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Abstrakt 
Bakgrund: För många innebar akutmottagningen en första vårdkontakt vid olika 

sjukdomstillstånd alternativt skador. Sjuksköterskorna som arbetade på akutmottagningen 

träffade därför många patienter i olika skeden av livet och under, för många patienter och 

anhöriga, svåra stunder. Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen var viktigt då det ofta 

krävdes en snabb bedömning av patienten men även någon som ingav en trygghetskänsla 

hos drabbade patienter och anhöriga. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att 

belysa sjuksköterskans erfarenheter av våld på akutmottagningen. Metod: 16 artiklar från 

Cinahl, PsycINFO och PubMed kvalitetsgranskades och analyserades. Artiklarna 

sammanställdes sedan i en litteraturöversikt. Resultat: Under resultatet presenterades fyra 

huvudteman; Sjuksköterskans erfarenheter av våld på akutmottagningen, Bristande stöd, 

Sjuksköterskans erfarenheter av hot på akutmottagningen och Erfarenheter av följder till våld och hot. 

Våld var vanligt förekommande i samtliga länder som inkluderats i litteraturöversikten, så 

var även hot. Våldet rapporterades inte på ett korrekt sätt och sjuksköterskorna hade i 

många fall en erfarenhet av att inte få något stöd från ledningen efter våldsamma händelser. 
Diskussion: Sjuksköterskorna trodde att en bidragande orsak till våld och hot på 

akutmottagningar var de långa väntetider som patienterna ofta utsattes för. Ur ett 

patientperspektiv visades i sin tur att patienter med icke akuta tillstånd kunde känna sig 

bortglömda och framställda som ännu en arbetsbörda för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna utförde ett sämre omvårdnadsarbete om de utsattes för våld och/eller hot 

och detta ledde till ytterligare missnöje hos patienterna. Slutsats: Förbättrad kommunikation 

och säkerhetsutbildningar skulle kunna främja arbetsmiljön på akutmottagningen. 
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Introduktion 
Vårdavdelningen där sjuksköterskan arbetar ska vara en trygg plats för såväl vårdtagare 

som vårdgivare.  

 

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts 

för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall” 

(Arbetsmiljölag, SFS (1977:1160), kap 2, 1 §). 

Bakgrund 

Akutmottagningen som verksamhet 

På akutmottagningen sker ofta den första kontakten mellan patient och sjukvård. Patienter 

behöver inte boka tid för att komma dit och tillstånden kan vara mer eller mindre allvarliga. 

Patienter med mindre allvarliga tillstånd kommer fortsättningsvis att nämnas som patienter 

med icke akuta tillstånd i denna litteraturöversikt. På akutmottagningen arbetar vårdteam 

med att, på kort tid, ge hjälpsökande personer både medicinskt och omvårdnadsmässigt 

omhändertagande (Nyström, 2003, s. 11). Till akutmottagningen kan patienter komma 

antingen med eget färdmedel, gående till fots, med ambulans, helikopter eller med polis 

(Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; Stockholms läns landsting [SLL], 2013). 

Triage 

Akutmottagningen är vanligtvis uppdelade i triageområden och behandlingsrum. I den yttre 

triagen registreras patienten och en snabb första bedömning görs av sjuksköterskan. Därefter 

får patienten vänta på att antingen komma till den inre triagen eller på att få en 

läkarbedömning. Sedan slussas patienten vidare mellan olika yrkesprofessioner beroende på 

vad som ska göras (antingen diagnostik eller behandling), till exempel till läkare eller 

sjuksköterskor (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; Stockholms läns landsting [SLL], 2013). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2010, s. 39) beskriver triage på 

akutmottagningen som en central funktion vid sortering av patienter utifrån vårdbehov. 

Med hjälp av triage ska de vitala funktionerna bedömas och hanteras på ett systematiskt sätt 

och metoden ska kunna användas av och vara begriplig för samtliga medlemmar i 

vårdteamet (Jackson, 2014, s. 40). Chamberlain-Salaun, Mills och Usher (2013) beskriver ett 
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vårdteam som medlemmar från olika professionella bakgrunder och yrkeskategorier. Läkare 

och sjuksköterskor ingår alltid i ett vårdteam och oftast även undersköterskor beroende på 

vilket område och vilken miljö teamen arbetar i. Efter att ha behandlats eller undersökts av 

antingen läkare eller sjuksköterska får patienten komma till en vårdavdelning, extern 

vårdenhet eller tillbaka till sitt hem (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; Stockholms läns 

landsting [SLL], 2013). 

Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 

Enligt Clarke (2014, s. 23) är förmågan att iaktta patienter och tolka utförda observationer 

den viktigaste delen inom sjuksköterskeyrket. Goh och Vehviläinen-Julkunen (2016) visar 

vikten av sjuksköterskans förmåga att visa sin kompetens inför patienter i såväl 

grundläggande omvårdnad som kliniska färdigheter. Detta på ett övertygande sätt för att 

skapa trygghet hos patienter. Utöver detta visar Rehman och Ali (2016) att sjuksköterskan 

bör ha god förmåga att lyssna på, bry sig om och kommunicera med patienter, samt vara 

tillgänglig och synlig. 

 

På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan systematiskt med att bedöma patienternas 

vitala funktioner genom att gå från A till E: Airway, Breathing, Circulation, Disability/deficit 

och Exposure. Konceptet bygger på att sjuksköterskan börjar med den viktigaste åtgärden 

först (Ekwall, 2014, s. 147-148). Clarke (2014, s. 23) menar att akut sjuka personer behöver en 

snabb bedömning samt korrekt behandling, vilket kräver stor kunskap och förståelse inom 

klinisk praktik hos sjuksköterskan. 

Definition av hot och våld 

Våld definieras enligt Isdal (2017, s. 33) som användandet av fysisk eller psykisk makt eller 

övertag för att skada någon. Isdal (2017, s. 41-47) delar in våldet i fyra kategorier: fysiskt, 

psykiskt, sexuellt och materiellt våld. Fysiskt våld innebär att göra illa någon genom att 

orsaka kroppslig skada. Psykiskt våld beskrivs som att skada, skrämma, kränka eller hota en 

annan människa. Sexuellt våld innefattar exempelvis handlingar som kan riktas mot en 

annan persons sexualitet och även sexuella trakasserier. Materiellt våld är det våld som kan 

riktas mot föremål (till exempel en stol eller ett bord) främst för att det ska verka 

skrämmande. 
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Teoretisk anknytning 

Enligt Sandvoll, Grov, Kristoffersen och Hauge (2015) förknippar vårdpersonal ofta vissa 

beteenden hos patienten, exempelvis aggression, med obehag och negativa känslor. Dessa 

känslor är svåra för vårdpersonalen att hantera men de känner fortfarande skyldighet att 

hjälpa patienterna att uppfylla deras basala behov, trots dessa beteenden. Joyce Travelbee 

(1964) beskriver att sympatiska människor inte vill hjälpa andra för att det är deras jobb, utan 

för den medkänsla som ligger till grund i deras naturliga beteende. Travelbee visar även att 

det är en grundläggande omvårdnadsfunktion att möta patientens behov och även vikten av 

att patienter inte alltid vill bli bemötta med medömkan. 

