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Abstrakt 

 

Bakgrund: Hot och våld riktat mot sjukvårdspersonal är ett växande problem. Vård- och 

omsorg är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdomsanmälningar till följd av detta. 

Sjuksköterskor är den profession på akutmottagningen som löper högst risk till att utsättas. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld från patienter 

och/eller dess närstående på en somatisk akutmottagning. Metod: Litteraturöversikten 

sammanställdes utifrån 14 artiklar. Samtliga artiklar granskades och analyserades. Analysen 

resulterade i två huvudkategorier och sju underkategorier. Resultat: Hot och våld gav 

negativa konsekvenser för det mentala- fysiska- och sociala välmåendet. Sjuksköterskor 

upplevde att de inte kunde sköta sitt jobb på ett säkert sätt, och upplevde således att även 

andra patienter blev lidande. Hot och våld ledde till förlorat intresse för sin profession och 

funderingar på att säga upp sig. Bristande kunskap i hantering av aggressiva beteenden 

belystes som ett orosmoment. Bristande stöttning från arbetsgivare och knappa 

konsekvenser för våldsutövare gjorde att sjuksköterskor inte fann mening till att rapportera 

incidenter. Diskussion: Otillräcklig kunskap och stöttning tolkades som att sjuksköterskor 

kände att de utsatte sig för onödiga risker. Deras situation förblev oförändrad trots att 

studier visat på att utbildning gällande hantering av aggressiva beteenden skapade en 

trygghet hos sjuksköterskor, samt att det påvisats att frekvensen av våldsincidenter fick en 

betydande minskning efter utbildning. Slutsats: Författarna efterlyser mer forskning i form 

av kvalitativa studier. Fler interventionsstudier av våldspreventiva åtgärder samt 

implementering av användarvänligare rapporteringssystem är också något som författarna 

önskar för framtiden. 

 

Nyckelord: Arbetsplatsvåld, Närstående, Patient, Sjuksköterska 



 

 

 

Innehållsförteckning 
Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ............................................................................................................................................... 1 

Somatisk akutmottagning ........................................................................................................... 1 

Sjuksköterskans roll på en akutmottagning ............................................................................. 1 

Definition av hot och våld ........................................................................................................... 2 

Hot och våld på akutmottagningen ........................................................................................... 2 

Riskfaktorer till hot och våld ...................................................................................................... 3 

Arbetsgivarens ansvar ................................................................................................................. 5 

Teoretisk anknytning ................................................................................................................... 5 

Problemformulering ..................................................................................................................... 6 

Syfte ........................................................................................................................................................ 6 

Metod ..................................................................................................................................................... 6 

Design............................................................................................................................................. 6 

Inklusions- och exklusionskriterier ............................................................................................ 6 

Litteratursökning .......................................................................................................................... 7 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning............................................................... 7 

Analys ............................................................................................................................................ 8 

Etiska överväganden .................................................................................................................... 8 

Resultat .................................................................................................................................................. 9 

Konsekvenser av hot och våld .................................................................................................... 9 

Hantering av hot och våld ......................................................................................................... 14 

Diskussion ........................................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ........................................................................................................................ 17 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 20 

Slutsats ................................................................................................................................................. 24 

Referenser ............................................................................................................................................ 25 

Bilaga 1. ................................................................................................................................................ 30 

Bilaga 2. ................................................................................................................................................ 32 

Bilaga 3. ................................................................................................................................................ 34 

Bilaga 4. ................................................................................................................................................ 38 

 

  



 

1 

*Närstående = person som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2003). 

Introduktion 
 

Forskning visar på att sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp för hot och våld på sin 

arbetsplats och som skapar många arbetsskade- och sjukdomsanmälningar till följd av detta. 

Sjuksköterskor med erfarenhet av hot och våld på sin arbetsplats kan drabbas av både fysisk 

och mental ohälsa, vilket i sin tur påverkar sjuksköterskornas förmåga att arbeta och 

tillhandahålla en patientsäker vård. Med bakgrund till detta vill författarna beskriva 

sjuksköterskornas upplevelse med fokus på hot och våld från patienter och/eller närstående 

på en somatisk akutmottagning. 

Bakgrund 
 

Somatisk akutmottagning 
Majoriteten av alla patienter som läggs in på sjukhus har inkommit via akutmottagningen 

(AKM). AKM är en central punkt i sjukvården då den i stor utsträckning samverkar med 

andra instanser och avdelningar, både på det egna sjukhuset och andra sjukhus (Wikström, 

2006, s. 17). AKM är den plats dit människor kan vända sig till dygnet runt för att få vård vid 

akuta tillstånd av varierande grad. Flera yrkesgrupper arbetar på en AKM, såsom 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och administrativ personal. AKM är i de flesta fall 

uppdelad i olika kliniker som innefattar kirurgi, ortopedi samt medicin. Detta gör det möjligt 

att täcka alla eventuella vårdbehov som patienterna kan tänkas ha vid omhändertagandet i 

det akuta skedet. Efter handläggning och eventuell behandling, skrivs patienten över till 

annan avdelning inom slutenvården för vidare omhändertagande, alternativt skrivs ut vid 

bedömning att ingen fortsatt vård krävs. Dock kan det finnas, beroende på sjukhusets storlek 

och resurstillgångar, patienter som blir tvungna att slussas vidare till andra sjukhus för att få 

den hjälp de behöver (Wikström, 2012, s. 15-19). 

Sjuksköterskans roll på en akutmottagning 
Som sjuksköterska på en AKM är det viktigt att snabbt kunna etablera en bra kontakt med 

patienter och dess närstående* samt ingjuta en känsla av trygghet. Detta för att säkerställa en 

fortlöpande god relation till patienter och närstående och att deras upplevelse av vistelsen på 

AKM ska bli så bra som möjligt (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). Utöver sitt
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omvårdnadsarbete har sjuksköterskor på AKM som uppgift att prioritera vilka patienter som 

är i behov av hjälp först, så kallat triagering. Detta är ett arbetssätt med syfte att handlägga 

patienter snabbt. Triagesjuksköterskans viktigaste funktion är att kunna göra en korrekt 

klinisk bedömning och prioritering, oftast inom en begränsad tidsrymd. För att kunna göra 

korrekta bedömningar krävs ofta att sjuksköterskan har lång erfarenhet av akutsjukvård. 

Patienter som passerar AKM har ibland livshotande tillstånd, exempelvis hjärtinfarkt, och 

måste därmed få snabb handläggning. Således kan patienter som inte är i ett livshotande 

tillstånd få vänta (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). Enligt Hälso- och sjukvårdslagens 

(HSL, SFS 2017:30) bestämmelser skall den med det största behovet ges företräde till vården 

(3 kap, 1 §).  

 

Definition av hot och våld 
Våld defineras av World Health Organization [WHO] (2002): 

The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another 

person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of 

resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation. (ibid., s. 4) 
 

Arbetsrelaterat våld beskrivs av Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2010) som alla handlingar 

eller händelser där personal kränks, hotas eller skadas i de förhållanden som är relaterade till 

deras arbete samt innebär en direkt eller indirekt risk för deras säkerhet, välbefinnande eller 

hälsa. 

Hot benämns som psykiskt våld, vilka kan vara direkta och indirekta hot. Direkta hot är 

uttalanden som innefattar att våld kommer utövas om inte personen gör som önskas. 

Indirekta hot är mer diffusa uttalanden till skillnad från direkta hot. Personen som hotar 

försöker förmedla ett budskap om ett möjligt våldsutövande där fokus ligger på kroppsspråk 

och tonläge (Angland, Dowling & Casey, 2014; Isdal, 2001, s. 45-48). 

 

Hot och våld på akutmottagningen 
Enligt Arbetsmiljöverket (2011) är vård och omsorg den sektor som har flest arbetsskade- och 

sjukdomsanmälningar orsakade av hot och våld. Enligt Renker, Scribner och Huff (2015) har 

våldet inom sjukvården ökat och det är främst två typer av våld som sjuksköterskor på AKM 
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utsätts för; fysiskt våld och verbala hot. De vanligaste typerna av fysiskt våld som 

sjuksköterskorna utsätts för är slag, nyp, sparkar, att bli spottad på och att bli klöst. Fysiskt 

våld är något som många sjuksköterskor uppger förekommer åtminstone en gång varje 

vecka. Verbalt våld är mer frekvent förekommande än fysiskt våld och innebär vanligast att 

personalen får utskällningar, svordomar och öknamn riktat mot sig. Även hot om fysisk 

skada och sexuella trakasserier förekommer. Verbala hot uppges av sjuksköterskor ske i 

princip dagligen. Ibland riktas även hot mot andra som befinner sig på AKM, såsom andra 

patienter och närstående.  

