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Sammanfattning 
Våld mot vårdpersonal är ett aktuellt ämne och ett växande problem världen över. Till 
akutmottagningen kommer akut svårt sjuka vårdsökande för undersökning och 
behandling. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning jobbar i en utsatt 
position där våld ofta förekommer och det finns en mängd olika faktorer som bidrar 
till att våld uppstår. Syftet med denna litteraturöversikt var att studera sjuksköterskors 
upplevelse av våld på en akutmottagning. En litteraturöversikt av analys av tio 
vetenskapliga artiklar som var utförda med kvalitativ metod. Artiklarna är publicerade 
mellan åren 2008-2017 och har bearbetats för att få en inblick i hur sjuksköterskor 
upplever våld på akutmottagningarna. I detta examensarbete söktes det efter artiklar 
på ett metodiskt vis i databaserna Cinahl och Medline. Dataanalysen mynnade ut i fyra 
huvudteman: “Rädsla och oro”, “Maktlöshet och frustration”, “En del av jobbet” och “ 
Försämrade (vård)relationer” som presenteras i resultatet. Litteraturöversikten visar 
slutligen att sjuksköterskor upplever en påverkan på både inställning till arbetet men 
även på sociala relationer samt en försämrad kvalitet på omvårdnadsarbetet. 
 
 
 
Nyckelord: arbetsmiljö, kvalitativ, litteraturöversikt, vårdpersonal 
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Summary 
Nurses experience of violence at the emergency department. 
-A literature review 
 

Violence against healthcare workers is a current issue and a growing problem all over 
the world. Patients with acute and severe illness goes to the emergency department, 
ED, to seek treatment. Nurses working in the ED are in a vulnerable position where 
violence has a high prevalence and is often present at the ED. There are a variety of 
factors that contributes to the emergence of violence. Thus the aim of this literature 
review was to explore the nurse's perception of violence in the ED. A literature review 
of analysis of ten scientific articles carried out with qualitative method. The articles are 
published between 2008-2017 and have been processed to gain an insight into how 
nurses experience violence at ED. Furthermore the search for articles in this literature 
review was conducted in a methodical way and extracted from the two databases Cinahl 
and Medline. The data analysis resulted in four main themes: "Fear and worriness", 
"Powerlessness and frustration", "A part of the job" and "A deterioration in relations" 
presented in the result. This literature review shows that nurses experience a variety of 
things and feelings when they are exposed to violence and these experiences leads to 
an impact on both the personal attitude towards the work, but also has an effect on the 
social relationships and the quality of the patient related work. 
 
Keywords: healthcare staff, literature review, qualitative, working environment 
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Inledning 
Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar löper risk att utsättas för våld från 
vårdsökande och deras närstående (Gerberich et al., 2005). Inom akutsjukvården är 
det ett dagsaktuellt ämne som belyses i media och är dessutom ett växande problem 
inom hälso- och sjukvården (Vårdfokus, 2017; SvtNyheter, 2012). Tidigare forskning 
visar att det förekommer ett mörkertal bland antal fall där sjuksköterskor varit 
inblandade i någon form av hotfull situation, detta på grund av att alla fall inte 
rapporteras in (Pawlin, 2008). Med målet att arbeta inom akutsjukvården upplevdes 
det våld som förekommer mot sjuksköterskor på akutmottagningarna som ett 
intressant ämne att studera. Som blivande sjuksköterskor anses det som en viktig 
förkunskap att vara medveten om de faktorer som påverkar att våld förekommer samt 
vilka upplevelser det medför. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför 
den kommande yrkesrollen. 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer olika definitioner av våld att beskrivas men även orsaker till 
våld kommer att inkluderas. I bakgrunden kommer även akutmottagningens vårdmiljö 
och sjuksköterskans arbete att bearbetas. 
 

Det finns många olika definitioner av våld. Några av dessa inkluderar ett brett 
perspektiv av fysiskt- och psykiskt våld (Waddington, Badger & Bull, 2005; 
Arbetsmiljöverket, 2017a). Worlds Health Organization (WHO) definierar våld som 
fysisk kraft eller hot. Våld är en handling mot sig själv, en annan person eller en grupp. 
Konsekvenser som våld kan medföra är en psykisk eller fysisk skada men även dödsfall 
(WHO, u.å). Fysiskt våld betraktas som slag, knuffar, sparkar eller att förövaren rivs, 
det vill säga fysiska angrepp mot någon (Socialstyrelsen, 2016). Psykiskt våld betraktas 
som ett psykiskt övergrepp i form av hot och kränkningar (Waddington et al., 2005; 
Arbetsmiljöverket, 2017a). Våld på arbetsplatsen definieras av Tee, Üzar Özçetin och 
Russell-Westhead (2016) som en våldshandling, en attack eller ett övergrepp riktad 
mot en arbetstagare. Detta innefattar fysiskt, psykiskt eller verbalt aggressivt beteende. 
Vidare visar Tee et al. (2016) att psykiskt våld mot vårdpersonal är en av de vanligaste 
typerna av arbetsrelaterat våld och främst i form av trakasserier men även fysiskt våld 
förekommer. I denna litteraturöversikt definieras våld som en handling som medför 
en fysisk eller psykisk åkomma. 
 

Arnetz el al. (2014) samt Peek-Asa, Howard, Vargas och Kraus (1997) skriver att 
sjuksköterskor löper risk att utsättas för arbetsrelaterat våld. Dessa två studier utförda 
med 17 års mellanrum visar att våld mot sjuksköterskor är ett kvarliggande problem 
på arbetsplatsen. Det framkommer även att i jämförelse med andra yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvården är sjuksköterskor de med störst risk att utsättas för våld under 
arbetstid. 

 

En oro för att behöva hantera våld på en arbetsplats orsakar en psykisk belastning som 
i sig negativt påverkar arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2017b). Forskning visar att en 
stor andel av sjuksköterskorna som arbetar på en akutmottagning drabbas av 
incidenter som involverar fysiskt och/eller psykiskt våld (Speroni, Fitch, Dawson, 
Dugan & Atherton, 2014). Faktorer som kön och arbetslivserfarenhet har inte visats 
bidra till någon signifikant ökad risk för att utsättas för våld (Petzäll, Tällberg, Lundin 
& Suserud, 2011). Aggressiva handlingar eller hot kan komma från till 
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exempel vårdsökande eller deras anhöriga (Arbetsmiljöverket, 2017b). James, Medley 
och Dove (2006) uppskattar att drygt 88 % av de våldsamma handlingar som 
förekommer sker av vårdsökande där resterande procentsatser är närstående. 
 

Orsaker till våld 
Al et al. (2015) visar att vårdsökande i Turkiet tycker att de äger den auktoritära rätten 
att utöva våld mot någon för att få sin vilja och sina rättigheter tillgodosedda. Drygt 13 
% av deltagarna som deltog i studien tyckte att den ansvariga personalen bör bli slagen 
och eventuellt dödad om en vårdsökande skulle avlida. James et al. (2006) beskrev 
flera olika faktorer som påverkar ett våldsamt beteende på en akutmottagning i Irland. 
Kön hos förövaren ansågs vara en viktig faktor där män utgjorde drygt 65 % av de 
vårdsökande som var våldsamma. Ålder är ytterligare en bidragande faktor där 
åldersspannet 16-30 år utgjorde drygt 45 % av antal våldsamma situationer. Även i 
Australien är våld på akutmottagningarna ett växande problem vilket bekräftar att det 
är en global företeelse (Gilchrist, Jones & Barries, 2011). Det finns flera faktorer som 
har en påverkan på att varför våld uppkommer på akutmottagningen, vilket kommer 
att presenteras nedan. 
 