 

Travelbee (1966/2014, s. 31-32) beskriver att begreppet hälsa är viktigt eftersom professionell 

omvårdnad handlar om att hjälpa individen att förebygga eller behärska sjukdom och 

lidande, eller för att bibehålla bästa möjliga hälsotillstånd. 

Problemformulering 

Akutmottagningen är för många patienter en första hållplats i kontakten med vården, vilket 

kan innebära att hen är mycket sjuk, chockad eller medtagen. Detta är faktorer som kan leda 

till ett aggressivt beteende hos både patient och anhörig. 

 

Att utsättas för övergrepp under pressade situationer kan leda till oro och stress hos 

sjuksköterskan, varvid denna litteraturöversikt var menad att påvisa sjuksköterskans 

erfarenheter av våld. Litteraturöversikten kan sedan skapa kunskap kring hur detta påverkar 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av våld på 

akutmottagningen. 
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Metod 

Design 

Detta är en litteraturöversikt, vilken enligt Friberg (2017, s. 108) kan beskriva kunskapsläget 

inom ett visst område genom att se till kvalitativ och kvantitativ forskning inom ämnet. 

Litteraturöversikten beskriver ett problem med en problemformulering samt har ett tydligt 

syfte. Enligt Polit och Beck (2017, s. 87-88) kan en grundlig litteraturöversikt leda till att 

författaren belyser och styrker tidigare forskning samt upptäcker vad som eventuellt 

behöver studeras ytterligare. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I detta arbete har kvantitativa, kvalitativa och mixade studier inkluderats. För att få ett så 

relevant urval av artiklar som möjligt har inklusions- och exklusionskriterier använts. De 

artiklar som inkluderats berörde ämnet våld på akutmottagningar och ses ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Våld utfört av antingen patient eller anhörig har inkluderats. 

Artiklarna innehåller ett etiskt resonemang, högst tio år gamla (2008-2018) och är skrivna på 

engelska eller svenska för att få fram aktuell forskning på ett språk som behärskas av 

författarna till litteraturöversikten. Artiklar som innefattar prehospital vård eller vård på 

intensivvårdsavdelning exkluderades, liksom artiklar där våld tydligt var klanrelaterat. 

Artiklar som innefattar våld i nära relationer har uteslutits, då detta arbete fokuserar på våld 

gentemot sjuksköterskor. 

Litteratursökning 

Under litteratursökningen har databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO använts då dessa 

rekommenderas för omvårdnadsforskning av Polit och Beck (2017, s. 92-94). Sökningarna har 

skett systematiskt med hjälp av Cinahl Headings i Cinahl, MeSh-termer i PubMed samt 

fritextsökning i PsycINFO (se bilaga 1). Sökorden har baserats på informationsbärande 

begrepp ur syftet och innefattar därmed: sjuksköterska, erfarenhet, våld och akutmottagning 

(se tabell 2). Utöver de informationsbärande begreppen har även sökordet “omvårdnad” 

använts. 
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Tabell 2. Översikt av informationsbärande begrepp i litteratursökning. 

Informationsbärande 

begrepp i syftet 
Sökord 

  

Sjuksköterska Cinahl Headings: “Nurse” 
Cinahl fritext: Nurs* 
MeSh: “Nurses” 

PsycINFO fritext: Nurs* 

Erfarenhet Cinahl fritext: Experience*, Attitude 
PsycINFO fritext: Experience 

Våld Cinahl Headings: “Violence”, 

“Workplace Violence” “Patient 

Assault” 
MeSh: “Workplace Violence”, 

“Violence” 
PsycINFO fritext: Violence 

Akutmottagning Cinahl Headings: “Emergency 

Service” 
MeSh: “Emergency Service, 

Hospital” 

PsycINFO fritext: Emergency 

department 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Artikelgranskningen och urvalsfasen följde en process på tre steg där författarna först läste 

igenom samtliga rubriker. Efter detta sållades urvalet en första gång där titlar som visade på 

att artiklarnas huvudämne var orelevanta kasserades. Under den andra fasen lästes 

artiklarnas abstrakt, där de som inte överensstämde med litteraturöversiktens syfte valdes 

bort. Slutligen lästes de kvarvarande artiklarna och granskades med hjälp av Fribergs mall 

för granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, s. 187-189, 2017). Genom att 

använda en mall vid kvalitetsgranskning kan studiekvalitet och användbarhet i 

litteraturöversikten avgöras. Mallen innehåller 14 frågor tillhörande kvalitativa studier och 

13 frågor som tillhör kvantitativa studier. Endast artiklar där minst sju frågor har kunnat 

besvaras i den kvalitativa delen, respektive sex frågor i den kvantitativa delen användes i 
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litteraturöversikten. Artiklarna sållades en slutgiltig gång genom att endast de artiklar med 

tillräckligt hög poäng togs tillvara (se bilaga 3 för granskningsmall). 

Analys 

Artiklarna har analyserats enligt de olika stegen i Fribergs analysmodell (2017, s. 148-150). 

Först lästes artiklarna igenom flera gånger av båda författarna för att uppnå en förståelse för 

innehåll och sammanhang. Därefter har artiklarna sammanfattats av respektive författare 

och sedan kontrollerats gentemot litteraturöversiktens syfte. De slutgiltiga artiklarna 

presenteras i en översiktstabell under bilaga 2. Efter detta har likheter och skillnader 

identifieras och dokumenterats. Litteraturöversikten innehåller både kvantitativ och 

kvalitativ forskning samt mixade studier. Till sist har en sammanställning gjorts av det som 

framkommit i resultaten under analysförfarandet. Detta genom att informationen delats in i 

teman och subteman utifrån gemensamma nämnare. 

Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2017, s. 139) behövs etiska resonemang i vetenskapliga arbeten för att 

förhindra ekonomisk, fysisk, psykisk och emotionell skada hos studiedeltagare. De artiklar 

som valts ut till arbetet har granskats av en etisk kommitté och/eller innehåller etiska 

resonemang. För att informationen skulle tolkas på ett rättvist sätt har artiklarna granskats 

och återgetts objektivt, utan inlägg från författarnas egna åsikter eller värderingar. De citat 

som används i arbetet har citerats ordagrant på ursprungligt språk för att undvika 

misstolkningar under översättning. 
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Resultat 

Resultatet i detta arbete bygger på 16 artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad design 

som kommer från ett flertal olika länder: Taiwan, USA, Turkiet, Jordanien, Australien, 

Palestina, Iran, Sverige och Korea (se tabell 4 för artiklarnas bidrag till resultatet). 

Studiedeltagarna i samtliga artiklar arbetade på akutmottagningar. Under analysen skapades 

fyra teman och tolv subteman. 

 

Tabell 4. Artiklarnas bidrag till resultatet 

Artikel Sjuksköterskans erfarenheter 

av våld på akutmottagningen 

Bristand

e stöd 

Sjuksköterskans 

erfarenheter av hot på 

akutmottagningen 

Erfarenheter av 

följder till hot och 

våld 

ALBashtawy & 

Aljezawi (2016) 

X X   

Avander et al. 

(2016) 

X   X 

Copeland & 

Henry 

(2017) 

X             X  X 

Darawad et al. 

(2015) 

X  X X 

Esmaeilpour & 

Ahmadi (2010). 

X X X X 

Gacki-Smith et 

al. 

(2009) 

X X X  

Hamdan & 

Hamra 

(2015) 

X                                X X 

Han et al. 

(2017) 

X  X X 

Hogart et al. 

(2016) 

 X X                      X 

Kowalenko et 

al. 

(2013) 

X  X  

Partridge & 

Affleck 

(2017) 

                                X X 
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Pinar & Ucmak 

(2010) 

X X X X 

Wolf et al. 

(2014) 

X X  X 

Wright-Brown 

et al. 

(2016) 

X X  X 

Yoon & Sok 

(2016) 

  X X 

Zhang et al. 

(2017) 

X  X  

 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av våld på akutmottagningen 

Enligt Pinar och Ucmak (2010) hade 75 % av sjuksköterskorna som arbetade på 

akutmottagningen (n=255) utsatts för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna.  I en 

studie utförd i Kina (Zhang et al., 2017) visade resultatet att 61 % av de utfrågade 

sjuksköterskorna (n= 3004) utsatts för verbalt våld och 25 % utsatts för fysiskt våld. Copeland 

och Henry (2017) menar att 88 % av de utfrågade sjuksköterskorna (n=129) upplevt någon 

form av våld inom en 6-månadersperiod. Kowalenko, Gates, Lee Gillespie, Succop och 

Mentzel (2013) menar att de vanligaste våldshandlingarna att utsättas för på 

akutmottagningen var: slag (35 %), sparkar (21 %), att bli riven (14 %) samt att bli spottad på 

(12 %) (n=213). Han et al. (2017) beskriver hur studiedeltagare i Taiwan kunde visa upp ärr 

på deras kroppar efter livshotande övergrepp som skett under arbetspass på 

akutmottagningen. 

… once pulled some scissors from a suture set, grabbed my neck´, and hollered at a guard? 

You can see that the scar is still there. My mind was truly blank during the incident, and 

afterwards I wondered whether my life could have ended then and there. (Han et al., 2017, s. 

431) 

 

Våldsövergreppen skedde till 66 % inne i behandlingsrummen, 36 % i korridorer, 35 % i 

triagen samt till 29 % vid sjuksköterskereceptionen enligt ALBashtawy och Aljezawi (2016).  

Våldsutövare 

På ett sjukhus i USA uppgav 38 % av sjuksköterskorna (n=39) att de hade blivit skadade av 

mellanmänskligt våld medan de arbetade på akutmottagningen. Av dessa 38 % redogjorde 
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86 % att våldet utfördes av patienter och 13 % anger att våldet utfördes av en närstående till 

patienten (Wright-Brown, Sekula, Gillespie & Zoucha 2016). Detta styrks av Copeland och 

Henry (2017) som beskriver att 82 % av de utfrågade deltagarna utsatts för våld av patienter, 

medan 39 % av de utfrågade utsatts för våld av en anhörig till patienten (n=147). Darawad, 

Al-Hussami, Saleh, Mustafa och Odeh (2015) visar att 51 % av våldet på akutmottagningen i 

Jordanien utfördes av anhöriga till patienterna, eller av patienternas vänner. Även 

Esmaeilpour och Ahmadi (2010) och Hamdan och Hamra (2015) visar tydligt att denna 

grupp var överrepresenterad som våldsutövare. Patienter som tidigare utfört våld hade en 

ökad benägenhet att utföra våldsövergrepp igen (ALBashtawy & Aljezawi, 2016; Darawad et 

al. 2015; Gacki-Smith et al. 2009; Wolf et al., 2014).  

 

Frekvens av övergrepp 

Av 227 tillfrågade sjuksköterskor uppgav 69 % att de har utsatts för våld vid mer än ett 

tillfälle per år och medelvärdet för varje sjuksköterska och våldshandling i studien var 2.95 

gånger per år (ALBashtawy & Aljezawi, 2016). Frekvensen av våld skiljde sig inte mellan 

kön, ålder, tid på dygnet, arbetstid per vecka eller typ av sjukhus enligt Kowalenko et al. 

(2013), men Esmaeilpour och Ahmadi (2010) menar att manliga sjuksköterskor hade m er 

erfarenheter av fysiskt våld än kvinnliga sjuksköterskor. Esmaeilpour och Ahmadi (2010) 

visade även att kvinnliga sjuksköterskor oftare blev utsatta för sexuella närmanden av 

patienter i jämförelse med de manliga sjuksköterskorna. Ett flertal studier (Copeland och 

Henry, 2017; Darawad et al., 2015; Esmaeilpour och Ahmadi, 2010; Gacki-Smith et al., 2009) 

visar i motsats till Kowalenko et al. (2013) att risken för att utsättas för våld på arbetstid ökar 

hos de sjuksköterskor som arbetar under kvällstid och helger.  