 

Riskfaktorer till hot och våld 

 

Faktorer hos individen 

Faktorer hos individen som anses kunna bidra till utveckling av hot och våld på AKM kan 

vara relaterade till berörda individers personlighet och hälsotillstånd. Den enskilt största 

riskfaktorn anses vara personer med tidigare våldshistoria, särskilt de som brukat våld vid 

upprepade tillfällen. Ytterligare karaktäristiska egenskaper hos de som tenderar att bli 

våldsamma är manligt kön och personer under 35 år (Pich, Kable & Hazelton, 2017; Pich et 

al., 2010). Orsaken till detta kan dels vara den “manliga könsrollen” men också det manliga 

könshormonet testosteron som ökar aggressivitet, vilket nivåerna är som högst i 20-

årsåldern. Kvinnor som utför våldshandlingar står för cirka 5-10 % av våldsincidenterna 

(Sandström, 2007, s. 14-15). Ytterligare riskfaktorer är alkoholmissbruk och 

substansmissbruk (Pich et al., 2010; Pich et al., 2017). Den riskgrupp som beräknas ha lägst 

risk för att bli våldsamma på en AKM är personer diagnostiserade med demens (Darawad, 

Al-Hussami, Saleh, Mustafa & Odeh, 2015). Detta kan dock jämföras med studien av Speroni, 

Fitch, Dawson, Dugan & Atherton (2014) som visar på att patienter med demens och 

Alzheimers sjukdom är de enskilt största riskfaktorerna när det gäller våldshandlingar på 

andra vårdavdelningar än AKM. 

Andra faktorer är hypoglykemi, koncentrationssvårigheter (ADHD) och psykosproblematik. 

Individer diagnostiserade med en psykiatrisk diagnos i form av personlighetsstörning är en 

annan grupp människor som ofta begår våldshandlingar. Vanliga former av 

personlighetsstörningar är bland annat instabil emotionell personlighetsstörning, narcissism 
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och antisocial personlighetsstörning. Personlighetsstörning kan betecknas som ett 

relationshandikapp som visar sig genom att personen har en oförmåga att relatera och 

samarbeta med andra människor, och kan även få vredesutbrott som ej ligger i proportion 

med det som hänt (Sandström, 2007, s. 15-20). 

Miljöfaktorer 

Enligt Angland et al. (2013) och Pich, Hazelton och Kable (2012) kan flera miljöfaktorer bidra 

till att patienter och närstående blir frustrerade och våldsamma på AKM. Bland dessa är brist 

på personligt utrymme, trängsel och långa väntetider de vanligaste faktorerna. Otålighet och 

önskan om att få uppmärksamhet är ytterligare faktorer som anses kunna skapa frustration 

och aggression hos patienterna och närstående. Socialstyrelsens (2017) rapport gällande 

väntetider på svenska AKM visar på att mediantiden som patienterna vistas på AKM är 3 

timmar och 18 minuter. För den äldre befolkningen (> 80 år) är vistelsetiden något längre. 

Kommunikationsfaktorer 

I studien av Pich et al. (2017) belyses även personalfrågan som en bidragande faktor. Stress 

på grund av tidsbrist och otillräcklig bemanning kan bidra till en otillräcklig kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter/närstående, men också mellan sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal. Bristen på kommunikation kan även leda till osäkerhet hos patienterna samt 

känslan av att inte bli sedda eller ignorerade. Utöver detta kan även bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal leda till irritation hos patienter och närstående. Detta 

exempelvis genom att felaktig eller oklar information angående patientens fortsatta vård 

hinner föras fram till patienten innan besluten hunnit förankrats mellan all berörd 

vårdpersonal. 

Sjuksköterskors bemötande anses även kunna vara en triggande faktor till att patienter och 

närstående blir aggressiva och utåtagerande. Vissa sjuksköterskor upplever fler våldsamma 

incidenter än andra, och det finns spekulationer om att detta kan vara ett direkt resultat av 

deras attityd. En nedlåtande eller irriterad ton, eller ett provocerande kroppsspråk, kan 

riskera en omedelbar upptrappning av fientlighetsnivån (Pich et al., 2010; Ramacciati, 

Ceccagnoli & Addey, 2015). Sjukvården tenderar dock att ha ett starkt fokus på det 

medicinska, vilket kan leda till att bemötande och kommunikation får en lägre prioritet 

(Sandström, 2007, s. 130). 
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Arbetsgivarens ansvar 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling [AFS] (1993:2) har arbetsgivaren som 

ansvar att se till att arbetsmiljön är säker samt att handlingsprogram till att förebygga hot 

och våld finns att tillgå. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren bör förvissa sig om att 

arbetstagarna har tillräcklig kunskap om vilka rutiner och åtgärder som finns för att 

förebygga hot och våld, samt utbildning för att undvika att utsätta sig för risksituationer. 

Arbetstagare som utsatts för hot eller våld ska erbjudas stöd och möjlighet till avlastande 

samtal, både i direkt anslutning till händelsen och senare. Det är arbetsgivarens skyldighet 

att se till att rutiner kring detta finns. Arbetsgivaren är även skyldig till att anmäla allvarliga 

personskador eller tillbud till personskador till yrkesinspektionen. Det är viktigt att 

arbetsgivaren utifrån incidentrapporter från anställda uppmärksammar riskerna som finns 

och vidtar de förebyggande åtgärder som krävs. 

 

Teoretisk anknytning 
Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) skapades av Antonovsky, grundare till den 

salutogena modellen. Den salutogena modellen fokuserar på hälsans ursprung och 

människors förutsättningar att hantera olika sorters påfrestningar. Kärnpunkten i denna 

modell formulerade Antonovsky som KASAM (Langius-Eklöf & Sundeberg, 2014, s. 54-57).  

Antonovsky (1987/2005, s. 43-45) beskrev att begreppet KASAM innefattar tre centrala 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet, som Antonovsky 

själv ansåg vara kärnan i den ursprungliga teorin, handlar om personens förmåga till 

förståelse för det som sker, antingen i omgivningen eller som drabbar personen själv. 

Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning personen upplever sig besitta resurser att 

kunna hantera händelser av olika svårighetsgrader. Personer med en hög känsla av 

hanterbarhet kommer inte att uppfatta sig själv som ett offer inför det som dem utsätts för. 

Meningsfullhet beskrevs som “motivationskomponenten” och handlar om i vilken 

utsträckning personen upplever att de utmaningar denne möter är värda att engagera sig i. 

Ju mer begripligt, hanterbart och meningsfullt en person upplever sin tillvaro, desto högre 

KASAM har personen. En person med hög KASAM har därmed bättre förutsättning att 

kunna hantera och anpassa sig vid påfrestande situationer. 
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Problemformulering 
Hot och våld riktat mot sjukvårdspersonal är ett växande problem som i det senaste har 

blivit allt mer aktuellt. Det är inte allt för sällan som sjuksköterskor stöter på patienter och 

närstående som, av olika orsaker, uppför sig aggressivt och våldsamt. När hot och våld 

riktas mot sjuksköterskor påverkas inte enbart sjuksköterskornas egen säkerhet utan även 

deras välmående och möjlighet till att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Med 

detta följer även risken att andra patienter påverkas negativt, både omvårdnadsmässigt och 

säkerhetsmässigt. Därmed vill författarna med denna litteraturöversikt beskriva problemet 

ur ett sjuksköterskeperspektiv för att visa på hur hot och våld upplevs av utsatta 

sjuksköterskor på en somatisk AKM. Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att den 

ska ge en inblick inom vilka områden som våldspreventiva åtgärder behöver vidtas och 

tillföra kunskap inför framtida preventiva arbeten. Detta för att sjuksköterskor ska uppleva 

AKM som en trygg arbetsplats samt säkerställa en patientsäker vård.  

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld från patienter och/eller 

närstående på en somatisk akutmottagning. 

Metod 

 

Design 
Detta vetenskapliga arbete är utformat som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

innehåller en sammanställning av aktuella studier inom ett valt ämnesområde för att få en 

översikt av det nuvarande kunskapsläget. En bred sökning av vetenskapliga artiklar ur olika 

databaser samt en bred analys krävs för att kunna fastställa vilka problemområden som 

belysts samt vilka områden som kräver vidare forskning (Segesten, 2017, s. 108). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Denna litteraturöversikt baserades på kvalitativa, kvantitativa och mixade studier. De 

artiklar som inkluderades skulle belysa sjuksköterskor som jobbade på en somatisk 

akutmottagning (AKM). De inkluderade artiklarna skulle även föra ett tydligt etiskt 
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resonemang, inte vara över tio år. Artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskapligt 

granskad tidskrift, var skrivna på engelska samt bedömda som grad I eller grad II efter 

granskning med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar. Artiklar som exkluderas var 

de som inriktade sig på en pediatrisk akutsjukvårdskontext. 

 

Litteratursökning 
Artikelsökningarna gjordes primärt i databaserna Cinahl och PubMed. Begrepp som ansågs 

vara meningsbärande för syftet var akutmottagning, sjuksköterska/-or, upplevelser, 

aggression och våld. Vissa av dessa ord resulterade i MeSH-termer och Cinahl Headings: 

“Emergency nursing”, “Emergency Service, Hospital”, “Nurses”, “Violence”, “Workplace 

Violence”, “Attitudes”, “Aggression” och “Nurse Attitudes”. Vissa ord söktes som fritext, 

såsom: Nurse experienc*, Experienc*, Experiences och Consequences, då orden “experience” 

och “consequences” inte fanns som någon Headings eller MeSH-term. “Emergency 

department” söktes som fritext i en av sökningarna. Detta för att en studie som påträffades 

vid de initiala helikoptersökningarna inte gick att återfinna vid sökning med MeSH-termen 

“Emergency Service, Hospital”. Dock gick den att finna genom fritextsökning med 

“Emergency department”. Sökorden användes i olika kombinationer och kopplades samman 

eller breddades med de booleska operatorerna “AND” och “OR”. Sökningarna presenteras i 

en översiktstabell (se bilaga 1).  