Alkohol och våld 
Alkoholrelaterad aggression är en av de största bidragande orsakerna till hotfulla 
situationer för sjuksköterskor. Våld förekommer i en hög utsträckning inom 
sjukvården och studier visar en signifikant ökning i antalet fall som involverar alkohol 
(Gilchrist et al., 2011; Pich, Hazelton & Kable, 2013; Petzäll et al., 2011). Alkohol sänker 
toleransen hos individerna vilket medför att de blir frustrerade och våldsamma vilket 
kan avspegla sig i ett oförutsägbart och hotfullt beteende hos vårdsökande (Ferns, 
2005). De vårdsökande som upplever alkoholabstinens eller ett alkohol delirium var 
de patientgrupper som uppvisade störst aggression. Abstinens kan upplevas både 
fysiskt och psykiskt och karaktäriseras av upplevelser som rädsla, sömnlöshet och 
ångest. Vid allvarligare abstinensbesvär kan individen även uppleva hallucinationer. 
Ett alkohol delirium uppträder vanligtvis efter två till tre dygn efterdet att individen 
har varit alkoholfri och uppträder som ett förvirringstillstånd. Abstinensen kan därför 
påverka vårdsökandes bemötande mot vårdpersonalen i en vårdsituation (Mitał, 
Rzeźnicki & Stelmach, 2016). Ett sådant tillstånd kan bidra till att personen inte klarar 
av att kontrollera eller styra sitt beteende. Dessutom är alkohol och droger starkt 
relaterat till ett våldsamt beteende (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004). 

Droger och våld 
Drogpåverkade vårdsökande är också en grupp som har visat ökad tendens till att utöva 
våld mot vårdpersonal (Pich et al., 2013; Hsieh et al., 2013). Vårdsökande med 
drogproblematik söker ofta vård på akutmottagningar i en högre frekvens och med en 
överdriven symtombild i hopp om att bli tillskriven ett narkotikapreparat (Hsieh et al., 
2013). Preparat som benzodiazepiner, kokain och amfetamin försämrar individens 
förmåga till att kontrollera sitt beteende och sina impulser (Ottosson & Ottosson, 
2007). När en vårdsökande är under drogpåverkan upplever individen att 
vårdpersonalen nonchalerar deras upplevelse av symtom och sjukdom vilket kan 
utvecklas till ett våldsamt beteende (Petzäll et al., 2011). 

Psykisk ohälsa och våld 
En studie utförd i Australien beskriver att över hälften av våldet utfördes av någon med 
psykisk ohälsa (Gilchrist et al., 2011). Individer som lider av psykiska sjukdomar är 
mer benägna att vara självdestruktiva än aggressiva mot sin omgivning. Schizofreni, 
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mani, demens, förvirring och utvecklingsrelaterade störningar är tillstånd där en 
förhöjd våldsrisk mot sin omgivning är vanligt förekommande. Detta på grund av 
vanföreställningar och hallucinationer som bidrar till en ökad rädsla hos vårdsökande 
(Ottosson & Ottosson, 2007). Petzäll et al. (2011) betonar i sin forskning att psykisk 
ohälsa eller mentala sjukdomar är faktorer som bidrar till att vårdsökande agerar 
hotfullt. Sjuksköterskor som arbetade med vårdsökande med psykisk ohälsa utsattes i 
snitt för 0,19 attacker varje vecka det vill säga ungefär en fullskalig attack var femte 
vecka (Lamothe & Guay, 2017). 

Väntetid och våld 
Fler individer än tidigare söker sig till akutmottagningar vilket belastar de tillgängliga 
vårdplatser som finns. Denna trend påverkar kvaliteten negativt på vården som de 
vårdsökande får och bidrar till att de riktlinjer om väntetid som finns inom 
organisationen inte går att följa. Långa väntetider är en av de främsta orsakerna till att 
våldet på akutmottagningar sker vilket leder till att vårdsökande blir otåliga och oroliga 
vilket i sin tur kan leda till att de blir irriterade och aggressiva (Gates, Ross & McQueen, 
2005; Morphet et al., 2014). Akutmottagningen karaktäriseras även av ett otillräckligt 
antal anställda vårdpersonal vilket påverkar väntetiderna (Gates et al., 2005). I 
Storbritannien påvisas att överbefolkning på akutmottagningen är en bidragande 
faktor till att vårdsökande blir aggressiva (Higginson, 2012). Andra faktorer som kan 
orsaka frustration hos individerna var relaterade till omgivningen och väntetiden som 
finns (Petzäll et al., 2011; Higginson, 2012). I de fall där väntetiden var lång, i synnerhet 
de som skulle uppsöka en läkare eller läggas in på sjukhus, var de typer av vårdsökande 
som visade mest aggression (Higginson, 2012). I Irland bekräftas det att aggression 
och våld på akutmottagningarna beror främst på långa kötider och bristande 
kommunikation (Angland, D0wling och Casey, 2014). 
 

Vårdmiljö och sjuksköterskans arbete på akutmottagningen 
En akutmottagning definieras som den avdelning som tar emot vårdsökande med 
akuta fall för undersökning och behandling. Akutsjukvård är den omvårdnad 
sjuksköterskan ger en person som drabbats av någon form av ohälsa med akut inslag. 
En sjuksköterska på en akutmottagning bedömer vårdsökande med akuta sjukdomar 
eller skada, diagnostiserar och behandlar även ett sådant tillstånd (Wikström, 2013). 
Bedömning, prioritering och sortering av vårdsökande hanteras utifrån triage som är 
den process där bedömning av vårdsökandes kliniska tillstånd och vilken akutvård som 
bör ges när individer inkommer till akutmottagningen (Göransson, Ehrenberg & 
Ehnfors, 2005). Arbetsmiljön på en akutmottagning är ofta överbefolkad av för många 
människor på en liten yta. Att befinna sig i en sådan miljö bland mycket människor är 
en bidragande orsak till att vårdsökande och deras närstående upplever stress vilket 
medför att risken för att sjuksköterskan utsätts för våld ökar (Ayranci, 2005; 
Albashtawy, 2013; Wand & Coulson, 2006). 
 

Kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor ställer krav på att sjuksköterskan ska 
arbeta utifrån ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt där varje individ med 
anhöriga vårdas efter egna behov. Faktorer som värdighet och integritet ska bevaras i 
den utsträckningen att den alltid ska försvaras om inte den medicinska säkerheten 
sätts på spel. Den sjuksköterska som arbetar på en akutmottagning ansvarar för 
omvårdnaden kring vårdsökande vilket involverar flera faktorer som att stärka känslan 
av trygghet, säkerhet och även tillgodose individens emotionella, existentiella samt 
medicinska behov. Vårdsökande som ankommer till en akutmottagning har ibland 
komplexa sjukdomstillstånd och därför ansvarar sjuksköterskan för en avancerad 
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omvårdnad i akutsjukvård (Airosa, Andersson, Ekwall & Berg, 2013). Enligt 
Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson (2012) behövs en god kunskap hos 
sjuksköterskan för att kunna göra korrekta bedömningar och ge vårdsökande en 
vedertagen vård. Sjuksköterskan ska i sin professionella roll förhålla sig till sex 
grundläggande kärnkompetenser. Vidare talar dessa för att sjuksköterskan ska arbeta 
utifrån en personcentrerad vård för att kunna tillgodose de vårdsökandes behov och 
att se till att de upplever en delaktighet i sin vård. En teamsamverkan över de olika 
yrkesgrupperna bidrar till att möjliggöra en bättre interprofessionell kommunikation 
och problemlösning. Det framförs även att sjuksköterskan ska ge vård som är beprövad 
och säker för vårdsökaren vilket mynnar ut i evidensbaserad samt säker vård. 
Samtidigt bör sjuksköterskan ha en förbättringskunskap för att kunna driva eventuella 
kvalitetsutvecklingar och slutligen även att följa en god informatik genom att arbeta 
med journalföringen kring de vårdsökande (Cronenwett et al., 2017). 
 