Orsaker till övergrepp 

De vanligaste orsakerna till att sjuksköterskorna utsattes för våld och hot på 

akutmottagningen var främst långa väntetider men även psykiatriska sjukdomar och 

patienter eller besökare under drog- eller alkoholpåverkan (ALBashtawy & Aljezawi, 2016; 

Avander, Heikki, Bjerså & Engström 2016; Darawad et al. 2015; Gacki-Smith et al. 2009; Wolf 

et al., 2014). 
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Bristande stöd 

Utebliven rapportering 

Cirka 80 % av sjuksköterskorna (n=255) rapporterade inte våldet de upplevde, till stor del på 

grund av missnöje med den respons som gavs från ledningen samt bristande uppföljning på 

övergreppen (Pinar & Ucmak, 2010). Andra orsaker till utebliven rapportering var rädsla för 

att förlora jobbet, rädsla för att bli skuldbelagda av ledningen samt rädsla för de rättsliga 

processer som kunde komma att följa med anmälningen (Pinar & Ucmak, 2010; Wright-

Brown et al., 2016). En studie av Gacki-Smith et al. (2009) visar att kvinnliga sjuksköterskor 

oftare valde att inte rapportera in våldet än män. I en studie av ALBashtawy och Aljezawi 

(2016) angav 75 % av sjuksköterskorna på mottagningen (n=225) att de hade erfarenheter av 

våld, men att endast 16 % hade rapporterat in händelserna till ledningen. Detta ansågs oftast 

bero på att personalen hade vant sig vid våldet, att ingen personskada uppstått eller att 

ingen av kollegorna hade uppmuntrat till inrapporteringen. En studie av Copeland och 

Henry (2017) visade att endast 3 % av de som blivit utsatta för våld valde att alltid 

rapportera våldsamma händelser. Majoriteten av de utfrågade sjuksköterskorna (53 %) 

(n=147) valde att inte rapportera några av de våldsamma händelserna. Den främsta orsaken 

till att våldet inte rapporterades var att ingen skada hade uppkommit. 

 

Ledningens bemötande 

Wolf et al. (2014) visar att ledningen i vissa fall var mer bekymrad över att våldshändelser 

skulle skapa problem eller dålig publicitet för sjukhuset, än över det faktum att 

sjuksköterskan blivit illa behandlad. Hogarth, Beattie och Morphet (2016) visar att 

sjuksköterskorna inte uppmuntrats till att rapportera in våldsamma händelser, trots att 

händelsen krävt att säkerhetsvakter kallats in. Detta bekräftas av Esmaeilpour och Ahmadi 

(2010) som visar att 25 % av de utsatta sjuksköterskorna (n=186) blivit uppmuntrade till att 

rapportera in händelsen, och av dessa var det i 46 % av fallen andra kollegor, och inte 

ledningen, som uppmuntrat till anmälan. 

 

Brist på stödjande resurser 
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Enligt en studie av Hogarth et al. (2016) valde många av sjuksköterskorna att inte rapportera 

in våldet genom det formella rapporteringssystem som fanns på arbetsplatsen. Detta 

berodde dels på att rapporteringssystemet ansågs tidskrävande, svårmanövrerat och svårt 

att förstå. Sjuksköterskorna valde istället att dokumentera i patientjournalen om patienten 

varit aggressiv eller våldsam. Det enda tillfälle då sjuksköterskorna formellt rapporterade 

våld med hjälp av det befintliga systemet var när den våldsamma händelsen resulterade i en 

fysisk skada, eller när den ansågs betydelsefull i händelse av senare klagomål från patient 

eller anhörig. 

Sjuksköterskans erfarenheter av hot på akutmottagningen 

Hot hade de senaste 12 månaderna upplevts av 91 % av de utfrågade sjuksköterskorna som 

arbetade på akutmottagningar enligt Pinar och Ucmak (2010). Av 4125 utfrågade 

sjuksköterskor hade 36 % utsatts för hot under något arbetspass (Zhang et al. 2017).  Hogarth 

et al. (2016) beskriver hur sjuksköterskor i Australien dagligen utsattes för verbala angrepp, 

men även hur de accepterat ett dåligt beteende från en patient som är mycket sjuk. 

Sjuksköterskorna ansåg då att aggressionerna egentligen inte var riktade mot dem, utan sågs 

snarare som en reaktion på det sjukdomstillstånd som patienten genomled. 

 

Skillnader mellan professioner 

Partridge och Affleck (2017) visar att frekvensen av våld var högre gentemot sjuksköterskor 

än läkare och Hamdan och Hamra (2015) menar att sjuksköterskorna på akutmottagningen 

upplevde en större inverkan på den mentala hälsan än de andra yrkesgrupperna. Kowalenko 

et al. (2013) visar i en studie att sjuksköterskor utsattes för verbala hot i större utsträckning 

än de läkare som arbetade på samma akutmottagning. Totalt förekom 601 fall av hot mot 

personalen (n=213) på mottagningen under en nio månaders period, det vill säga cirka tre 

gånger per person. En sjuksköterska i Taiwan beskrev att dagar då hon utsattes för verbala 

övergrepp var extra påfrestande. “There is a lot of verbal abuse, and I just consider myself 

unlucky when I am subjected to it. I just feel that my work was particularly troublesome on 

the days when I received verbal violence”…. (Han et al., 2017, s. 431) 

 

Tidpunkter för hot 
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Enligt Gacki-Smith et al. (2009) och Yoon och Sok (2016) var risken att utsättas för hot större 

hos sjuksköterskor som arbetade kvälls- och nattskift, vilket bekräftas av Darawad et al. 

(2015) som redogör för att hälften av incidenterna inträffade under kvällsskiftet. Esmaeilpour 

och Ahmadi (2010) menar dock att hoten främst förekom under förmiddagar och då i 

synnerhet på lördagar, måndagar och onsdagar. Resultatet visar även att samtliga 

sjuksköterskor som blivit drabbade av våld blivit utsatta för någon typ av hot innan 

övergreppen. 

Erfarenheter av följder till våld och hot 

Påverkan på sjuksköterskans hälsa 

Enligt Wolf et al. (2014) ledde hot och våld i samband med bristande stöd från ledningen 

efter vålds- eller hotbrott till att sjuksköterskorna kände frustration och ångest, samt en 

förstärkning av känslan att de arbetade på en osäker arbetsplats. Hamdan och Hamra (2015) 

menar att våldet hade en negativ effekt på vårdpersonalens mentala hälsa och kunde leda till 

känsla av hopplöshet, besvikelse, rädsla och skuldkänslor. Det fanns en signifikant relation 

mellan hot, fysiskt våld samt verbala övergrepp och utbrändhet enligt Yoon och Sok (2016). 