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
Författarna började urvalsprocessen genom att först läsa artiklarnas titel samt abstrakt. Ifall 

dessa ansågs relevant för syftet lästes hela artikeln. Sökningarna i de olika databaserna 

resulterade i 21 relevanta artiklar. Samtliga tidskrifter som artiklarna publicerats i 

kontrollerades via databasen UlrichsWeb. Artiklarna kvalitetsgranskades därefter utifrån 

modifierade granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) för granskning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Modifieringen av mallarna bestod i att frågan “Patienter med 

lungcancerdiagnos” ändrades till “Sjuksköterskor utsatta för hot och/eller våld”. Total 

maxpoäng för den kvalitativa mallen var 48 poäng respektive 47 poäng för den kvantitativa 

mallen. Respektive artikels totalpoäng räknades om till procent, och graderades därefter. 
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Artiklarna kunde bli bedömda som grad I, grad II eller grad III beroende på procentsats (se 

bilaga 2). Efter relevansbedömning och kvalitetsgranskning återstod 14 artiklar, med 

bedömningsgraderna I eller II, som användes till resultatet. En översikt över inkluderade 

artiklar samt kvalitetsbedömning finns presenterade i en översiktstabell (se bilaga 3). 

 

Analys 
Studierna analyserades induktivt utifrån Fribergs (2017, s. 148-150) analysmodell bestående 

av tre steg. Analysen inleddes med att författarna läste artiklarna ett flertal gånger, både 

individuellt och tillsammans, för att få en uppfattning om studierna som helhet men med 

fokus på resultatet. Nyckelfynd i varje studies resultat som kunde relateras till syftet 

identifierades och reducerades till meningsenheter för att göra materialet mer hanterbart. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 224-225) beskrev att en meningsenhet är en 

meningsbärande del av texten. En meningsenhet bör inte vara så stor att den blir 

svårhanterlig, men inte heller för liten då det finns att risk att den blir missvisande. 

Meningsenheterna delades in efter teman och färgkodades utifrån dessa, som enligt Polit och 

Beck (2017, s. 533) är ett vedertaget sätt att koda och strukturera material på. Ett 

översiktsblad skapades för att generera struktur över materialet, där återkommande teman 

kunde identifieras och sorteras in i kategorier och underkategorier. Materialet bearbetades 

och reducerades ytterligare efter detta steg, där målet återigen var att göra materialet mer 

hanterbart men utan att förlora viktigt innehåll. Slutligen sammanställdes materialet genom 

att delarna av materialet som brutits ned åter sattes ihop till en ny helhet och placerades in 

under respektive kategori och underkategori. Exempel på analysförfarandet kan ses i bilaga 

4. 

 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden gjordes med avseende på urval och presentation av resultatet. I denna 

litteraturöversikt har endast vetenskapliga studier som godkänts av en etisk kommitté, 

och/eller fört ett tydligt etiskt resonemang inkluderats. Detta beskrev Polit och Beck (2017, s. 

151) som en försäkran på att de utvalda studierna genomförts på ett etiskt korrekt vis.  

Det är även viktigt att författarna redovisar alla resultat, oavsett om de stödjer den egna 
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hypotesen eller ej, då det är oetiskt att endast redovisa resultat som stödjer den egna åsikten 

(Forsberg & Wengström, 2016, s. 59). 

Författarna diskuterade inför arbetet vilka egna erfarenheter de hade kring hot och våld på 

en AKM, eller vilka föreställningar de hade över hur det kunde se ut. Ingen av författarna 

hade någon erfarenhet av hot och våld på en AKM, men båda hade erfarenheter av detta i 

andra yrkesmässiga sammanhang. Dessutom hade de vissa föreställningar över hur det 

kunde se ut på en AKM. Genom att ta detta i beaktande kunde författarna vara uppmärksam 

på sin egen förförståelse och faktorer som skulle kunna riskera att nyansera resultatet. 

Resultat 
 

Resultatet baserades på 14 artiklar, fem kvantitativa, sju kvalitativa samt två med mixad 

metod. Av artiklarna var sex från USA, tre från Australien och en artikel vardera från 

Singapore, Iran, Taiwan, Palestina och Cypern. Analysen resulterade i två huvudkategorier 

och sju underkategorier, se figur 2. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

 

Konsekvenser av hot och våld 
 

Mentala konsekvenser 

Fysiska konsekvenser 

Sociala konsekvenser 

Konsekvenser för patientkontakten 

 

Hantering av hot och våld  

Ovilja att rapportera 

Ursäktar våldet: en del av jobbet 

Behov av kunskap och stöttning 

Figur 2. Resultatöversikt - huvudkategorier och underkategorier 

 

Konsekvenser av hot och våld 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar (AKM) löper en hög risk att utsättas för hot 

och våld. Att leva med denna överhängande risk, eller att faktiskt utsättas för hot och våld, 

påverkade således sjuksköterskan på många sätt, både hälsomässigt och professionellt.   
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Mentala konsekvenser 

Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hantera patienter med aggressivt beteende. Av 

deltagarna (n = 53) angav 40,4 % att verbala hot var det svåraste att hantera, jämfört med 

fysiskt våld (34,6 %). En fjärdedel uppgav att verbala hot och fysiskt våld var lika svåra att 

hantera. Vidare beskrev 60,4 % av sjuksköterskorna att möten med aggressiva patienter fick 

dem att känna sig illa till mods (Hyland, Watts och Fry, 2016). Det visade sig att 

sjuksköterskor rapporterade högre andel rädsla, ångest och känsla av skuld i jämförelse med 

andra yrkesgrupper på AKM (Hamdan & Abu Hamra, 2015).  

 

Hos sjuksköterskor som utsatts för hot och våld var rädsla den mest framträdande 

konsekvensen (Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, in press; 

Vezyridis, Samoutis & Mavrikiou, 2015; Han et al., 2017; Hamdan & Abu Hamra, 2015). 

Rädslan infann sig både under själva våldsincidenten, men även efteråt. Rädslan beskrevs 

dock av de flesta som mest påtaglig efter händelsen då tankarna hunnit klarnat kring vad 

som faktiskt hänt, och vad som kunde ha hänt (Han et al., 2017). Ytterligare en konsekvens 

till följd av hot- och våldsincidenter var att sjuksköterskor kände viss rädsla över att gå till 

jobbet. Främsta orsaken var oron över att en våldsam situation skulle uppstå igen. 

Sjuksköterskorna oroade sig dock inte enbart över sin egen säkerhet, utan också över sina 

familjers säkerhet. De var rädda över att våldsutövaren skulle söka upp dem privat och i 

med det skulle även deras familjer bli lidande. Dessa oroskänslor kunde finnas kvar under 

en lång tid, och vissa sökte även professionell samtalskontakt för att kunna bearbeta detta 

(Han et al., 2017; Wolf, Delao & Perhats, 2014). 

 

Sjuksköterskor anklagade ofta sig själva för att ha blivit utsatta för hot och våld, där känsla 

av skuld var vanligt efter våldsincidenter (Hassankhani et al., in press; Wright-Brown, 

Sekula, Gillespie & Zoucha, 2016; Hamdan & Abu Hamra, 2015). Att ha låtit sig utsättas för 

hot och våld utan att säga ifrån eller gå därifrån, var anledningar till varför sjuksköterskorna 

anklagade sig själva (Hassankhani et al., in press). I studien av Wright-Brown et al. (2016)  

konstaterade en sjuksköterska när hon fick frågan varför hon inte avlägsnade sig när 

fientlighetsnivån eskalerade inne hos en patient: “But that goes against everything that we 
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are trained to do” (s. 195). Sjuksköterskor rannsakade även sig själva och försökte finna 

orsaker i sitt beteende eller bemötande som kunnat leda till att patient eller närstående blivit 

arg eller våldsam, och ifall något kunnat göras annorlunda (Tan, Lopez & Cleary, 2015). 

 

Sjuksköterskor upplevde känslor av frustration, meningslöshet och besvikelse (Wong, 

Combellick, Wispelwey, Squires & Gang, 2017; Howerton Child & Sussman, 2017; Pich, 

Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Hamdan & Abu Hamra, 2015). Sjuksköterskor refererade 

ofta till dessa känslor med tanke på hur de behandlades av vissa patienter och närstående. 

Att försöka göra sitt bästa till att hjälpa dessa människor, men ändå bli illa behandlad, fick 

sjuksköterskor att ifrågasätta sitt yrkesval (Howerton Child & Sussman, 2017). 