International Council of Nurses, ICN, etiska kod för sjuksköterskor förespråkar att 
sjuksköterskan hela tiden ska arbeta för en förbättrad omvårdnad och arbetsmiljö samt 
bidrar till att främja en god hälsa hos vårdsökande. Vidare talar koden för att den 
verksamma sjuksköterskan ska arbeta utifrån fyra etiska områden för att bevara 
vårdsökandes integritet och självbestämmande. Detta innefattar ett professionellt 
förhållningssätt genom att visa lyhördhet, medkänsla, respektfullhet och trovärdighet 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
 

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården arbetar i en utsatt position. Faktorer som 
bidrar till att vårdsökande är hotfulla och våldsamma kan vara personalens bristande 
tid för omvårdnad vilket kan leda till missförstånd eller orättvisor hos individen 
(Arbetsmiljöverket, 2017a). Även andra faktorer som ensamarbete samt natt- och 
kvällsarbete ökar risken för att sjuksköterskan utsätts för våld (Arbetsmiljöverket, 
2017c). För att förebygga ohälsa hos arbetstagaren finns det styrdokument samt 
riktlinjer som arbetsgivaren ska utgå ifrån på arbetsplatsen (SFS 1997:1160). 
 
Utifrån ett samhällsperspektiv så arbetar vårdpersonalen på akutmottagningen i 
samarbete med bland annat polisen och säkerhetsvakter för att bibehålla en trygghet 
och säkerhet på arbetsplatsen (Dragic & Gustafsson, 2017). Säkerhetsrutiner föreskrivs 
av både sjukhusledningen och på politikernivå tas beslut som påverkar möjligheter till 
åtgärder för akutmottagningen (Svenonius, König, Granfalk, Reichenberg & 
Lärnestad, 2018). Som exempel på dessa säkerhetsrutiner lyfts ett så kallat bråklarm 
fram vilket personalen på akutmottagningen bär med sig och har möjlighet att larma 
på när respektive utsätts för en hotfull eller våldsam situation och bistås därmed av 
hjälp från övrig vårdpersonal och säkerhetsvakter (Dragic & Gustafsson, 2017; 
Svenonius et al., 2018). 
 

Joyce Travelbees Interaktionsteori 
Som omvårdnadspersonal är det viktigt att arbeta utifrån en omvårdnadsteori som 
referensram. Detta ger en möjlighet till att arbeta evidensbaserat och detta skapar även 
en tydlig inriktning i vårdandet. Som sjuksköterska ligger vikten på att vårda den 
enskilda vårdsökande och inte sjukdomen, därav är interaktionen mellan dem en stor 
del av vårdandet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

I Joyce Travelbees interaktionsteori beskriven av Kirkevold (2000) är huvudtesen att 
se människan som en enskild individ som har olika upplevelser av sjukdom och 
lidande. Travelbee enligt Kirkevold (2000) menar att sjuksköterskans mål är att hjälpa 
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vårdsökande att bemästra sin sjukdom och sitt lidande för att få en meningsfullhet av 
sin upplevelse. 

För att främja interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare skriver Kirkevold 
(2000) utifrån Travelbees teori att det är viktigt att se människan som en individ där 
mänskliga relationer bygger upp en kommunikation, där varje individs upplevelse är 
deras egna. Kirkevold (2000) beskriver att Travelbee tar avstånd från att generalisera 
synen på människor, hon ser denna teori som en interaktion mellan 
sjuksköterskeprofessionen och de vårdsökande. Denna teori vill hitta gemensamma 
nämnare mellan dessa två grupper för att göra vården mer gemensam. Travelbee 
förkastar enligt Kirkevold (2000) att dela in människor i olika fack för om människor 
delas in i olika grupper kan detta leda till att vården blir för stereotypiskt och inte 
bidrar till en god interaktion. För att vårdsökande ska uppleva en meningsfullhet med 
vården samt att respektive behov tillgodoses är det viktigt att sjuksköterskan är 
medveten om de krav som ställs på att en god kommunikation ska ske. Att den 
vårdsökandes sjukdom och lidande ses som en unik upplevelse och något oundvikligt 
i människans livscykel (Kirkevold, 2000). Travelbees interaktionsteori handlar 
framförallt om interaktionen mellan sjuksköterskan och vårdsökande där 
sjuksköterskan används som ett verktyg för att hjälpa individen (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2012). 

Kommunikationen är ett redskap som är grundpelaren i denna teori, med en god 
kommunikation främjas förmedlingen av vårdsökandes egna upplevelser och känslor. 
Det är via denna förmedling som sjuksköterskan förstår den vårdsökande och en 
relation skapas vilket resulterar till en god omvårdnad. Sjuksköterskan bör vara 
medveten om vad som händer i det mellanmänskliga mötet som sker mellan de båda 
parterna. Inom denna omvårdnadsteori är det viktigt att inte ha en förutfattad mening 
om en individs sjukdomsupplevelse. Att ha en förförståelse kan medföra att 
interaktionen mellan sjuksköterskan och den vårdsökande sviktar (Kirkevold, 2000). 
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Problemformulering 
Hot och våld som drabbar sjukvårdspersonal är ett område där forskning tidigare 
genomförts. En överhängande risk för sjuksköterskor att drabbas av både fysisk som 
psykiskt våld är vedertaget och förekommer i stor utsträckning utifrån tidigare 
forskning. Konsekvenserna av detta påverkar arbetsmiljön negativt och bidrar till att 
patientsäkerheten försämras. Således är det viktigt att belysa hur sjuksköterskan 
upplever våldsamma situationer som förekommer på akutmottagningen. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av våld 
på akutmottagningen. 

Material och Metod 

Design 
Metoden som valts är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. I en litteraturöversikt 
tillskansas information på ett objektivt sätt om de huvuddrag som ämnesområdet i 
stora delar handlar om, detta för att få en god överblick över området som behandlas 
(Friberg, 2012). En litteraturöversikt görs för att få fram en sammanfattning av den 
forskning inom området som finns tillgängligt. Det som har sammanfattats i denna 
litteraturöversikt är vetenskapliga artiklar och studier med induktiv ansats (Polit & 
Beck, 2012). Artiklarna i denna litteraturöversikt är primärkällor och med detta avses 
att forskaren som genomgått undersökningen är densamma som skrivit artikeln 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ska en systematisk översikt 
följa vissa riktlinjer för att kunna vara tillförlitlig och minimera risken för att egna 
åsikter ska påverka resultatet. Dessa principer förklaras och följs stegvis genom: ett 
preciserat problem, det ska finnas en reproducerbarhet av studien, en systematisk 
sökning ska vara genomförd, en kvalitetsgranskning ska genomföras av de studier som 
uppfyller kvalitetskriterierna, extrahera data från artiklarna, genomför en metaanalys 
och slutligen hur välgrundat resultatet är (SBU, 2014). 

