
Nothing changes, 
Nobody Cares: 
Understanding the 
Experience of 
Emergency Nurses 
Physically or 
Verbally Assaulted 
While Providing 
Care. 
 
Usa, 2014 

Syftet med 
studien var att 
skapa ökad 
förståelse för 
akutvårdssjuksk
öterskor 
upplevelser vilk
a blivit utsatta 
för fysiskt eller 
verbalt våld när 
de vårdat 
patienter på 
akutvårdsavdeln
ingar i USA.  

Strategiskt urval. 46 
sjuksköterskor. 8 män, 37 
kvinnor och 1 med okänt kön.  

Inklusionskriterier: ha blivit 
utsatt för fysiskt eller verbalt 
hot vid vård av patient på 
akutvårdsavdelning. Inget 
bortfall redovisas. 

Datainsamling genom 
skriftligt material.  

Deltagarna rekryterades 
via mejl och telefon. 
Sjuksköterskorna skrev ner 
sina berättelser och 
skickade till författarna. 
Frågor presenteras i 
metoden. Berättelserna var 
1–15 sidor långa.  
 
Tematisk innehållsanalys. 
Ansvarig författare och 
minst en av de andra 
författarna analyserade 
texterna.  
 
Etiska överväganden 
redovisas. 

Sjuksköterskorna upplevde 
oro, ångest och frustration 
över bristen på stöd från 
arbetsplatsen gällande hot 
och våld och uppgav att 
arbetet inte kändes säkert. 
Upplevelsen av hot och 
våld ledde till rädsla för att 
komma till jobbet. Tre 
teman framgick: 
Arbetsmiljö, inverkan på 
person och saker som 
föranleder.  

Tillförlitlighet stärks av att 
studien svarar på syftet och har 
citat vilka visar på djup i 
berättelserna. Verifierbarhet 
stärks av väl beskriven metod 
och att frågeställning till 
berättelserna redovisas. 
Pålitlighet stärks av att flera 
författare deltog i analysarbetet, 
sänks av att ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet stärks 
av väl beskriven kontext, väl 
genomtänkt urval och låg 
abstraktionsnivå på temana.  
  

*Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan.  