En sjuksköterska i USA beskrev hur våldet påverkade känslan att gå till jobbet. “I have never 

been afraid to come to work before, but now I find myself fearful and reluctant to come in to 

a violent situation” (Wolf et al., 2014, s. 307). 

 

Vissa sjuksköterskor klandrade sig själva, enligt Wright-Brown et al. (2016), för att ha blivit 

utsatta för övergrepp. Till exempel för att inte ha lämnat en situation i tid när det börjat bli 

farligt. En sjuksköterska menade dock att det skulle gå emot de principer de lärt sig om de 

lämnade patienten ensam. 

 

Trygghetskänsla på arbetsplatsen 

Pinar och Ucmak (2010) visar att 8 % av sjuksköterskorna (n=255) på akutmottagningen 

oftast kände sig trygga på sin arbetsplats, 28 % kände sig trygga ibland och 65 % kände sig 

aldrig säkra på sin arbetsplats. Partridge och Affleck (2017) visar att 75 % (n=330) av den 

totala personalgruppen på fyra akutmottagningar i Australien kände sig trygga på sin 

arbetsplats. Avander et al. (2016) beskriver att sjuksköterskorna ofta var rädda efter att ett 

övergrepp hade skett. Sjuksköterskorna beskrev hur de var på sin vakt och var lättskrämda. 
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Partridge och Affleck (2017) menar att det fanns en signifikant skillnad mellan de olika 

yrkeskategorierna där sjuksköterskorna generellt kände sig mer otrygga än de övriga 

professionerna. Många av sjuksköterskorna som blivit utsatta för en våldshandling eller hot 

var rädda för att behöva uppleva detta igen. Enligt Esmaeilpour och Ahmadi (2010) 

rapporterade 60 % (n=186) av sjuksköterskorna sin oro över våldet som fyra eller fem på en 

1-5 gradig skala. Samtidigt visar flera resultat att olika typer av övergrepp ansågs vara en 

naturlig del i vardagen på akutmottagningen utifrån sjuksköterskornas egna perspektiv 

(Copeland & Henry, 2017; Han et al., 2017; Hogarth et al., 2016; Wolf et al., 2014). En 

sjuksköterska menade att det inte gick att hindra patienterna att utföra det verbala våldet. 

“You cannot stop or prevent people from being verbally abusive…. We should not be 

concerned about verbal abuse. It does not hurt us and we cannot prevent patients from 

speaking.” (Copeland & Henry, 2017, s. 72) 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av våldets följder på omvårdnadsarbetet  

Enligt Han et al. (2017) hade arbetsplatsrelaterat våld direkt negativ påverkan på 

sjuksköterskornas förmåga att känna medlidande för den agiterade patientens försämrade 

hälsa. Ett resultat visar även att vårdpersonalens attityd gentemot patienter och anhöriga 

kunde förändras till följd av hot och våld genom att de tog sig mindre tid till patientmötet 

(Hamdan & Hamra, 2015). “When I run into such violent patients, I don't really care if they 

live or die, I just want to get them out of there” … (Han et al., 2017, s. 433) 

 

Samtidigt talar Darawad et al. (2015) för att sjuksköterskor i Jordanien inte trodde att de 

påverkades psykiskt av de angrepp de utsattes för. Sjuksköterskorna menade dock att 

samma regler borde gälla för vårdpersonal som för patienter när de blivit utsatta för någon 

typ av övergrepp på akutmottagningen. Esmaeilpour och Ahmadi (2010) visar att 63 % 

(n=186) av sjuksköterskorna som blivit utsatta för fysiska angrepp och 42 % av de som blivit 

utsatta för verbala påhopp upplevde att de var extremt besvärade i sitt fortsatta arbete. Allt 

de gjorde kändes som en kraftansträngning. Enligt Hamdan och Hamra (2015) hade de 

personer som jobbade på akutmottagningen hög benägenhet att avsluta sin anställning efter 

att ha blivit utsatta för en våldshandling på arbetstid.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

De 16 artiklar som har använts i litteraturöversiktens resultatdel består av såväl kvalitativ 

som kvantitativ forskning, men även mixade studier. Kvalitativ forskning innebär i regel 

tolkande forskning på ett litet antal studiedeltagare. Kvantitativ forskning grundas vanligen 

på ett stort antal studiedeltagare. Precision och kvantifierbarhet eftersöks oftast i en 

kvantitativ forskning (Polit & Beck 2017, s. 741). 

 

Ett flertal sökningar har gjorts i tre olika databaser (Cinahl, PubMed och PsycINFO), detta 

kan ses som en styrka i denna litteraturöversikt då det framkommit ett större utbud av 

artiklar. Vid sökningarna har meningsbärande begrepp relaterade till syftet använts i 

huvudsak i form av Mesh-termer och Cinahl Headings. Även fritextsökningar har 

genomförts för att få ett så relevant och mättat urval av artiklar som möjligt. I PsycINFO 

gjordes endast fritextsökningar då sökningar med Thesaurus inte gav några relevanta träffar. 

Sökningarna redovisas i bilaga 1. När dubbletter uppkom under vissa artikelsökningar 

ansågs urvalet vara mättat. Det kan ses som en styrka i litteraturöversikt en då det kan tyda 

på att relevanta begrepp har använts under sökningarna. Eftersom databaserna visade ett 

stort utbud av artiklar inom ämnet sattes en avgränsning på tio år till sökningarna. Med 

hjälp av denna avgränsning framkom aktuell forskning som kan relateras till dagsläget. 

Begreppet ”omvårdnad” har använts i vissa sökningar då författarna till litteraturöversikten 

var intresserade av att lyfta frågan om omvårdnadsarbetet påverkades hos sjuksköterskor 

som utsattes för våld och hot. Artiklar som representerade fler yrkeskategorier än 

sjuksköterskor inkluderades i denna litteraturöversikt då dessa yrkeskategorier är tydligt 

åtskilda i resultatet av artiklarna.  

 

Eftersom vårdarbetet prehospitalt och på intensivvårdsavdelning skiljer sig ifrån det 

vårdarbete och den process som sker på akutmottagningen har artiklar från dessa 

arbetsplatser uteslutits. Detta för att inte resultatet ska bli missvisande i förhållande till 

akutmottagningen. Klanrelaterat våld har uteslutits med tanke på överförbarheten till länder 
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som inte har den typen av familjeförhållanden, samt för att få ett mer generaliserbart 

resultat. För att kunna utesluta klanrelaterat våld har artiklarnas resultat granskats med 

särskild noggrannhet för att kunna upptäcka vem som är våldsutövare. I ett flertal av 

artiklarna har det tydligt angetts att våldet gentemot sjuksköterskan berott på privata 

angelägenheter mellan klan- eller familjemedlem och sjuksköterska. Dessa har därför 

exkluderats.  