Urval och datainsamling 
När sökning på artiklar görs ska det ske med ett antal artiklar som det är möjligt att 
läsa abstrakten på. Detta går genom att begränsa sökningen och precisera sökorden för 
att minimera spannet av artiklar som påträffas. För att strukturera upp en överskådlig 
bild enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) så användes en artikelmatris (Se 
bilaga 1) där rubriker som författare, syfte, metod och resultat presenterats och fyllts i 
utifrån varje vetenskaplig artikel som användes i resultatet. 
 

Denna litteraturöversikt utgick från SBU:s riktlinjer för en systematisk ansats. I denna 
litteraturöversikt gjordes en metodisk sökning av vetenskapliga artiklar i 
omvårdnadsinriktade databaserna Cinahl och Medline. I urvalet av sökorden 
begränsades spannet av ämnesord utifrån syftet där ämnesorden var “nurs*”, 
“violen*”, ”experienc*”, ”emergency department” och ”qualitative”. Trunkering av 
ovanstående tre begrepp gjordes för att vidga sökningen i databaserna för att innefatta 
alla olika böjningar av de valda orden. Inklusionskriterierna i databasen Cinahl var 
följande: artiklar från 2008-2017, abstract available , also search within full text of the 
articles, peer reviewed , boolean/phrase samt exclude medline records. I databasen 
Medline användes följande inklusionskriterier: Artiklar från 2008-2017, Abstract 
available och även Boolean/ phrase. 
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Figur 1. Sökningsschema i databaserna Medline (M) och Cinahl (C). 
 
Urvalet av artiklarna som framkom genom den metodiska sökningen presenteras i 
figur 1. Spannet för de bestämda årtalen sattes för att artiklarna skulle vara aktuella. 
Artiklarna var på engelska eftersom det största utbudet fanns på det engelska språket. 
Urvalet skedde genom att alla rubrikerna lästes där 35 svarade mot syftet. Därefter 
lästes alla 35 abstrakter där 14 svarade mot syftet. Ur det sista urvalet där de 14 
artiklarna lästes fullt ut av alla deltagare klarade åtta artiklar att svara mot det valda 
syftet i denna litteraturöversikt samt även protokoll för kriterier för kvalitativ metod 
(se bilaga 2). Sökningen i Medline gav 24 artiklar varav sex artiklar svarade mot syftet 
och protokoll för kriterier för kvalitativ metod (Se bilaga 2). Sökningen i Cinahl gav 138 
artiklar varav två artiklar svarade mot litteraturöversiktens syfte och protokollet för 
kriterier för kvalitativ metod (se bilaga 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Sökningsschema för fritextsökningen i Google Scholar (GS). 
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Även en fritextsökning utfördes där urvalet av artiklarna som söktes fram genom 
sökningen presenteras i figur 2. Sökningen gjordes på ämnesorden “nurs*”, 
“experienc*”, “violen*”, “ emergency department” och “qualitative” i databasen 
Google Scholar. Där kontrollerades även artiklarnas trovärdighet samt vetenskaplighet 
genom kvalitetsprotokollet. Antal träffar blev 17 800 artiklar (se figur 2) och utifrån 
dessa valdes de 30 första rubrikerna att läsas. Utifrån dessa 30 rubriker lästes sju 
abstrakter. Ur dessa sju abstrakter lästes fullständigt fyra artiklar där följande två 
artiklar valdes ut ur genomförd fritextsökning: Angland et al. (2014) och Tan, Lopez 
och Cleary (2015). Dessa två artiklar svarade mot litteraturöversiktens syfte och 
protokollet för kriterier för kvalitativ metod (se bilaga 2). 
 

Dataanalys 
I denna litteraturöversikt genomfördes dataanalysen utifrån SBU:s rekommendation. 
Efter den genomförda systematiska sökningen samt fritextsökningen av artiklarna var 
utförd riktades fokus mot metod, resultat och syfte. I fasen därefter diskuterades 
artiklarnas innehåll samt tveksamheter som uppstått när de lästes. Här togs även 
gemensamma variabler upp till diskussion vilket mynnade ut i att fyra huvudteman 
framkom ur analysen: “Rädsla och oro”, “Maktlöshet och frustration”, “En del av 
jobbet” och “Försämrade (vård)relationer”. I en senare fas sågs det även närmare på 
artiklarnas vetenskaplighet och trovärdighet genom att bedöma dem mot protokollet 
för kriterier för kvalitativ metoden (se bilaga 1). Efter detta lästes artiklarna ånyo 
samtidigt som kodning av material som tillhörde respektive huvudtema markerades 
upp. Därefter sammanfattades allt innehåll som svarade mot litteraturöversiktens 
syfte i fyra olika teman. 

Forskningsetiska överväganden 
De artiklar som användes i denna litteraturöversikt har kontrollerats om ett etiskt 
förhållningssätt har förekommit. Forskningsprincipen säger att ett grundläggande 
etiskt förhållningssätt ska tillämpas i vetenskapliga studier. Detta innebär att en studie 
genomförs med hänsyn för deltagarnas rätt till anonymitet. Det kan även kräva en 
prövning och godkännande från en etisk kommitté för att fortgå med en studie. Bland 
annat ska deltagarna få information om målet med studien samt lämna ett informerat 
samtycke för att delta. Grunden till detta är med hänsyn till att de mänskliga 
rättigheterna bevaras. Det material som bygger upp en vetenskaplig studie ska vara 
granskat och forskarna ska bortse från deras egna värderingar i den grad som är möjlig 
för att bevara det etiska förhållningssättet (Polit & Beck, 2012). 
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Resultat 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av våld på akutmottagningen. 
Resultatets fyra huvudteman beskrivs under rubrikerna “Rädsla och oro”, “Maktlöshet 
och frustration”, “Del av jobbet” och “Försämrade (vård)relationer”. 

Rädsla och oro 
Olika känslor upplevs av sjuksköterskor som har utsatts för våld på arbetsplatsen och 
i sådana situationer upplevs bland annat känslor som rädsla och oro (Pich et al., 2013). 
När sjuksköterskan befann sig ensam i närvaro av en våldsam vårdsökande medförde 
detta upplevd känsla av rädsla (Renker et al., 2015; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 
2015). Samtidigt medförde denna rädsla en ofrånkomlig oro för övriga vårdsökandes 
säkerhet och trygghet (Pich et al., 2013). I denna brist av trygghet på arbetsplatsen 
relaterat till våldet medförde att personalen kände ett behov av att försvara sig själva 
fysiskt mot angrepp. Detta i sin tur ledde till rädsla för uppsägning om sjuksköterskan 
använde sig av våld för att försvara sig (Renker et al., 2015). Angland et al. (2014) 
beskriver att rädsla och oro framkom främst när deltagarna befann sig i korridoren, 
triageutrymmen samt andra utsatta platser på en akutmottagning. Deltagarna beskrev 
att rädslan och oron framkom när överbeläggning på akutmottagningen blev påtaglig 
och detta medföljde att omgivningen upplevdes som mer aggressiv och högljudd. 
Andra känslor känslor som sårbarhet och oro har beskrivits och sträckt sig så pass långt 
att sjuksköterskor har erfarit en somatisk påverkan såsom skakningar och takykardi 
(Wolf, Delao & Perhats, 2014; Han, Lin, Barnad, Hsiao, Goopy & Chen, 2017). 
 