 

Fysiska konsekvenser 

Sjuksköterskor beskrev hur de blivit slagna, sparkade, fått mottagningens utrustning kastade 

mot sig och vapen riktade mot sig av patienter och/eller dess närstående (Hassankhani et al., 

in press; Han et al., 2017; Pich et al., 2011; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskorna uppgav att de 

dels blivit hotade med konventionella vapen (exempelvis knivar och pistoler) dels med 

opportunistiska vapen som funnits nära till hands på AKM. Det fanns en oro hos 

sjuksköterskor över att AKM hade mycket utrustning, ofta oövervakat, som gick att bruka i 

skadande syfte, exempelvis möbler, kontorsmaterial (exempelvis saxar och pennor) samt 

kanyler plockade ur kärl för kasserade stickande och skärande föremål (Pich et al., 2011). 

 

När sjuksköterskor graderade vilken form av fysiskt våld som de upplevde som värst att 

utsättas för uppgav majoriteten (71,1 %) av sjuksköterskorna (n = 53) att bli spottad på som 

det svåraste att hantera följt av, i ordningsföljd; bli slagen, puttad, riven och sparkad. Till 

följd av våldet ådrog sig flera sjuksköterskor akuta och ibland även permanenta skador som i 

vissa fall krävde sjukskrivning (Hyland et al., 2016). Vanligaste skadorna som föranledde 

sjukskrivning var påverkan på nacke, höft, armar och axlar (Wolf et al., 2014). Övriga fysiska 

problem, men som åsamkats till följd av fysiskt våld, var stress, gastrointestinala besvär, 

huvudvärk/migrän, aptitlöshet samt andningsbesvär. En sjuksköterska förklarade det 

sistnämnda: 
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One night I was at work. We experienced a very big fight in the emergency room. The police 

was not able to control the situation. They had to use tear gas to control the situation. I have a 

lung problem since then. I have to use a spray whenever I am out of breath. (Hassankhani et 

al., in press) 

 

Sömnproblem och mardrömmar var ett förekommande problem hos sjuksköterskor efter 

incidenter med hot eller våld. Sömnproblemen visade sig både i form av sömnbrist, men 

också i att vissa ofta försov sig. För att råda bot på långvariga sömnproblemen var det inte 

ovanligt att dessa sjuksköterskor till slut behövde medicinering i form av sömntabletter 

(Hassankhani et al., in press). 

 

Sociala konsekvenser 

Det framkom att det inte enbart var de mentala och fysiska faktorerna påverkade 

sjuksköterskorna, utan även deras sociala liv blev påverkat sedan de utsatts för hot eller våld 

på jobbet. Majoriteten beskrev att hot och våld på arbetet även fått en negativ påverkan dels 

på familjerelationer, men också på andra sociala relationer. Sjuksköterskor uppgav att de 

ibland bar med sig sina negativa känslor hem. Detta ledde till att de tog ut sin frustration på 

sina närstående, vilket kunde skapa konflikt i hemmet (Hassankhani et al., in press). 

Ytterligare konsekvenser på det sociala livet var att sjuksköterskorna inte kände sig trygga i 

att vistas ute ensamma med rädsla för att bli igenkänd av de patienter som utsatt dem för hot 

och/eller våld (Han et al., 2017). 

 

After this incident, I asked my family members to take me to and from work every day. I was 

afraid that the patient would come to the ED [emergency department] to strangle me, and I 

was even more afraid that he would cause harm to my family. (Han et al., 2017, s. 432) 

 

Konsekvenser för patientkontakten 

Våldets konsekvenser förändrade sjuksköterskornas attityder gentemot sitt arbete, vilket 

kunde visa sig i ett förlorat intresse för sitt arbete samt minskad empati för patienterna och 

dess närstående (Hassankhani et al., in press; Han et al., 2017; Pich et al., 2011). Detta kunde i 
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sin tur leda till att sjuksköterskorna medvetet sänkte standarden på den vård de gav till de 

våldsamma patienterna då de kände att de inte längre kunde hantera situationen på ett bra 

sätt (Han et al., 2017). “If they can go home, I will immediately arrange for them to go, 

without discussing the patients’ situations very much” (ibid., s. 432). Hanteringen av 

våldsamma situationer var ofta tidskrävande, vilket kunde resultera i att de övriga 

patienterna blev lidande. Detta visade sig genom att omvårdnaden av andra patienter ofta 

blev eftersatt då våldsamma situationer krävde mycket av sjuksköterskornas 

uppmärksamhet (Han et al., 2017; Tan et al., 2015). En oro fanns även över hur de 

våldsamma incidenterna påverkade andra patienters säkerhet. Dels för att andra patienter 

som befann sig på mottagningen kunde känna sig rädda eller otrygga när våldsamma 

incidenter uppstod. Dels för att sjuksköterskans bristande koncentration på sina 

arbetsuppgifter medförde en ökad risk för misstag (Hassankhani et al., in press; Wong et al., 

2016). 

 

After having fought with one of the patient’s relative, I had a hard time to focus on my job. 

That night I almost gave a wrong medication to one of the patients. I was lucky that the 

patient was alert enough to recognize his own medications. (Hassankhani et al., in press) 

 

Sjuksköterskor upplevde en viss otrygghet på sin arbetsplats till följd av hoten och det 

fysiska våldet de fick utstå, vilket även resulterade i att vissa undvek kontakten med 

aggressiva patienter eller närstående. Av deltagarna (n = 444) var det 21,8 % som uppgav att 

de hade minimerat kontakten med patienterna och deras närstående efter att de utsatts för 

hot eller våld, 14,5 % minimerade tiden ägnad åt patientvård och 8,2 % undvek att involvera 

sig i viktiga beslut gällande patienten (Hamdan & Abu Hamra, 2015). 

 

Många sjuksköterskor undvek att jobba helger och nätter. Orsaker som sågs ligga till grund 

+för detta var att det var då som våldet förekom som mest frekvent, samtidigt som 

bemanningen var som lägst. De sjuksköterskor som jobbade primärt nätter eller helger 

uppgav att detta hade en betydande negativ inverkan på deras välbefinnande (Hyland et al., 

2016; Gacki-Smith et al., 2009; Vezyridis et al., 2015). På grund av mental utmattning eller 

fysisk skada var utsatta sjuksköterskor ibland tvungna att sjukskriva sig (Tan et al., 2015). 
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Otrygghet resulterade även i att många funderade över att säga upp sig eller, om möjligt, 

byta avdelning att arbeta på (Hassankhani et al., 2017). Hamdan och Abu Hamra (2015) 

undersökte i sin studie sambandet mellan hot/våld och sjukvårdspersonalens avsikter att 

säga upp sig. Analysen visade på att de som utsatts för hot eller våld generellt var 3,5 gånger 

mer benägna till att säga upp sig från AKM (n = 444, p < 0.001) jämfört med de som inte blivit 

utsatta.  

 

Hantering av hot och våld 
Våldet för med sig ytterligare problem utöver de mentala, fysiska och sociala 

konsekvenserna. Tid- och energikrävande rapporteringssystem av incidenter och okunskap 

om hur hantering av nästa eventuella incident ska ske var några av dessa. Olika 

uppfattningar kring vad som var värt att rapportera och vad som anses ingå i arbetet berörs 

samt sjuksköterskors behov av kunskap och stöttning. 

 

Ovilja att rapportera 

Det rådde en generellt högre grad av underrapportering när det kom till att rapportera 

incidenter gällande hot och våld riktat mot sjuksköterskor (Gacki-Smith et al., 2009; 

Copeland & Henry, 2017; Wolf et al., 2014; Hogarth, Beattie & Morphet, 2015; Pich et al., 

2011; Hamdan & Abu Hamra, 2015). Den främsta anledningen till varför sjuksköterskor i stor 

utsträckning valde att inte rapportera incidenter var för att de ansåg att det inte skulle göra 

någon skillnad för deras säkerhet. De menade att det fanns ett bristande engagemang från 

arbetsgivare, och trots att de rapporterade skulle inga preventiva åtgärder vidtas. Ytterligare 

orsak som sågs bidra till bristande rapportering var att anmälningar sällan ledde till några 

rättsliga konsekvenser för våldsamma patienter eller närstående (Pich et al., 2011; Wolf et al., 

2014; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Vezyridis et al., 2015). 

 

I was later called by the DA [district attorney], who wanted nothing to do with the case, since 

he thought it was a waste of taxpayer dollars, as the man would just cop a plea, get his hands 

slapped, and nothing further would happen. (Wolf et al., 2014, s. 307) 
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Det visade sig att de sjuksköterskor som hade en högre tolerans gentemot våld rapporterade 

in färre incidenter. Toleransen gjorde även att vissa sjuksköterskor inte fann någon 

anledning till att rapportera så länge ingen kommit till allvarlig fysisk skada (Copeland och 

Henry, 2017). Ytterligare orsak till underrapportering var sjuksköterskors oro över att bli 

ansedd som inkompetenta av sina kollegor och arbetsgivare, alternativt bestraffas för sina 

incidentrapporter. De sjuksköterskor som inte såg några hinder med att rapportera 

våldsamma incidenter var de som mer sällan utsattes regelbundet för våld på sin arbetsplats 

(Gacki-Smith et al., 2009). Tidskrävande rapporteringssystem var ytterligare en faktor vilket 

gjorde att sjuksköterskor avstod från att rapportera incidenter (Hogarth et al., 2015; Pich et 

al., 2011; Wolf et al., 2014). 