 

Vid användandet av Fribergs granskningsmall (Friberg, s. 187-189, 2017) har artiklar med 

medelhög eller hög kvalitet tagits med i litteraturöversikten. Samtliga av de kvantitativa 

artiklarna kan därför svara på 13 av frågorna i granskningsmallen och samtliga av de 

kvalitativa på 14 av frågorna. Valet att endast inkludera dessa gjordes för att få ett mer 

tillförlitligt resultat (se bilaga 3 för granskningsmall).  

 

Under analysförfarandet bildades ett antal rubriker baserade på teman utifrån vad resultaten 

i artiklarna visade. De teman som framkom var erfarenheter av våld, rapportering av våld 

och hot, erfarenheter av hot samt sjuksköterskornas erfarenhet av våldets följder. Dessa 

teman var generellt genomgående i de flesta artiklarna. Ett separat dokument användes 

under analysprocessen där likheter och skillnader mellan de olika resultaten 

sammanställdes. Detta för att få ett lättöverskådligt material som sedan kunde överföras till 

litteraturöversikten. Även de fåtal skillnader som upptäcktes i samband med 

sammanställandet av resultaten placerades ut på relevanta platser under 

litteraturöversiktens fyra teman. 

 

Valet att inkludera studier från flera länder har gjorts medvetet för att få en bild av hur 

ämnet ser ut från ett globalt perspektiv. Resultatet kan anses vara överförbart mellan olika 

länder eftersom litteraturöversikten visar att våld och hot mot sjuksköterskor på 

akutmottagningar tycks vara ett världsomfattande fenomen. Trots att de inkluderade 

resultaten kommer från geografiskt spridda platser saknar dock litteraturöversikten resultat 

från den Afrikanska kontinenten. Det kan vara en svaghet sett till överförbarheten, då vissa 

kulturella skillnader skulle kunna finnas som inte har framkommit under analysprocessen 

till följd av brist på material därifrån. 
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Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var skrivna på engelska, vilket behärskas av 

båda författarna till litteraturöversikten. Detta kan dock vara en svaghet eftersom ingen av 

författarna har detta som modersmål, vissa misstolkningar kan därför ha förekommit trots 

att språket behärskas. 

Resultatdiskussion  

Huvudfynden i litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagningar oberoende av nationalitet regelbundet utsattes för våld och hot på sina 

arbetsplatser. Det framkommer även att sjuksköterskor kände sig förbisedda av chefer och 

ofta valde att inte rapportera in våldshändelser. Resultatet visar även att sjuksköterskor som 

utsattes för våld och hot hade svårare att känna medlidande för patienten samt tog mindre 

tid till patientmötet. 

 

En av de bidragande orsakerna till våldet antog sjuksköterskorna var de långa väntetider 

som patienterna fick genomlida under sin vistelse på akutmottagningen. Detta stärks av 

flertalet studier som inkluderats i litteraturöversikten. Nyström, Nydén och Petersson (2003) 

beskriver ur ett patientperspektiv hur det kändes att vara en patient med icke akut tillstånd i 

väntan att få vård på akutmottagningen. Dessa patienter blev ofta underrättade om 

sjuksköterskornas stressade arbetssituationer samt om underbemanning på avdelningen, 

vilket sedan lämnade patienten med icke akut tillstånd med en känsla av att vara ännu en 

arbetsbörda för sjuksköterskan. “Every time I talk to the nurses they always mention the fact 

that they are under-staffed. It is a constant problem.” (Nyström et al., 2003, s. 24). Vidare 

menar Nyström et al. (2003) att patienterna med icke akuta tillstånd lade märke till att 

sjuksköterskorna ofta fick vänta på läkares ordinationer. Patienterna påtalade att vissa 

sjuksköterskor spenderade den tiden med att prata med/ta reda på mer om patienterna med 

icke akuta tillstånd, medan andra valde att endast vänta ut tiden. Travelbee (1966/2014 s. 

187) menar att sjuksköterskan konstant tillämpar erfarenhet från tidigare patientmöten 

under varje nytt vårdtillfälle. Patienten kan skapa en förutfattad bild av sjuksköterskan 

genom erfarenhet av tidigare vårdtillfällen. Om tidigare erfarenhet av att träffa en 

sjuksköterska saknas kan patienten bygga ogrundade uppfattningar utifrån vad andra har 

sagt, vad som skrivits i tidningar eller vad som visats på tv (Travelbee 1966/2014 s. 187). I 
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brist på tidigare erfarenheter av att träffa sjuksköterskor kan verkliga erfarenheter i vissa fall 

ersättas av fördomar om hur en sjuksköterska ska vara och bete sig, vilket kan leda till 

missförstånd. Flera av de lågprioriterade patienterna kände sig som objekt snarare än 

individer under sin vistelse på akutmottagningen. Författarna anser att känslan av att vara 

bortglömd och lågprioriterad som sjuk eller skadad skulle kunna vara en trolig faktor till ett 

våldsamt beteende, snarare än väntetiderna. Att inte bli sedd eller hörd som patient med icke 

akuta tillstånd och ständigt vara den som får vänta utan vidare förklaringar, trots att 

patienter som kommit in senare får träffa en läkare fortare, skulle kunna vara frustrerande.  

 

Enligt sjuksköterskorna kunde patienter och anhörigas aggressiva beteenden ses som en 

reaktion på sjukdom och egentligen inte vara riktat mot de som arbetade på 

akutmottagningen. Travelbee (1966/2014, s. 264) beskriver att ångest, till exem pel inför ett 

ingrepp eller en behandling, kan påverka personens uppfattningsförmåga, tankeförmåga, 

värderingar, förmågan att lära sig och förmågan att fatta beslut. Ångesten påverkar hela 

människan både fysiskt och psykiskt. Samtidigt menar dock författarna till 

litteraturöversikten att det är oklart vad sjuksköterskan ska genomlida innan det anses som 

oacceptabelt och vill även belysa det faktum att upplevelsen av ett övergrepp alltid är 

individuellt. 