Maktlöshet och frustration 
Sjuksköterskor som utsatts för våld på akutmottagningar känner en frustration och en 
uppgivenhet över att inte ha kunnat hantera problemet eller situationen som har 
uppstått (Wolf et al., 2014; Han et al., 2017). Enligt Pich, Hazelton, Sundin och Kable 
(2011) upplevde sjuksköterskorna en maktlöshet på arbetsplatsen i samband med våld. 
Vilket vidare resulterat i att de kände sig övergivna, sårbara och osäkra på 
arbetsplatsen. Känslan av frustration och ilska är återkommande då de involverade 
ständigt gick med tankar om hur situationen hade kunnat hanteras bättre eller vad som 
kunnat gå annorlunda (Gillespie, Gates, Miller & Howard, 2010; Tan et al., 2015). 
 

Sjuksköterskorna upplevde även ofta hopplöshet i samband med våld på arbetsplatsen 
(Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, 2017). De uppgav att 
de kände sig väldigt små och helt utan förmåga att kunna påverka något (Renker et al., 
2015). Våldet på arbetsplatserna upplevdes i många fall som oundvikligt och medförde 
känslor av maktlöshet och frustration till sjuksköterskornas vardag på 
akutmottagningen (Ramacciati et al., 2015). 
 

Flera studier visar att sjuksköterskorna inte känt sig ha stöd i från sjukhuset eller 
sjukhusledningen (Wolf et al., 2014; Han et al., 2017; Renker et al., 2015; Ramacciati 
et al., 2015; Tan et al., 2015), vilket i sin tur har lett till upplevelser av att ha blivit 
förbisedda, övergivna och ensamma med en oförmåga att kunna påverka (Wolf et al., 
2014; Han et al., 2017). Det framträder även att sjuksköterskor upplevde en likgiltighet 
från arbetsgivaren när ämnet våld på arbetsplatsen har tagits upp och diskuterats 
(Wolf et al., 2014). Detta styrks även av ett flertal studier som genomförts som visar att 
sjuksköterskor inte känt sig stöttade av sina chefer eller högre författningar på 
sjukhuset när de utsatts för våld i samband med omvårdnadsarbete (Han et al., 2017; 
Renker et al., 2015; Ramacciati et al., 2015). 
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Med denna bristande tillit till ledningen medfördes att sjuksköterskor dragit sig för att 
anmäla våldsamheter och hot. De gånger anmälan har gjorts har inga riktiga åtgärder 
utförts. Detta stärker känslan av att ingen bryr sig samt att en frustration inom sig 
växer (Wolf et al., 2014; Han et al., 2017; Pich et al., 2013). Detta mynnar även ut i en 
känsla av att ingen ställer upp eller försvarar en när det behövs (Ramacciati et al., 
2015). 
 

Del av jobbet 
Flera studier visar att utsättas för våld på akutmottagningen ses som en accepterad del 
av jobbet (Wolf et al., 2014; Han et al., 2017; Renker et al., 2015; Ramacciati et al., 
2015; Gillespie et al., 2010; Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). Enligt Wolf et al. (2014) 
visade studien att sjuksköterskorna upplevde att utsättas för våld tillhör yrket och i fall 
den utsatta inte klarar av att hantera situationen borde vederbörande byta yrke. Vidare 
visar Han et al. (2017) att sjuksköterskor varken hade tid eller ork att bearbeta eller 
hantera de problem en våldsam situation medför. Detta resulterar i att bilden av våld 
på akutmottagningen som en del av vardagen cementeras. Många våldsamma 
incidenter kunde i sin tur leda till sjukskrivningar påvisar Tan et al. (2015). 
 

Frekvensen samt intensiteten på våldet har ökat under senare år (Pich et al., 2011). Det 
visar att verbalt våld har ökat med tiden men även att fysiskt våld har eskalerat. Verbalt 
våld har förekommit i en ännu högre utsträckning än fysiskt våld och detta har blivit 
mer accepterat med tiden (Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 2013; Renker et al., 
2015; Pich et al., 2011). Sjuksköterskor ser våld på arbetsplatsen som ett vanligt och 
återkommande problem (Gillespie et al., 2010). 

Försämrade (vård)relationer 
Sjuksköterskor uppgav att de upplevt en känslomässig smärta som kan ha tagit upp till 
sex månader att bli av med. När de har utsatts för våld har djupa intryck på personen 
kvarstått. Dessa djupa sår beskrivs som svåra att bli av med och gav en känsla av att 
ständigt vara i fara på arbetsplatsen. Känslan av rädsla var ofrånkomlig då 
medvetenheten om att återigen utsättas för våld hela tiden är överhängande. Därmed 
undveks potentiella hotfulla situationer så mycket och så ofta som möjligt vilket 
resulterade till en påverkad relation till de vårdsökande (Ramacciati et al., 2015). 

Att ständigt begrunda uppstådda situationer resulterade i att vederbörande anklagade 
sig själva för händelseutvecklingen som skett. Konsekvenserna av detta blev att 
sjuksköterskorna isolerade sig själva och samtalade i en minskad utsträckning med den 
vårdsökande samt vidare symtom som depression, sömnproblematik, minskad 
koncentration och intresse för arbetet var närvarande (Hassankhani et al., 2017). 

Sjuksköterskor som tagit skada av fysiskt våld distanserar sig från arbetet och detta gav 
direkta konsekvenser i kvaliteten på det omvårdnadsarbetet som yrket kräver 
(Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 2013). Sjuksköterskan upplevde att detta sker på 
den vårdsökandes bekostnad, att övriga inneliggande får en sämre vård och andra 
människor blir lidande (Gillespie et al., 2010). Den ständiga rädslan att återigen 
utsättas för våld leder till att våldsamma vårdsökande behandlas först för att undvika 
våld och aggression samtidigt som lugna vårdsökande fick vänta (Pich et al., 2013). Vid 
en våldsam situation mot en sjuksköterska övergav de andra sjuksköterskorna sina 
arbetsuppgifter för att assistera deras arbetskollega. (Gillespie et al., 2010). Även 
bristande empati för vårdsökande har visat sig vara en konsekvens hos en 
sjuksköterska som har utsatts för våld (Pich et al., 2011). 
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Gillespie et al. (2010) visar att sjuksköterskor upplevt en viss förståelse för våld där ett 
sjukt eller skadat barn varit en involverad faktor. I samband med våld upplevdes det 
att sjuksköterskan kände sig otillräcklig i omvårdnaden. Detta medförde att de kände 
att de själva bar skulden för den våldsamma situationen och att sjuksköterskan hade 
brustit i sin professionella vårdande roll vilket dessutom påverkade deras relation till 
den vårdsökande (Ramacciati et al., 2015). 
 