 

Ursäktar våldet: en del av jobbet 

Många sjuksköterskor ansåg att våldet var en oundviklig del av deras arbete på en AKM 

(Gacki-Smith et al., 2009; Copeland & Henry, 2017; Hogarth et al., 2015; Vezyridis et al., 2015; 

Tan et al., 2015). Det var inte sällan som dessa sjuksköterskor även visade på högre 

toleransnivåer gentemot våldsincidenter (Copeland och Henry, 2017). Toleransen till hot och 

våld kan vara orsakat av förnekelse hos sjuksköterskorna för att de inte orkade ta itu med 

alla de följder som uppstod i samband med våldet (Wolf et al., 2014). En annan orsak till 

toleransen var att sjuksköterskorna gjorde skillnad på patienter som orsakade våldet 

medvetet eller omedvetet. Sjuksköterskorna menar på att det var mindre accepterat med 

våldsamma beteenden från personer som var arga eller som var intoxikerade, medan våld 

från sjuka, dementa eller traumatiserade patienter var mer accepterat då de inte helt kunde 

stå till svars för sitt beteende (Pich et al., 2011; Hogarth et al., 2015). Det framkom även att 

vissa sjuksköterskor hade högre tolerans för alkoholpåverkade patienter då de inte ansågs 

kunna ansvara för sitt beteende fullt ut (Pich et al., 2011). 

 

I think that’s been the culture of nursing, especially emergency nursing, that it’s just part of 

the job. I think that’s generally what I’ve experienced and it’s actually accepted that we take it, 

basically. You have people in crisis, so they are not being themselves because they’re under 

pressure, so you have to take that psychological or emotional violence towards you as part of 

your job. (Hogarth et al., 2015, s. 78) 
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Behov av kunskap och stöttning 

Sjuksköterskor ansåg att utbildning i bemötandet av aggressiva personer var viktigt för att 

kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt då AKM var en plats där hot och våld frekvent 

förekom. De menade på att enbart erhålla sina erfarenheter genom de situationer som 

personalen utsätts för i arbetet var osäkert och direkt olämpligt (Tan et al., 2015). Trots detta 

visade flera studier på att majoriteten av sjuksköterskorna kände sig ha bristande kunskaper 

inom området, och långt ifrån alla hade fått någon form av utbildning (Hyland et al., 2016; 

Pich et al., 2011; Hamdan & Abu Hamra, 2015). Patienter med psykisk ohälsa ansågs vara en 

riskgrupp när det gällde potentiellt våldsamma beteenden, och där sjuksköterskor ansåg sig 

ha särskilt bristande kunskap gällande bemötande (Pich et al., 2011). “None of us.. have any 

mental health training other than in our basic university training” (ibid., s. 15). 

 

Sjuksköterskor upplevde att det var av vikt att kunna identifiera potentiellt aggressiva och 

våldsamma personer, genom att exempelvis kunna känna igen vissa karaktäristiska mönster. 

Vissa signaler, såsom uppmärksamhetssökande beteenden eller högljuddhet, var risktecken 

som sjuksköterskorna alltid var uppmärksamma på (Tan et al., 2015; Pich et al., 2011). “You 

can observe their behavior is a bit abnormal when a patient starts to shout and (they) don’t 

obey your commands. Potentially, they will be difficult to manage” (Tan et al., s. 309). En 

annan strategi för att identifiera möjligt våldsamma personer var att undersöka ifall 

information om tidigare våldshandlingar gick att återfinna i journaler. Detta för att i ett tidigt 

skede kunna avvärja våldsamma situationer (Tan et al., 2015). 

 

Tillit till kollegorna framhölls av sjuksköterskorna som viktigt för att orka med våldsamma 

situationer. De ville känna att de hade varandras stöd och hjälp ifall de behövde det (Wright-

Brown et al., 2016). Sjuksköterskorna uttryckte även en önskan om formella 

avlastningssamtal efter våldsamma och/eller hotfulla situationer på arbetsplatsen. Trots detta 

visade sig att det sällan erbjöds några formella samtal utav arbetsgivare. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna ofta på eget initiativ fick anordna informella avlastningssamtal tillsammans 

med sina kollegor, alternativt fick avlastning genom att prata ut om händelsen med 
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närstående (Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). Dock var förnekelse en hanteringsstrategi som 

ofta användes som ett resultat på att tid inte fanns till att hantera situationen på ett hälsosamt 

sätt (Han et al., 2017; Wolf et al., 2014).  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
I det initiala skedet hade författarna för avsikt att endast använda sig av studier med 

kvalitativ metod i resultatet. Detta för att få en större förståelse för de mångdimensionella 

upplevelser som hot och våld ger upphov till hos sjuksköterskor som jobbar på somatiska 

akutmottagningar (AKM). Ett övervägande gjordes dock gällande inklusion av även studier 

med kvantitativ metod då dessa kunde tillföra ytterligare aspekter av problemområdet. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 49) kan en kombination av metoder med olika 

infallsvinklar styrka både resultatet, men också hela studien i sig. Därmed bestämdes att 

denna litteraturöversikt skulle inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier. 

 

De flesta artiklarna var tvärsnittsstudier, eller studier där deltagarna ombetts minnas tillbaka 

i tiden, vilket kan ha gett upphov till minnesbias hos deltagarna i dessa studier (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2016). På vilket sätt detta kan ha påverkat 

resultatet i föreliggande litteraturöversikt kan författarna dock inte bedöma. 

 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl täcker 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar gällande omvårdnad, arbetsterapi samt 

sjukgymnastik. PubMed inriktas på medicin, odontologi samt omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 65). Vid litteratursökning har Headings eller MeSH används för att få ett 

bredare sökningsresultat. Vedertagna begrepp i kombination med booleska operatorerna 

“AND” och “OR” användes för att få artiklar relevanta till syftet (Östlundh, 2017, s. 72-73). 

Hot och våld inom akutsjukvård visade sig vara ett område där det fanns mycket aktuell 

forskning. Vidare litteratursökning hade kunnat göras i andra databaser såsom Psychinfo 

och SweMed+ då dessa kunnat generera ytterligare relevanta artiklar, vilket bör ses som en 



 

18 

 

svaghet. Dock anser författarna att databaserna PubMed och Cinahl gav tillfredsställande 

antal sökträffar inom området. 

 

Artiklar med fokus på en pediatrisk akutsjukvårdskontext exkluderades med bakgrund till 

att begränsa syftet då detta kanske kunnat ge fler tolkningsmöjligheter till varför patienter 

och närstående blir hotfulla och våldsamma. 

 

Ett mål i litteraturöversikten var att inkludera artiklar med så hög studiekvalitet som möjligt. 

Granskningen utfördes först med Fribergs (2017, s. 187-188) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Då författarna ansåg att denna mall var bristfällig 

granskades artiklarna igen med modifierade versioner av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Dessa granskningsmallar 

valdes för att, så långt det var möjligt, undvika att subjektiva bedömningar skulle ligga till 

grund för kvalitetsgranskningen. Detta ansåg författarna att vid användande av Fribergs 

granskningsmall inte kunde undvikas. Då författarna inte har för vana av att granska 

vetenskapligt material finns ändock en risk för att studiernas kvalitet har över- eller 

undervärderats. 

 

Vid artikelsökningarna upplevdes tillgången på studier från nordiska länder som begränsad. 

De nordiska studier som påträffades vid sökning utgick ifrån en fel kontext i förhållande till 

syftet, alternativt föll bort vid granskning. Således inkluderades inte några studier från 

Norden och därmed kan applicerbarhet till en nordisk kontext ifrågasättas. De länder som 

slutligen inkluderades var USA, Australien, Singapore, Taiwan, Iran, Palestina och Cypern. 

Skillnader som kan finnas i sjukvårdskultur, men också i samhället i stort, går inte helt att 

bortse ifrån. Dock verkade det inte finnas några större skillnader mellan de inkluderade 

länderna gällande sjuksköterskans upplevelse av hot och våld. Det skulle kunna tolkas som 

att upplevelsen av hot och våld är lika, oavsett geografi eller kulturellt sammanhang, och 

skulle därav även vara applicerbar på en nordisk kontext. 
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Studierna analyserades utifrån Fribergs (2017, s. 148-150) analysmodell. Analysarbetet 

inleddes med att författarna läste samtliga artiklar flertalet gånger, både av författarna 

enskilt och tillsammans, för att få en uppfattning om helheten. Detta tillvägagångssätt styrks 

av Friberg (2017 s. 148) genom att det kan ses som en form av validering då inget väsentligt 

missas och därmed inte dokumenteras.  

I tre av studierna bestod deltagarna av blandade yrkeskategorier, dock alla på AKM. Dessa 

artiklar granskades noggrant för att säkerställa att endast sjuksköterskans perspektiv 

inkluderades i resultatet. Under vidare analysförfarande delades materialet in under, enligt 

författarna, passande kategorier med mål att det skulle leda till en lättare strukturering av 

materialet, men ändock en låg grad av egen tolkning. De kategorier som sedan växte fram 

och bildade de slutgiltiga kategorierna liknande dock de ursprungliga kategorierna till viss 

del. Det är möjligt att en viss grad av egen förförståelse påverkat analysprocessen redan i det 

initiala skedet. Fribergs (2017, s. 148-150) analysmodell har fungerat bra vid analysen av 

materialet. Huruvida en annan metod hade gett möjlighet till en annan tolkning och vinkling 

av materialet, och kanske ett annat slutresultat, är oklart.  