 

Resultatet tyder på att exponering av både hot och våld på akutmottagningen kan leda till en 

negativ påverkan på sjuksköterskornas mentala hälsa. Litteraturöversiktens resultat visar 

bland annat att risken för utbrändhet kan öka bland sjuksköterskor om de utsätts för 

övergrepp. Sjuksköterskor som lider av utbrändhet kan ha försämrade basala hygienrutiner 

enligt Cimiotti, Aiken, Sloane och Wu (2012). Detta skulle i sin tur kunna leda till en högre 

risk för att sjuksköterskorna orsakar vårdrelaterade infektioner såsom urinvägsinfektioner 

och infekterade operationssår hos patienterna. Vid tillfällen då omvårdnadsåtgärder utförs 

av en sjuksköterska som är mentalt utmattad kan det vara troligt att det finns en ökad risk 

för bristande noggrannhet, hygien och disciplin. Travelbee (1966/2014, s. 42) menar att den 

sjuksköterska som innehar och använder ett disciplinerat intellektuellt tillvägagångssätt kan 

tänka logiskt, reflektera, motivera och överväga. Sjuksköterskan har då förmåga att 

analysera och sammanfatta och kan därför identifiera och möta individers och familjers 
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omvårdnadsbehov. McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane och Aiken (2011) menar att det 

finns ett samband mellan utbrända sjuksköterskor och patienter som känner 

otillfredsställelse med sin sjukhusvistelse. Litteraturöversiktens resultat visar att 

sjuksköterskor som utsatts för våld och hot lägger mindre tid till mötet med den agiterade 

patienten och har svårare att känna medlidande till patientens försämrade hälsa.  

 

I likhet med patienterna med icke akuta tillstånd kände sig inte sjuksköterskorna 

uppmärksammade på akutmottagningen. McHugh et al. (2011) menar att avdelningar där 

sjuksköterskor uttryckt missnöje över arbetsplatsen minskade andelen patienter som skulle 

rekommendera sjukhuset till andra med 20 % jämfört med avdelningar där sjuksköterskorna 

för det mesta var nöjda över sin arbetsplats. Sjuksköterskorna upplevde att det var cheferna 

som inte såg dem, och patienterna kände sig förbisedda av sjuksköterskorna. Författarna till 

denna litteraturöversikt menar att det skulle kunna finnas likheter mellan hur patienter och 

sjuksköterskor känner sig på akutmottagningen. Att inte känna sig stöttad eller ha 

sjukhusledningen bakom sig efter att ha varit utsatt för ett våldsövergrepp eller hot skulle till 

slut kunna leda till att sjuksköterskorna blir missnöjda med sitt arbete och/eller sin 

arbetsplats. Patienterna kunde visa sitt missnöje genom ett aggressivt beteende mot 

sjuksköterskorna. I vissa fall ledde sjuksköterskornas missnöje till utbrändhet eller en 

försämrad mental hälsa. Detta skulle kunna leda till en negativ spiral, då patienten i sin tur 

upplever ytterligare missnöje med vården och blir mer benägen att utföra våld.  

 

Resultatet i litteraturöversikten visar att sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar 

önskade regelbundna säkerhetsutbildningar. Renden, Savelsbergh och Oudejans (2017) visar 

att poliser som genomgår utbildning i självförsvar varje år uppnår förbättrad 

kommunikationsförmåga, situationsmedvetenhet och kroppskontroll. Detta ledde till att de 

kunde hantera farliga situationer som skulle kunnat resultera i våld på ett bättre sätt utan att 

behöva använda fysisk kraft. Utbildningen förberedde även poliserna inför att kunna 

hantera ett eventuellt övergrepp. Författarna till litteraturöversikten anser att kontinuerlig 

utbildning i självförsvar eventuellt bidrar till att sjuksköterskorna på akutmottagningen 

skulle kunna undvika att ett övergrepp uppstår, alternativt att sjuksköterskorna kan hantera 
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eventuella övergrepp på ett bättre sätt. Utbildningen kan även leda till ökad trygghetskänsla 

på arbetsplatsen.  

 

Slutsats 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av våld på 

akutmottagningen. Resultatet i litteraturöversikten visar att våld är vanligt förekommande, 

men även att hot förekommer mycket frekvent och ofta i samband med, eller strax innan, ett 

våldsövergrepp. Sjuksköterskornas bristande kommunikationsförmåga vid långa väntetider 

kan leda till missnöje samt en känsla hos patienter av att inte vara sedd. Genom förbättrad 

kommunikation mellan sjuksköterska och patienter med icke akuta tillstånd kanske antalet 

våldsövergrepp och hot skulle kunna minskas i samband med långa väntetider.  

 

Resultatet visar att hot och våld har en stark påverkan på de utsatta sjuksköterskornas 

mentala hälsa, vilket i sin tur kan leda till allvarliga omvårdnadskonsekvenser samt brister i 

bemötandet av patienten. Detta verkar dock inte tas på allvar utifrån ett chefsperspektiv då 

sjuksköterskorna får mycket bristfälligt stöd efter att ha blivit utsatta för en våldshandling. 

Författarna till denna litteraturöversikt föreslår att sjukhusledningen skulle kunna anordna 

säkerhetsutbildningar för personalen som arbetar på akutmottagningen för att på så vis 

stärka trygghetskänslan på arbetsplatsen. Författarna föreslår även utbildning i hantering av 

de naturliga faserna i en krisreaktion för att på så vis bättre kunna bemöta patienter som 

kommer till akutmottagningen efter svåra trauman. Detta kan vara minst lika viktigt för 

personalen som de årliga utbildningar som ges i exempelvis hjärt- och lungräddning.  

 

Förslag till fortsatt forskning anses vara fler nordiska studier samt studier i Afrika då det 

fanns bristfälligt material från dessa geografiska platser. Studier på hur exempelvis 

säkerhetsutbildningar för sjuksköterskan skulle kunna påverka känsla av trygghet på 

arbetsplatsen samt påverka sjuksköterskans mentala hälsa anses även behövas. 
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Fyra kategorier 

beskrivs. Våldet 
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livet, ett direkt hot 
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passion för 
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Medelhög 

 



 

 

 

Hogarth et. 
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attityder, hinder 

och möjligheter 

för 
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som rapporterar 

våld på 
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Kvalitativ 
Fenomenolog

isk design 

15 

 

Semistrukturerad

e intervjuer 

användes vid 

datainsamling. 

 
Temaanalys. 

Våldsamma 

händelser på 

akutmottagningar var 

underrapporterade. 
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arbetade där såg det 

som en del av jobbet 
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därför våldet i en 

mindre grad. 
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att rapportera våldet 
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Hög 

Kowalenko 

et. al. (2013) 
USA 

Beskriva 

förekomsten av 

våld på 

akutmottagning

ar under en 
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period. 