Han et at. (2017) påvisar i sin studie att sjuksköterskor tar med sig oron hem vilket 
resulterade i en påverkan i deras vardagliga liv. Både socialt i kontakt med andra 
människor men även med familj och närstående. Det påverkade dessutom deras egen 
vardag till en sådan utsträckning att de inte vågade gå ut själva samt att de kände sig 
osäkra och otrygga på grund av tidigare utsatta situationer. Detta inkluderade inte bara 
en rädsla och oro för sin egen skull utan också för sin familjs säkerhet. Efter att ha 
upplevt en hotfull eller våldsam situation var det vanligt förekommande att få 
flashbacks när de var närvarande i en liknande situation. Sådana tillbakablickar 
uppgavs också kunna komma till personen i fråga även utanför sjukhuset eller 
vårdrelaterade situationer. Avslutningsvis visar Hassankhani et al. (2017) att 
våldsutsatta sjuksköterskor tar med sig stress och oro hem vilket skapar ett 
missförhållande samt aggression inom familjen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Detta examensarbete genomfördes som en litteraturöversikt. Ett annat alternativ som 
hade kunnat genomföras för att svara mot syftet i denna litteraturöversikt är genom en 
empirisk studie med en tillämpad kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 
hade kunnat ge ett gott resultat och underlag att bygga examensarbetet på. Däremot 
hade detta medfört att begränsningen gjorts inom Sverige och även specifikt inom 
Jönköpings län vilket arbetet inte utgick ifrån. Dessutom är tidsbegränsningen till 
nackdel då ett utförande av intervjuer medför en större och krävande dataanalys vilket 
inte upplevdes att det fanns tid till. Valet av att genomföra en litteraturöversikt kan 
följaktligen ses som en begränsning, att det inte är en empirisk studie som 
genomfördes. Enligt Friberg (2012) så ger däremot en litteraturöversikt en överskådlig 
bild av hur forskningen på ett område ser ut och styrker därför valet av metoden som 
användes i detta examensarbete. Detta är vad som slutligen låg till grund för att 
metoden som valts är en litteraturöversikt. 
 

Den sökningen av litteratur i form av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna 
Medline och Cinahl. Dessa två databaser valdes då de fanns en förkunskap för hur 
databaserna fungerar samt att de är inriktade på huvudområdet omvårdnad. Då 
sökningarna gav ett stort antal träffar bestämdes ämnet vara tillräckligt beforskat för 
att genomföra vald litteraturöversikt. En eventuell begränsning i vald metod är valet 
av att inte involvera fler databaser som hade stärkt upp litteraturöversikten ännu mer 
i form av att fler artiklar hade påträffats. Då antalet artiklar ska hållas inom ett bra 
spann ansågs de vetenskapliga artiklarna som påträffats i de två databaserna att vara 
tillräckliga till antal. Detta styrks av Granskär och Höglund-Nielsen (2008) som 
beskriver att förstagångsskrivare av ett examensarbete bör hålla sig under 20 
vetenskapliga artiklar inom litteraturöversiktens resultat då det kan vara för 
omfattande för nybörjare att arbeta med fler artiklar. Eftersom syftet var att kunna 
precisera hur upplevelsen av hur något var så valdes artiklar med en kvalitativ 
inriktning då detta svarar direkt mot en upplevelse utifrån forskarens syn. Hur varje 
individ upplever en situation och omgivningen är en subjektiv och komplex företeelse 
där varje individ har sin egen verklighet (Henricsson, 2012). Detta ligger som grund 
till varför artiklar med kvalitativ design valdes och alla artiklar som använts i denna 
litteraturöversikt är antingen kvalitativa eller semistrukturerade med en del som är 
inriktade på kvalitativ design. Utifrån den systematiska ansatssökningen som utfördes 
framkom åtta artiklar som svarade mot syftet och kvalitetsgranskningen. Eftersom 
riktlinjen för arbetet var att inkludera tio vetenskapliga artiklar beslöts därför att 
ytterligare två artiklar behövde sökas fram. Med utgång i detta resonemang utfördes 
som beskrivet under metoddelen en fritextsökning för de två sista artiklarna. Denna 
sökning genomfördes i Google Scholar på grund av den förkunskap som fanns om 
denna specifika databas. Ur artikelsökningen i Google Scholar pårtäffades en större del 
av de åtta artiklar som valdes ur databaserna Medline och Cinahl. Valet av att endast 
läsa rubrikerna på de 30 första artiklarna bestämdes med härledning i att endast två 
nya artiklar behövdes. Genom denna sökning framkom två artiklar som svarade mot 
syftet och kvalitetsgranskningen. Valet av att endast läsa de 30 första rubrikerna kan 
ses som en begränsning i arbetet eftersom att andra tillförlitliga artiklar kan falla bort. 
Däremot så ansågs de artiklar som hittades som tillförlitliga för att bygga upp resultatet 
i denna litteraturöversikt 
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De inklusionskriterier som valdes för denna litteraturöversikt bestämdes för att få fram 
artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Därför sattes en tidsram på tio år 
och artiklarna var därmed publicerade mellan åren 2008-2017 för att rikta in 
litteraturöversikten mot senare forskning som gjorts inom detta område. Alla artiklar 
som använts inom denna litteraturöversikt är publicerade inom detta tidsspann. Då ett 
lämpligt antal träffar fanns ansågs denna tidsram att vara tillräcklig. Vidare valdes 
artiklar som endast hade sjuksköterskor som deltagare i studierna samt publicerade på 
engelska. Även sökorden användes som inklussionskriterier vilket exkluderade allt 
annat som inte relaterade till dessa. 
 

Alla artiklar som har använts i denna litteraturöversikt är publicerade på engelska och 
är producerade från flertal olika delar av världen för att sammanfatta ett globalt 
problem och upplevelse. Ingen forskning som är utförd i Sverige finns med i denna 
litteraturöversikt. De artiklar som framkommit håller både en god kvalitet samt ett 
etiskt förhållningssätt vilket har kontrollerats mot protokollet för kriterier för 
kvalitativ metod (Bilaga 2). I protokollet är högsta möjliga poäng 12 och där inledande 
4 grundpoäng krävs för att vidare granskning ska vara möjlig. Om en artikel inte når 
grundpoängen godkänns den inte i kvalitetsgranskningen. I denna litteraturöversikt 
användes endast 1 artikel med 11 poäng och resterande artiklar har uppnått 12 poäng. 
Med detta resonemang anses artiklarna som används i denna litteraturöversikt vara 
tillförlitliga och stärker där med trovärdigheten i resultatet Kvalitetsgranskningen 
utfördes för att skapa en bild av hur en sjuksköterska upplever en våldsam situation på 
akutmottagningen. 
 

I dataanalysen användes SBU:s (2014) riktlinjer av hur en vetenskaplig studie ska 
genomföras och därmed var det dessa riktlinjer som denna litteraturöversikt utgick 
ifrån. Valet av att använda SBU:s (2014) riktlinjer skedde med hänsyn till att det klart 
och tydligt presenterar på ett strukturerat sätt hur varje steg ska gå tillväga. Då ingen 
tidigare kunskap i hur en litteraturöversikt skrivs ansågs dessa riktlinjer att vara goda 
utgångspunkter på hur arbetet strukturerades upp. 
 
De artiklar som använts i litteraturöversikten och presenteras i matrisen (bilaga 1) 
analyserades innehållsmässigt på det sätt att gemensamma nämnare markerades upp 
och avkodades. Kodningen av materialet hjälper till att skapa en överblick på de teman 
och fungerar som ett hjälpmedel när dataanalysen utförs (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2014; Patton, 2015). Därefter sammanfattades dessa upp i olika grupper 
där fyra huvudteman växte fram. En eventuell begränsning i denna litteraturöversikt 
kan vara att engelska inte är det primära språket och därmed finns det en risk att 
tillförlitligheten för resultatet påverkas. Eftersom sjukvårdsstrukturen i de olika 
länderna där studierna publicerats skiljer sig åt från land till land kan resultatets 
överförbarhet påverkas. Däremot anses resultatet som framkommit i 
litteraturöversikten som överförbart då liknande upplevelser påvisades i samtliga 
artiklarna som presenterats i resultatet. 
 