 

I ett flertal artiklar har inget bortfall redovisats. Det är dock oklart om detta berott på att 

inget bortfall skett och därför inte blivit berört av artikelförfattarna, alternativt att detta helt 

enkelt har förbisetts av artikelförfattarna. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 154) bör 

bortfall analyseras då snedvridning av resultatet kan ha skett till följd av bortfallet. Huruvida 

detta påverkat resultatet i denna litteraturöversikt är oklart, vilket ses som en svaghet. 

 

Antonovskys begrepp KASAM ur den salutogena modellen användes som teoretisk 

utgångspunkt för denna litteraturöversikt. Begreppet KASAM ansågs som relevant då den i 

första hand behandlar människors möjligheter till att klara av olika stressorer.  

En stark KASAM anses vara avgörande för en framgångsrik hantering av livets 

påfrestningar (Antonovsky, 1987/2005, s. 217). Författarna hade för avsikt att titta på 

sjuksköterskor upplevelser av stressorerna hot och våld. KASAM kunde möjligen generera 

en djupare förståelse för de faktorer som ligger till grund för de mångdimensionella 

upplevelser som dessa stressorer för med sig. Huruvida en annan teori kunnat ge ett annat 
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resultat går att bara att spekulera kring. Författarna tänker att en annan utgångspunkt, till 

exempel Travelbees (1971) eller Kims (2010) omvårdnadsteorier, hade kunnat ge en annan 

vinkling i resultatet. Dessa teorier lägger mer fokus på sjuksköterskans ansvar och 

bemötande. Detta kunde dock ha gett möjlighet till ytterligare inslag i resultatet över faktorer 

som kan vara orsaker till hot eller våld. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och 

våld på en somatisk AKM. Det framkom att det inte var enbart sjuksköterskornas hälsa som 

påverkades, utan även deras attityder kring sin sjuksköterskeprofession samt synen på AKM 

som arbetsplats påverkades. Det som sjuksköterskor upplevde som ett betydande bekymmer 

var att de inte fick någon stöttning från arbetsgivare vilket gjorde att deras utsatta situation 

förblev oförändrad. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de tre komponenterna; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som ingår i Antonovskys (1987/2005) begrepp 

KASAM.  

 

Begriplighet 

Som resultatet påvisade har sjuksköterskor en ökad tolerans gällande hot och våld när det 

kom från vissa patientgrupper. De visade på en större förståelse gentemot patienter med till 

exempel demens/Alzheimers sjukdom, psykiskt sjukdom eller som var traumatiserade. 

Utifrån detta tänker författarna att aggression och utbrott upplevs som mer förväntat från 

dessa grupper, vilket även överensstämmer med Ramacciati et al. (2015). Patienter eller 

närstående som var intoxikerade eller enbart arga och missnöjda visade sjuksköterskor lägre 

förståelse för. Detta överensstämmer med studien av Luck, Jackson och Usher (2008) som 

menar på att det även fanns skillnader i sjuksköterskornas upplevelser beroende på vem 

hotet eller våldet var riktat mot. Hot och våld som grundades i patientens eller närståendes 

frustration gentemot sjukvårdssystemet upplevdes av sjuksköterskor mer hanterbart i 

jämförelse med när det riktades direkt mot sjuksköterskans person. 

Detta kan tolkas som att sjuksköterskor upplever högre nivåer av begriplighet till varför de 

utsätts när de verbala hoten och våldet kommer från en individ som inte är fullt medveten 

om sina handlingar, eller när aggressionen var riktat mot sjukvårdssystemet. När det verbala 
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hotet och våldet istället kom från individer som var medvetna om sina handlingar, eller 

riktades mot sjuksköterskans person, fick detta större negativa konsekvenser för 

sjuksköterskors välmående, vilket även styrks av Halm (2017). 

 

Resultatet visade även på att sjuksköterskor ofta anklagade sig själva när de blivit utsatta för 

hot och våld. De försökte finna anledningar hos sig själva, exempelvis ifall de gett ett dåligt 

bemötande eller omvårdnad, som kunnat förorsaka den aggressiva reaktionen hos patient 

eller närstående. Detta överensstämmer med studien av Ramacciati et al. (2015) där 

sjuksköterskors egen förståelse inför det som inträffat ofta präglades av skuldkänslor. Ofta 

grundades skuldkänslorna i möjliga fel hos sjuksköterskan själv eftersom endast denne hade 

blivit utsatt och ingen annan. Detta tyder på en bristande förståelse hos sjuksköterskor till 

varför patienter blir aggressiva. Det som studier visade var främsta anledningarna till varför 

patienter och närstående blev aggressiva var bland annat långa väntetider, begränsade 

utrymmen och ouppfyllda förväntningar (Pich et al., 2010; Pich et al., 2017). Detta tyder på, 

som ett resultat på låg nivå av begriplighet, att sjuksköterskor som utsatts för hot eller våld 

ofta omotiverat verkar lägga skuld på sig själva när det kommer till varför människor på 

AKM blir aggressiva. Detta kan medföra ett sämre mående hos sjuksköterskorna, som 

kanske hade kunnat undvikas. Antonovsky (1987/2005, s. 200-201) förklarar att föregående 

fenomen (felaktig skuldbeläggning) skulle kunna vara ett kännetecken för personer med 

svag KASAM. Dessa personer beskrivs tendera till att skuldbelägga sig själva, med antingen 

ens karaktär eller beteende som mål för anklagelserna, och inte på den egentliga orsaken. 

 

Hanterbarhet 

Det uppdagades i resultatet att många sjuksköterskor upplevde brister i sina kunskaper vad 

gäller bemötande och hantering av aggressiva patienter och närstående. Sjuksköterskorna 

hävdade att det fanns ett ökat behov av kunskap kring området, och att erhålla sina 

erfarenheter enbart genom det de möter under arbetet inte var en säker metod. Detta styrks 

av Morken, Johansen och Alsaker (2015) och Heckemann, Zeller, Hahn, Dassen, Schols och 

Halfens (2015) som vidare beskrev att de sjuksköterskor som erhållit utbildning i 

aggressionshantering kände sig både tryggare och bättre förberedda när det kom till att 
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hantera aggressiva patienter. Vidare beskrev Heckemann et al. (2015) att utbildning även 

sågs bidra till en förändrad attityd gentemot hot och våld som en del av jobbet på en AKM. 

Sjuksköterskor uttryckte en önskan om att mer aktivt förebygga våld på arbetsplatsen efter 

genomgången utbildning. Dessutom visade samma studie på att antalet incidenter med hot 

och våld på AKM hade minskat signifikant under en sex månaders period efter utbildning. 

 

I resultatet framkom tydliga brister i sjuksköterskors möjligheter till en sund hantering efter 

en våldsincident, och detta synliggjordes bland annat genom de brister som fanns på 

arbetsplatserna. Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att känna sig stöttade och att få 

sina känslor bekräftade av kollegor och arbetsgivare (Ramacciati et al., 2015; Morken et al., 

2015). Enligt AFS (1993:2) är det arbetsgivarens ansvar att det finns rutiner för ett snabbt 

omhändertagande av arbetstagare som fallit offer för hot och våld. Detta för att förebygga 

eller lindra såväl fysisk som psykisk skada (ibid.). Trots detta visade studier att det sällan 

erbjöds någon stöttning från arbetsgivarens håll, varken i form av stödjande samtal eller 

uppmuntran till rapportering. Detta ledde i sin tur till att sjuksköterskorna ofta på eget 

initiativ fick finna sätt att bearbeta de upplevelser som hoten och våldet förde med sig. 

Antonovsky (1987/2005, s. 45) beskrev vikten av att besitta rätt verktyg vid en påfrestande 

situation. Dels för att det skapade förutsättningar till att kunna hantera situationen på ett bra 

sätt, dels för att personen inte tillåter sig påverkas negativt av omständigheterna i samma 

utsträckning (ibid.). Som följd till bristande stöd utifrån blev förnekelse en vanlig strategi 

tillsammans med ursäkten att våldsincidenter var en del av jobbet på en AKM, vilket 

överensstämmer med flera studier (Talas, Kocaöz & Akgüç, 2011; Ashton, Morris & Smith, in 

press). Detta kan tolkas som att sjuksköterskor har bristande förmågor att kunna hantera 

våldsincidenter på egen hand, både i det akuta skedet och efter, alternativt hanterar det på 

ett fel och ej fördelaktigt sätt. För att möjliggöra en hälsosam återgång till sitt arbete krävs ett 

engagemang ifrån arbetsgivarens sida. Att inte kunna hantera våldsamma och hotfulla 

situationer bidrar till ohälsa och onödigt lidande för alla berörda på arbetsplatsen, vilket 

styrker författarnas uppfattning om att arbetsgivare behöver ta detta problem på större 

allvar. 
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Meningsfullhet 

Antonovsky (1987/2005, s. 49) beskrev relationen mellan de tre komponenter som ingår i 

KASAM och komponenten meningsfullhets inverkan på de två övriga komponenterna. Han 

menar på att även om personen anser sig ha höga nivåer av både begriplighet och 

hanterbarhet, men därutöver en låg nivå av meningsfullhet, kommer de två andra 

komponenternas nivåer så småningom att pressas nedåt. Detta jämfördes med ett motsatt 

scenario, där personen upplever låga nivåer av begriplighet och hanterbarhet, men en hög 

nivå av meningsfullhet. Detta kunde, men inte alltid, resultera i att de resterande två 

komponenternas nivåer pressades uppåt. 