Kvantitativ 
Longitudinell 
Upprepande 

försöksdesign 

213 

Varav 117 

sjukskötersko

r 

(7) 

Deltagarna fick 

individuella 

identitetsnumme

r och utförde 

därefter en 

nätbaserad 

undersökning 

varje månad. 

Resultatet visar att 63 

% av de fysiska hoten 

utfördes av män, 52 

% män och 48 % 

kvinnor utförde både 

fysiska och psykiska 

överfall. Artikeln 

visade också att 

sjuksköterskor 

utsattes för våld 

oftare än läkare. De 

manliga förövarna 

var mer benägna att 

orsaka ett högre akut 

stressvärde än de 

kvinnliga förövarna. 

Hög 

 



 

 

 

Partridge & 

Affleck 

(2017) 
Australien 

Utforska 

förekomsten av 

verbalt och 

fysiskt våld som 

utförts mot 

vårdpersonal på 

akutmottagning

ar, utforska 

känslan av 

säkerhet, attityd 

gentemot 

väktare samt 

rapportering av 

incidenter. 

Kvantitativ 
 

 

330 
 

Varav 
 179 

sjukskötersko

r 

 

 

En undersökning 

innehållande fem 

frågor skickades 

till 

studiedeltagarna. 

Undersökningen 

hade fyra faser. 

 

Deskriptiv 
statistik/analys.  

Majoriteten av 

sjuksköterskorna i 

studien hade upplevt 

fysiskt våld under de 

senaste sex 

månaderna och 

kände sig mindre 

trygga. 

Rapporteringen av 

våldet till 

ledningssystemen var 

mycket lågt.  

Medelhög 

Pinar & 

Ucmak 

(2010) 
Turkiet 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevda 

fysiska och 

psykiska våld på 

en 

akutmottagning. 

Kvantitativ 

Tvärsnitts-

studie 

255 

(7) 

Frågeformulär 

som utvecklades 

av författarna 

användes vid 

datainsamlingen

. Detta bestod av 

två olika delar.  

 

Den statistiska 

analysen gjordes 

genom SPSS 

version 10.  

Patienternas anhöriga 

var de som utövade 

våld i högst grad. 

Många av 

sjuksköterskorna som 

utsattes för våld 

valde att inte 

rapportera våldet 

eftersom de inte 

litade på 

administrationen (de 

trodde de skulle bli 

anmälda, eller att de 

skulle bli av med 

deras jobb). 

Medelhög 

 



 

 

 

Wolf et. al. 

(2014) 
USA 

Syftet med 

studien var att 

få en bättre 

förståelse för 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

fysiskt eller 

verbalt våld på 

akutmottagning

ar i USA. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

utforskande 

design. 

46 Datainsamling 

skedde genom 

öppna frågor där 

deltagarna fick 

beskriva 

incidenter, 

respons från 

arbetsplatsen 

efter en incident 

samt effekten av 

incidenten i 

nutid. 

 

Med hjälp av 

konstant 

jämförelse 

analyserades 

materialet. 

 

 

Tre teman skapades; 

Miljömässiga, 

Personliga och 

Igenkännande faktorer. 

Sjuksköterskorna 

tyckte att våldet var 

lokalt begränsat till 

akutmottagningarna 

samt att det fanns en 

acceptans gentemot 

våldet på 

akutmottagningen. 

Medelhög 

Wright-

Brow et al. 

(2016) 
USA 

Vidare utforska 

påverkan av 

våld inom 

sjukvården, 

specifikt 

påverkan på 

arbetskvaliteten 

och 

arbetstillfredsstä

llelse hos 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

akutmottagning

ar. 

Mixad metod 

Fenomenolgi

sk design. 

39 

kvantitativa 

delen 
 

10 

kvalitativa 

delen 

Datainsamlingen 

skedde under en 

åttamånaders 

period. Data 

samlades genom 

att deltagarna 

fick svara på 

frågeformulär.  

 

Data 

analyserades 

genom systemet 

IBM SPSS. 

Sjuksköterskor på 

akutmottagningar 

önskade sig en säker 

arbetsplats med 

möjlighet till 

personlig utveckling 

och värdefulla 

prestationer, studien 

visar att de inte var 

nöjda med dessa 

områden. 

Medelhög 

Yoon & Sok 

(2016) 

Korea 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

erfarenhet av 

våld i relation 

till utbrändhet 

och 

tillfredsställelse 

med 

arbetsplatsen. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

tvärsnitts-

studie 

236 

(4) 

Insamling av 

data skedde med 

hjälp av ett 

frågeformulär.  

 

SPSS version 21 

användes vid 

data analys. 

Den största faktorn 

till utbrändhet var 

att bli utsatt för 

fysiskt våld, tätt följt 

av verbalt våld. 37 % 

av förövarna var 

patienter.  

Medelhög 

 



 

 

 

Zhang et al. 

(2017) 

Kina 

Syftet med 

studien var att 

upptäcka 

förekomsten av 

arbetsplatsrelat

erat våld mot 

kinesiska 

sjuksköterskor, 

samt 

påverkande 

faktorer.  

Kvantitativ 

Tvärsnitts-

studie 

3004 

 

(1121) 

Frågeformulär 

skickades ut till 

sjuksköterskorna 

 

SPSS version 13 

användes vid 

analys. Chi2 test 

användes för att 

upptäcka 

variabler som 

var associerade 

till utsatthet av 

våld.   

26 % av 

sjuksköterskorna 

rapporterade 

erfarenhet av fysiskt 

våld, 64 % 

rapporterade verbalt 

våld, 3 % sexuella 

trakasserier.  

Hög  

 



 

 

Bilaga 3. 

Febe Fribergs granskningsmall 

Kvalitativa studier: 

· Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

· Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

· Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

· Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

· Är metoden beskriven? 

· Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

· Hur analyserades data? 

· Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

· Vad visar resultatet? 

· Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

· Vilka argument förs fram? 

· Förs det något etiskt resonemang? 

· Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

· Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga 

antagande? 

 

Kvantitativa studier: 

· Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

· Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

· Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

· Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

· Hur är metoden beskriven? 

· Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusion- respektive exklusionkriterier)? 

· Hur analyserades data? 

· Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 



 

 

· Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

· Vad visar resultatet? Vilka argument förs fram? 

· Förs det några etiska resonemang? 

· Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t. ex vad gäller 

generaliserbarhet? 

· Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 