För att minimera riskerna med feltolkningar i dataanalysen av denna litteraturöversikt 
har var och en genomgått en tolkning och analys av varje studie individuellt där sedan 
innehållet har diskuterats i grupp och gemensamma beslut togs angående innehållets 
betydelse samt kvalitet på artiklarna. Henricsson (2012) skriver att om alla läser 
artiklarna var för sig bidrar detta till en förstärkt kvalité och trovärdighet i denna 
litteraturöversikt. Även en kvalitetsgranskning behövs för att säkra en god kvalité 
menar Henricsson (2012). Denna kvalitetsgranskning sker med protokollet för 
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kriterier för kvalitativ metod (Bilaga 2) som är utarbetad av school of health and 
welfare Jönköping. För att ytterligare minimera risken av tolkningsfel med hänsyn till 
språket engelska så har ord som inte känts igen översatts med hjälp av ett lexikon. Även 
en objektivitet har stått i grund för att presentationen av resultatet ska ske på ett 
objektivt sätt. Däremot så går det inte att förbise begränsningen att denna 
litteraturöversikt är uppbyggd med personlig tolkning av de valda artiklarna. 
 

Resultatdiskussion 
Detta examensarbetets resultat beskrivs i fyra delar: “Rädsla och oro”, “Maktlöshet och 
frustration”, “En del av jobbet” och “Försämrade (vård)relation”. Dessa huvudteman 
beskriver de upplevelser som en sjuksköterska kan erfara i samband med våld. Denna 
litteraturöversikt visade även att våld i olika former eskalerar både i frekvens och 
intensitet. Att utsättas för våld, alternativt hot om våld bidrog till en mängd olika 
känslor som dessutom medför flertal konsekvenser för sjuksköterskans yrkesutövning. 
 

De upplevelser som resultatet har visat är att en påverkan på sociala relationer uppstår. 
I resultatet framkom det att våld leder till att sjuksköterskan bland annat får en 
minskad empati, isolerar sig, undviker situationer som kan resultera i en våldsam 
upplevelse och även projicerar sin frustration mot familjemedlemmarna. Detta 
påverkar även koncentrationen där sjuksköterskan upplevde ett minskat intresse och 
därmed pratade mindre med de vårdsökande. Detta medförde att vissa vårdsökande 
blev mer prioriterade och skapade därför en frustration hos andra vårdsökande. Detta 
mynnar ut i att sjuksköterskan bemöter vårdsökande med en fördomsfull syn och 
påverkar interaktionen på ett negativt sätt. En viktig reservation mot detta är att 
ovanstående inte går i paritet med vad Travelbee förmedlar i sin teori enligt Kirkevold 
(2000). Kommunikationen är en av grundpelarna i teorin och att varje individ ska ses 
som unik samt med en egen subjektiv uppfattning av sitt lidande. Om sjuksköterskan 
upplever ett minskat intresse för yrkesutövningen bidrar detta till målet att hjälpa de 
vårdsökande att uppnå en meningsfullhet i sin sjukdom fallerar (Kirkevold, 2000). 
 

Genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar och använder sig av ett bra bemötande 
gentemot vårdsökande skapas en helhetsbild och ett förtroende för vårdandet. 
Följaktligen bidrar dessa faktorer till en förbättrad kommunikation samt ett bättre 
vårdande (Andersson, 2013). De Lucio, Lopez, Lopez, Hesse och Vaz (2000) beskriver 
att lyssna, känna empati samt att kunna hantera sina känslor har visat sig förbättra 
kommunikationen mellan människor. Som tidigare framkom i resultatet påverkas 
sjuksköterskan både på det personliga och professionella planet av våld. Detta har visat 
sig ha en negativ inverkan hur individen agerar i olika situationer som leder till en 
negativ påverkan i interaktionen i form av att sjuksköterskan undviker patientkontakt 
vilket inte går ihop med vad Andersson (2013) förmedlar. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017a) förespråkar att teamsamverkan innebär att 
kommunikationen ska fungera och vara effektiv. Detta är en av de fundamentala 
delarna i vården. För att vården ska vara säker behövs en kommunikation som både 
fungera verbalt och icke-verbalt. Det förväntas av sjuksköterskan att kommunicera 
interprofessionellt och inom yrkesgruppen samt med de vårdsökande. När 
medlemmarna i gruppen känner sig trygga och kan framföra sina synpunkter och 
åsikter utan rädsla för konsekvenser är de som mest effektiva i sitt arbete. I akuta 
situationer behövs en god och effektiv kommunikation (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017a). På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan med flera olika yrkesgrupper 
bland annat polisen och säkerhetspersonal, vilket kräver ett samarbete över 
yrkesgränserna (Dragic & Gustafsson, 2017; Svenonius et al., 2018). Sjuksköterskor 
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arbetar därmed i ett team där alla jobbar mot ett gemensamt mål (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017b). 

Flera studier i resultatet påvisar hur arbetsrelaterat våld påverkar sjuksköterskorna 
och deras arbetsprestation. Känslor som var väl förknippat med detta är oro, otrygghet 
och rädsla. Dessa känslor styrks av Lanctôt och Guay´s (2014) studie som skriver att 
vanligt förekommande känslor efter att ha blivit utsatt för en våldsam handling är oro 
och rädsla men även andra känslor som ilska, sorg och avsky förekom. Pich et al. (2011) 
betonar att sjuksköterskorna som gick med en ständig oro medförde att vårdsökande 
bemöttes på ett fördomsfullt sätt och med en minskad empati. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening, (2016a) förespråkar kärnkompetensen säker vård att ett gott 
samarbete behövs för att få bästa möjliga utgång av vården och att de undviker 
vårdskador genom att vara noga i sin yrkesutövning. Med en minskad empati för den 
vårdsökande riskerar samarbetet mellan parterna att försämras. Vårdsökande har rätt 
till god och säker vård vilket även föreskrivs av hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
att alla har rätt till att behandlas lika oavsett faktorer som ålder, kön och bakgrund. 
Det var även vanligt förekommande att en person som inte direkt har utsatts för våld 
påverkas av det ständiga hotet att utsättas för våld som finns på arbetsplatsen vilket 
skapar en inre oro. Denna oro för att bli utsatt kan därmed innebära en hög psykisk 
påfrestning för individen (Menckel, 2000). Detta bidrog till en försvarsmekanism där 
skapandet av barriärer mellan parterna uppstod, vilket förstärkte upplevelsen av att 
det är vårdpersonalen mot väntrummet (Pich et al., 2011). Hislop och Melby (2003) 
påvisar att en stor del av den oron som sjuksköterskan kände inför att möta 
vårdsökande återigen efter en våldsam episod grundar sig i rädslan om att vara med i 
en liknande situation. Rädslan från tidigare upplevelser bidrog till en otrygghet på 
arbetet eftersom det inte gick att veta på förhand vilken vårdsökande som skulle vara 
aggressiv eller våldsam. 

En artikel skriven av Gillespie et al. (2010) belyser att sjuksköterskor ansåg att 
vårdsökande som var alkoholpåverkade, drogpåverkade eller under en pågående 
psykiatrisk vård var de typer av individer som utgjorde de största riskerna för att 
utsätta personalen för våld på arbetsplatsen. Dessa faktorer bidrog till en 
fördomsfullhet samt en minskad empati i mötet med dessa vårdsökande. En bristande 
empati och fördomsfullhet i arbetet motsäger vad sjuksköterskans profession innebär 
enligt Airosa et al. (2013) som även beskriver att sjuksköterskan som profession ska 
alltid arbeta utifrån ett etisk och personcentrerat förhållningssätt där varje individ ska 
vårdas på lika villkor och behandlas utifrån den vårdsökandes egna behov. 
 