 

Resultatet påvisade låg jobbtillfredsställelse, förlorad motivation till sitt arbete samt sänkt 

professionalism som följder till hot och våld. Det visade sig även att många sjuksköterskor ej 

längre fann det meningsfullt att stanna kvar i sin profession efter incidenter med hot och 

våld. Detta går att jämföra med Antonovskys (1987/2005, s. 46) teori angående komponenten 

meningsfullhet. Om en utmaning eller händelse inte är värd den emotionella ansträngningen 

ses detta meningslöst att bli utsatt för, eller att fortsätta med. 

En anledning till att sjuksköterskor inte upplevde sitt arbete som meningsfullt var det 

faktum att de trots sina ansträngningar till att göra ett bra jobb ändå blev bemötta med 

missnöje och otacksamhet. Ytterligare en faktor som framkom i resultatet, vilket påverkade 

känslan av meningsfullhet, var att verbala hot och våld sällan fick några konsekvenser, 

varken i form av rättsliga konsekvenser för de som utövat våldet eller insättande av 

preventiva åtgärder. Därmed går det misstänka att sjuksköterskor känner att de utsätter sig 

för onödiga risker i sitt arbete. Det kan vara svårt att anse sitt arbete som meningsfullt när 

det innebär att personalen förväntas tolerera våld och hot som en del av sitt arbete, samtidigt 

som det inte ges någon stöttning från arbetsgivare. Ovanstående överensstämmer med 

studien av Ramacciati et al. (2015) som även belyser att sjuksköterskor kände att de hade 

svårt att göra sig hörda trots att de upprepade gånger försökt att uppmärksamma problemet. 

Sjuksköterskorna i studien refererar detta till en känsla av övergivenhet. 
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Resultatet visar på en hög förekomst av underrapportering, vilket i flera studier verkade 

vara något av ett kroniskt fenomen hos många sjuksköterskor. Uppskattningsvis var det 

mellan 20-90 % av alla incidenter av hot och våld som aldrig rapporterades, vilket tyder på 

att det finns ett stort mörkertal gällande hot och våld på AKM (Pich et al., 2010). Resultatet 

visade på en rad olika orsaker som såg bidra till underrapportering. Dels var det för att 

sjuksköterskor inte ansåg att rapportering var till någon fördel då det ändå inte skulle göra 

någon skillnad (Renker et al., 2015). Dels på grund av att rapporteringssystemen ofta var 

tidsförödande (Pich et al., 2010), och ofta fanns enbart möjlighet till att rapportera efter 

arbetstid (Renker et al., 2015). Som en följd till de stora mörkertal som verkar finnas 

misstänker författarna att en underskattning av problemet kan uppstå hos arbetsgivare.  

Slutsats 
 

Nuvarande forskningsläget kring hur sjuksköterskor på en somatisk AKM påverkas av hot 

och våld har visat på en relativt homogen bild vad det gäller vilka upplevelser detta medför. 

Tillgänglig litteratur kring området tyder dock på att fokus för forskningen verkar ligga på 

vilka typer av hot och våld som förekommer och dess frekvens, snarare än hur det upplevs 

eller förebyggs. Författarna anser att fler interventionsstudier för våldspreventiva åtgärder 

krävs för att få en förbättrad kunskap kring hur man på bästa sätt förebygger hot och våld, 

för att på detta vis minska antalet incidenter.  

Det kan antas att det som arbetsgivare tittar på vid riskbedömning på arbetsplatsen är 

antalet inrapporterade incidenter. Med bakgrund till detta, tillsammans med de stora 

mörkertalen, så är det författarnas uppfattning att våldet riktat mot vårdpersonal behöver 

synliggöras ytterligare. Därmed bör sjuksköterskor i större utsträckning uppmuntras till 

rapportering av våldsincidenter för att på så vis få upp statistiken.  
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Bilaga 1. 
 

Tabell 1 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal  

träffar 

Urval * 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Urval* 

5 

Urval* 

6 

Cinahl 

171218 

Emergency 

department 

AND violence 

AND nurs* 

experiences 

2007-2017, 

english 

language, peer 

reviewed 

56 -  - - - - - 

PubMed 

171219 

Emergency 

department 

AND violence 

AND nurs* 

experiences 

10y, english 

language 
57 -  - - - - - 

PubMed 

171221 

(("Nurses"[Mesh

]) AND 

"Violence"[Mesh

]) AND ( 

"Emergency 

Service, 

Hospital"[Mesh] 

OR "Emergency 

Nursing"[Mesh])  

10y, english 

language 
23 -  - - - - - 

PubMed 

171221 

(("Emergency 

Service, 

Hospital"[Mesh]

) AND 

"Nurses"[Mesh]) 

AND 

"Violence"[Mesh

] 

10y, english 

language 
14 - -  - - - - 

Cinahl 

171221 

(MH 

"Emergency 

Service") AND 

(MH "Nurse 

Attitudes") AND 

(MH "Violence") 

OR (MH 

"Workplace 

2007-2017, 

english 

language, peer 

reviewed 

15 - - - - - - 



 

 

 

Violence") 

PubMed 

180109 

("Emergency 

Service, 

Hospital"[Mesh]

) AND 

"Workplace 

Violence"[Mesh] 

AND nurs*  

10y, english 

language 
35 - 27 16 7 7 

 

 

5 

PubMed 

180111 

(("Emergency 

Service, 

Hospital"[Mesh]

) AND 

"Aggression"[Me

sh]) AND nurs*  

10y, english 

language 
41 2 23 8 7 5 4 

Pubmed 

180114 

violence AND 

emergency 

department 

AND nurs* 

AND experienc* 

AND 

consequences  

10y, english 

language 
23 - 13 7 5 4 1 

Cinahl 

180116 

(MH 

"Emergency 

Service") AND 

(MH "Workplace 

Violence") AND 

experienc* 

2007-2017 

english 

language, peer 

reviewed 

36 3 31 16 8 5 4 

Cinahl 

180116 

(MH 

"Emergency 

Service") AND 

(MH "Nurse 

Attitudes") AND 

(MH "Violence") 

2007-2017 

english 

language, peer 

reviewed 

3 - 2 1 0 0 0 

 

*Urval 1: Dubbletter, Urval 2: Artiklarnas titel lästes, Urval 3: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 4: Hela artikeln 

lästes, Urval 5: Artiklarna kvalitetsgranskades, Urval 6: Antal valda artiklar. 

  



 

 

 

Bilaga 2. 

Modifierade bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) för studier med kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

  



 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. 

 
Tabell 2  

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamlin

g Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Copeland & 

Henry. (2017) 

USA 

Undersöka 

sambanden 

mellan 

exponering för 

våld, rapportering 

av våld, 

toleransen och 

förväntningar av 

våld, uppfattning 

av säkerheten 

samt uppfattad 

tillgång till 

våldsreducerande 

interventioner. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudi

e.  

147 

(37 %) 

Enkätundersö

kning, 

statistisk 

analys (SPSS v 

24), Chi-

square test, 

Fischer’s exact 

test. 

Majoriteten av 

deltagarna 

ansåg att 

verbalt och 

fysiskt våld var 

en förväntad del 

av jobbet. 

Grad II 

Gacki-Smith 

et al. (2009) 

USA 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

uppfattningar 

av våld på 

AKM, vilka 

typer av våld, 

frekvensen och 

bidragande 

faktorer. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudi

e 

3465  

(10,9 %) 

Enkätundersö

kning, 

Statistisk 

analys (SPSS v 

14), X2-test, 

Fischer’s exact 

test, Kruskal-

Wallis och 

Mann-

Whitneys U-

test. 

Verbala hot var 

tio gånger 

vanligare än 

fysiskt våld. De 

som frekvent 

utsattes för hot 

eller våld 

rapporterade 

sällan pga 

rädsla för 

hämnd samt 

bristande stöd 

från 

arbetsgivare. 

Grad I 

Hamdan & 

Abu Hamra. 

(2015) 

Palestina 

Fastställa 

riskfaktorer, 

orsaker och 

konsekvenser 

av våld på 

arbetsplatsen. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudi

e 

444 

(25,5 %) 

Enkätundersö

kning, 

statistisk 

analys (SPSS 

v19) 

Verbalt våld 

vanligare än 

fysiskt våld. 

Förövarna oftast 

patienternas 

familj/besökare. 

Grad II 

Han et al. 

(2017) 

Taiwan 

Förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

perspektiv på 

Kvalitativ 

studie, 

Tolkande 

 30 

(ej angett) 

Semistrukture

rade 

intervjuer, 

Våld på 

arbetsplatsen 

påverkade 

sjuksköterskor 

fysiskt, 

Grad I 



 

 

 

en AKM. fenomenografi

sk analys 

psykiskt, 

socialt, 

personligt och 

professionellt. 