Studier i resultatet visar att sjuksköterskornas upplevelser till våldet är att de inte 
finner något stöd hos ledningen vilket mynnade ut i en upplevelse av ensamhet och att 
ingen bryr sig. Det framkom även att varken tid eller ork fanns till att ta tag i problemet 
hos sjuksköterskan vilket medför att synen på våld ses som en naturlig och accepterad 
del av jobbet. Känslan av att inte känna något stöd från ledningen eller att ha brist på 
tid att ta tag i problemet leder i förlängningen till att personal undviker att anmäla 
våldet. Sjuksköterskor upplever en maktlöshet och frustration på arbetsplatsen 
relaterad till bristande åtgärder från ledningen vilket går emot vad arbetsmiljölagen 
(SFS 1977:1160) föreskriver. Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska 
arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att undvika en ohälsa eller 
olycksfall hos arbetstagaren. Säkerhetskulturen på akutmottagningen är ett aktuellt 
ämne som debatteras på politikernivå. Beslut som tas på riksdagsnivå utformar möjliga 
åtgärder som kan forma akutmottagningens säkerhet för personal och vårdsökande 
(Svenonius et al., 2018). 
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Att se våld som en accepterad del av jobbet och en tillhörande del av yrket påvisas i 
resultatet. Det framkom även att ifall sjuksköterskan misslyckades med att hantera de 
våldsamma situationerna bör personen i fråga byta arbetsplats. Detta menar inte 
Arbetsmiljöverket (2017b) som skriver att ett förebyggande arbete mot våld ska finnas 
på en arbetsplats. De skriver att ett förebyggande arbete, krisstöd, arbetsanpassning 
samt regelbunden information ska ges för att kunna bearbeta våldet som skett så bra 
som möjligt. Detta för att motverka upplevelser av att inte vilja vara kvar på 
arbetsplatsen eller att känna en oro eller rädsla för att gå till arbetet. 
 

När våld förekom på arbetsplatsen har det visats i många studier att konsekvenser 
uppstod till följd av detta. Som det beskrivs under resultatet vårdades de mest 
våldsamma och aggressiva vårdsökande först. Socialstyrelsen (2015) säger däremot att 
den som är i störst behov av vård ska vårdas först, inte den individen som är mest 
våldsam, högljudd eller aggressiv. Sjuksköterskan bör prioritera de vårdsökande 
utefter triagering vilket innebär en bedömning av individens kliniska tillstånd 
(Göransson et al., 2005). En ytterligare konsekvens som framkom i resultatet var att 
kvaliteten på omvårdnaden försämrades i samband med att sjuksköterskorna utsattes 
för våld. Detta i form av ett minskat intresse för vårdandet men även en förändring i 
sjuksköterskans beteende genom ett medvetet undvikande av kontakt med de 
vårdsökande. Lanctôt och Guay (2014) styrker det att sjuksköterskorna har ett minskat 
intresse att interagera med våldsbenägna individer för att de är rädda att utsättas för 
våld. 
 

I resultatet framkom det att ständigt gå runt med en oro och rädsla leder till en 
påverkan på sjuksköterskornas familje- och sociala relationer. Detta i form av ett 
känslomässigt lidande då individen projicerar sina negativa upplevelser gentemot 
familjen och sin omgivning, den upplevda situationen blev en del av sjuksköterskornas 
vardag. Studien utförd av Lanctôt och Guay (2014) stödjer detta i sitt resultat där de 
visar att drygt 42% av sjuksköterskorna medgav att detta påverkade deras sociala liv 
och att uppåt 32% uppgav att det påverkade deras familjeliv. 
 

Sjuksköterskor som har utsatts för våld har med hänsyn till de upplevelser som 
medföljer svårigheter att följa Travelbees interaktionsteori som beskrivs enligt 
Kirkevold (2000). De upplevelser som formar sjuksköterskans arbetssätt medför att 
en god interaktion inte byggs upp mellan vårdsökande och sjuksköterskan, vilket inte 
går i paritet med vad Travelbees interaktionsteori står för. Vidare påverkas de 
vårdsökandes upplevelse av vården och hindrar därmed förmågan att kunna tillgodose 
individens egna behov. De konsekvenser som medför en försämring i kvaliteten av 
omvårdnadsarbetet påverkar även interaktionen sjuksköterskan har med sin 
omgivning. 
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Slutsatser 
De slutsatser som kan dras efter genomförd litteraturöversikt är att sjuksköterskor på 
en akutmottagning är i riskposition för att utsättas för våld. Många sjuksköterskor som 
utsätts för våld på sin arbetsplats upplever rädsla och oro men även känslan av 
osäkerhet och frustration kan vara närvarande. Detta gör att de ofta undviker 
situationer eller vårdsökande där liknande händelser återigen kan ske. Efter att 
sjuksköterskor blivit utsatta för våld upplever de inget stöd från sjukhusledningen 
vilket byggs upp och stärker känslan av att det ses som en accepterad del av jobbet. 
Säkerhetskulturen på akutmottagningen är en komplex fråga där beslut tas både utav 
sjukhusledning och på politikernivå vilket påvisar hur samhället påverkar 
säkerhetsklimatet på akutmottagningar för sjuksköterskorna. Att gå runt på arbetet 
med de upplevelser som våld medför har visat sig resultera i en försämrad patient-och 
familjerelation. Även personliga konsekvenser som sömnproblematik, minskad 
koncentration och depression är förekommande och har en direkt inverkan på 
relationerna runt om sjuksköterskan. I slutändan kan detta bidra till svårigheter att 
följa Joyce Travelbees interaktionsteori ute i verksamheten. Vidare finns även en risk i 
en försämring av kvaliteten på omvårdnadsarbetet. 
 

Vidare forskning som skulle vara intressant att genomföra är vilken inverkan miljön 
har. Där forskningen skulle kunna genomföras i form av en jämförelse mellan en 
klassisk uppbyggd akutmottagning mot en optimal vårdmiljö för att utreda om miljön 
har någon inverkan på våldet. Annan forskning som skulle kunna bedrivas inom ämnet 
är även i vilken utsträckning utbildning i bemötande och hantering har någon inverkan 
på hur våldet upplevs. 
 

Kliniska implikationer 
De förväntade kliniska implikationerna med denna litteraturöversikt är att belysa de 
risker som våld medför vilket påverkar både omvårdnadsarbetet och andra relationer 
i sjuksköterskans omgivning. Med resultatet påvisas det att en förändring i vården bör 
ske, för om våldet fortsätter kommer patientsäkerheten att svikta och resultera i att fler 
vårdsökande blir lidande. Våldet leder dessutom till personalrelaterade problem som 
osäker arbetsmiljö, otrygga medarbetare samt att familjerelationer påverkas negativt. 
Genom denna litteraturöversikt kan vårdledningen och arbetsgivaren men dessutom 
samhället få se ett strukturerat och sammanställt resultat. Detta leder förhoppningsvis 
till att de får en insikt men även en förståelse av problemet och konsekvenserna våldet 
medför. Denna litteraturöversikt kan även bidra till att personalen inte känner sig 
ensamma och att det inte ska uppfattas som en accepterad del av jobbet. 
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Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? 

Ja         Nej 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen? 

Ja         Nej 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska 
Antal…………………… 
Ålder………………….... 
Man/Kvinna……………. 
 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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