Hassankhani 

et al. (2017) 

Iran 

Studie syftade 

till att 

undersöka 

verkningarna 

och 

konsekvenserna 

av jobbrelaterat 

våld från 

akutsjuksköters

kans perspektiv. 

Kvalitativ 

studie. 

Explorativ 

design. 

16  

(ej angett) 

Semistrukture

rade, 

inspelade 

djupintervjuer 

under 

februari-

december 

2015. 

Innehållsanaly

s enligt 

Graneheim 

och Lundman 

(2004) av det 

transkriberade 

materialet, 

MAXQDA 10 

software. 

Sjuksköterskor 

uppgav att 

stress, ångest, 

depression, 

emotionella 

bekymmer var 

vanligt efter att 

ha utsatts för 

våld på jobbet. 

Manliga 

sjuksköterskor 

utsattes mer 

frekvent för 

fysiskt våld. 

Grad II 

Hogarth et al. 

(2015) 

Australien 

Identifiera 

attityder, 

barriärer och 

möjliggörare 

gällande 

akutsjuksköters

kors 

rapportering av 

arbetsplatsvåld. 

Kvalitativ 

studie, 

explorativ 

design, 

fenomenologis

k inriktning 

15 

(ej angett) 

Semistrukture

rade 

fokusgruppsin

tervjuer, 

Tematisk 

analys av 

transkriberat 

material. 

Våldsamma 

incidenter 

underrapporter

ade, ssk 

tolererar våldet, 

om ingen fysisk 

skada uppstått 

såg de ingen 

anledning till 

att rapportera. 

Grad II 

Howerton 

Child et al. 

(2017) 

USA 

Identifiera 

mönster av 

känslor och 

beteenden av 

sjuksköterskor 

på AKM som 

har upplevt 

våld.  

Kvalitativ 

studie. 

Deskriptiv 

design. 

28 

(0) 

Djupintervjue

r, Grounded 

theory 

Huvudsakliga 

upplevelsen var 

besvikelse på 

arbetet, brist på 

stöd och 

våldsprevention

sutbildning och 

orealistiska 

förväntningar 

från patienter. 

Grad II 

Hyland et al. 

(2016) 

Australien 

Syftet var att 

identifiera typer 

och mönster av 

inrapporterade 

incidenter och 

undersöka 

Mixad metod, 

retrospektiv 

studie 

Kvantitati

v: 34 

dokumen

terade 

våldsinci

denter 

Kvantitativ: 

Databas för 

inrapporterad

e incidenter, 

Under de 

senaste 12 mån 

hade 34 

våldsincidenter 

dokumenterats. 

60,4 % av 

Grad II 



 

 

 

sjuksköterskorn

as upplevelser 

kring att ta 

hand om 

patienter som 

uppvisar 

aggressivt 

beteende. 

studerade

s 

Kvalitativ

: 53 (33,8 

%) 

deskriptiv 

statistik (IBM 

SPSS v21. 

Kvalitativ: 

Enkätundersö

kning, 

tematisk 

analys 

 

deltagarna 

kände sig 

avskräckta av 

patienter med 

aggressivt 

beteende och 

88,7 % kände 

sig otrygga. 

Pich et al. 

(2011) 

Australien 

Beskriva en 

grupp triage 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

patient-relaterat 

våld under 

förevarande 

månad. 

Kvalitativ 

studie. 

Deskriptiv 

design. 

6 

(ej angett) 

Semistrukture

rade 

intervjuer 

under 

augusti-

september 

2008. 

Innehållsanaly

s av 

transkriberat 

material. 

Upplever 

patient-relaterat 

våld som 

oundvikligt och 

ökande i 

intensitet och 

frekvens. 

Organisatoriska 

problem; brist 

på vålds-

preventionsutbi

ldning och 

debriefings. 

Grad II 

Tan et al. 

(2015) 

Singapore 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

att hantera 

aggressiva 

patienter på en 

AKM i 

Singapore. 

Kvalitativ 

studie. 

Explorativ 

design. 

10 

(ej angett) 

Inspelade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys av 

transkriberat 

material. 

Tidskrävande 

att vårda 

aggressiva 

patienter som 

även påverkar 

övriga 

patienters vård.  

Grad II 

Vezyridis et 

al. (2015) 

Cypern 

Syftet var att 

beskriva 

fenomenet våld 

på arbetsplatsen 

som erfarits av 

AKM-personal i 

Republiken 

Cypern. 

 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudi

e 

220 

(39,73 %) 

Enkätundersö

kning, 

statistisk 

analys (SPSS 

v.19), 

deskriptiv 

analys, Chi-

square 

Under de 

senaste 12 

månaderna var 

de flesta 

sjuksköterskor 

och läkare  

(76,2 %) utsatta 

för verbalt 

missbruk (88,8 

%). Väntetiden 

identifierades 

som den mest 

signifikanta 

organisatoriska 

faktorn till våld. 

 

Grad II 



 

 

 

 

Wolf et al. 

(2014)  

USA 

Få en bättre 

förståelse 

gällande 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

våld att ha blivit 

utsatt för fysiskt 

eller verbalt 

våld i samband 

med 

omvårdnad på 

en amerikansk 

AKM. 

Kvalitativ 

studie. 

Deskriptiv och 

explorativ 

design. 

46 

(ej angett) 

Narrativa 

berättelser 

från 

deltagarna via 

mail. Tematisk 

analys.  

 

Sjuksköterskor 

trodde att våld 

en del av jobbet. 

Begränsade 

förmåga att 

känna igen 

signaler som 

indikerar 

aggression 

(patienter eller 

miljö) 

tillsammans 

med en 

accepterande 

våldskultur 

uppfattades 

som hinder för 

att sänka 

riskerna. 

Grad II 

Wong et al. 

(2016) 

USA 

Undersöka 

akutvårdsperso

nalens 

upplevelser av 

att vårda 

agiterade 

patienter. 

Kvalitativ 

Utforskande 

studie(fenome

nologi) 

31  

(ej angett) 

Fokusgruppsi

ntervjuer, 

individuella 

intervjuer, 

tematisk 

analys 

(Dedoose v 

7.0.25) 

Personal 

uttryckte 

frustration och 

känsla av 

oförmögenhet 

att hantera 

patienter med 

högre nivåer av 

psykosociala 

nedsättningar 

Grad II 

Wright-

Brown et al. 

(2016) 

USA 

Undersöka 

påverkan som 

våldet har på 

jobbtillfredsställ

elsen hos 

sjuksköterskor 

på en AKM, 

samt undersöka 

upplevelserna 

hos 

sjuksköterskor 

som skadat sig 

till följ av våld 

och deras avsikt 

att jobba kvar. 

Mixad metod, 

explorativ 

pilotstudie 

(fenomenologi

) 

39 

(ej angett) 

Frågeformulär

, individuella 

semistrukture

rade 

intervjuer, 

Statistisk 

analys (SPSS v 

23), 

fenomenologis

k kvalitativ 

innehållsanaly

s 

Sjuksköterskorn

a önskade en 

säker och trygg 

arbetsplats med 

möjlighet till 

utveckling. I 

nuläget var de 

inte tillfreds 

med sin 

arbetsmiljö. 

Grad II 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Bilaga 4.  
 

Meningsenhet Kondensering och 

översättning 

Kod Underkategori Kategori 

Respondents 

described both acute 

and permanent 

physical injuries to 

hips, shoulders, necks, 

and arms that 

rendered some nurses 

unable to work 

without pain (Wolf et 

al., 2014). 

Deltagarna beskrev 

både akuta och 

permanenta fysiska 

skador efter att ha 

utsatts för våld. Smärtan 

ledde till sänkt 

arbetsförmåga. 

Våldet leder till 

nedsatt 

arbetskapacitet. 

Fysiska 

konsekvenser 
 

 

 

 

 

Konsekvenser  

Participants discussed 

the negative effect that 

WPV had on their 

family relationships. 

Some talked about 

their misbehaviors 

and aggression 

toward their family 

members. Most 

participants confessed 

that they took their 

workplace stress 

home (Hassankhani et 

al., 2017). 

Våldet hade en negativ 

inverkan på deltagarnas 

familjerelationer. Vissa 

berättade om hur de tog 

ut sin frustration på sina 

familjemedlemmar. De 

flesta erkände att de bar 

med sig arbetsstressen 

hem.   

Våldet påverkar 

privatlivet. 

Sociala 

konsekvenser 
av hot och 

våld 

Nurses who felt that 

violence from 

patients/visitors is an 

unavoidable part of 

practice were more 

likely to have 

experienced frequent 

ED physical violence 

(Gacki-Smith et al., 

2009). 

Sjuksköterskor som 

ansåg att våld från 

patienter/besökare var 

en del av jobbet hade 

med större sannolikhet 

utsatts för frekvent våld.  

Tolererar våldet.  Ursäktar våldet: en 

del av jobbet 
 

 

Hantering av 

hot och våld 

  Figur 1. Exempel på analysförfarandet 

 


