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Sammanfattning 
Bakgrund: Våld är ett problem inom vården och på akutmottagningar finns en stor risk 
att våldsincidenter uppstår. Våld kan skapa fysiska och psykiska konsekvenser, medföra 
osäker arbetsmiljö och försämrad omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors uppfattningar om vilka faktorer som kan ge upphov till våld på 
akutmottagningar. Metod: Litteraturöversikt baserat på kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom olika faktorer som kan ge upphov 
till våld, såsom väntetider och stressande arbetsklimat. Sjuksköterskors beteende, 
attityder och kroppsspråk är andra faktorer. Medicinska och psykiska sjukdomar kan 
göra att patienter blir våldsamma, liksom användande av droger eller andra substanser. 
Slutsats: Genom att uppmärksamma faktorer som kan ge upphov till våld kan 
preventiva åtgärder vidtas vilket kan göra att sjuksköterskor på akutmottagningar får en 
säker arbetsplats och kan utföra en säker vård till patienter. 
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Abstract 
Background: Violence is a problem within the care and there is a risk for violence 
incidents at emergency departments. Violence can bring physical and psychological 
consequences, cause an unsafe work environment and impair the care.  Aim: The aim 
was to describe nurses’ perceptions about which factors that can generate violence in 
emergency departments. Method: A literature review based on qualitative and 
quantitative scientific articles. Result: The result revealed different factors which can 
generate violence, such as waiting times and a stressful work. Nurses´ behaviours, 
attitudes and body language are other factors. Medical and psychological diseases can 
make the patient violent, as well as drug use or other substance abuse. Conclusion: By 
paying attention to factors which can give rise to violence can preventive actions be 
taken which can lead to that nurses in emergency departments get a safe workplace and 
can perform a safe health care to patients. 
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BAKGRUND                                                                                   
Våld inom vård- och omsorgsverksamheter är ett växande problem såväl internationellt 

och nationellt. En amerikansk studie visar att ungefär 25 % av 3465 sjuksköterskor, som 

arbetar på akutmottagningar, har upplevt fysiskt våld mer än 20 gånger under de senaste 

tre åren. Samtidigt hade cirka en femtedel upplevt verbalt våld mer än 200 gånger under 

samma tidsperiod (Gacki-Smith et al., 2009). I en rapport från arbetsmiljöverket 

framkom det att våld kan orsaka ohälsa på arbetsplatser, som kan innebära fysiska eller 

psykiska konsekvenser för personalen (Hallberg, 2011).  Dessutom kan kvaliteten på 

omvårdnad påverkas då sjuksköterskor kan känna rädsla, ångest och en ständig oro när 

de arbetar (Early & Hubbert, 2006). Det kan därför vara av betydelse att känna till vilka 

faktorer som kan relateras till våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar, för att 

försöka undvika ohälsa på arbetsplatsen och kunna säkerställa en god omvårdnad. 

 

Flera studier visar på konsekvenser som orsakats av våldsincidenter mot sjuksköterskor. 

I en studie med 255 deltagare från elva olika akutmottagningar i Istanbul, kände endast 

7,5 % sig säkra, 27,5 % kände sig säkra någon gång och 65 % kände sig aldrig säkra när 

de arbetade (Pinar & Ucmak, 2011). Upprördhet, frustration och maktlöshet var några 

känslor som beskrevs av sjuksköterskor som hade blivit utsatta för patientrelaterat våld 

på en akutmottagning i Australien (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011). Någon 

sjuksköterska kände rädsla för sin säkerhet och var på sin vakt under arbetspassen efter 

en våldshändelse (a.a). I en studie från USA uppgav sjuksköterskor, som hade blivit 

utsatta för våld, att de hade fått sömnproblem med mardrömmar och muskelspänningar 

efter våldshändelsen. Isolering var ett annat problem då de kände att de inte hade någon 

att prata med om vad de hade varit utsatta för (Levin, Hewet & Misner, 1998). 

 

Definitionen av våld skiljer sig åt beroende på vem det är som tolkar dessa handlingar. 

Våldet kan definieras som oacceptabla handlingar mot någon och kan vara handlingar 

som går över gränsen för vad som är lagligt, socialt accepterat och tillåtet. 

Våldsutförande innebär en handling vars avsikt är att skada en individ. Det kan ske både 

fysiskt och psykiskt, beroende på om våldet riktas mot individens kropp, omgivning 

eller verbalt (Hallberg, 2011). 
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Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) definierar våld som: 

 
“The international use of physical force or power, threatened or actual, 
against oneself, another person, or against a group or community, that 
either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, 
psychological harm, maldevelopment or deprivation” (WHO, 2002, s. 4). 

 

Inom akutsjukvården finns det en framträdande risk för våld (Hallberg, 2011). 

Akutmottagning är en mottagning med hög patientomsättning och är avsedd för 

människor med akut skada eller sjukdom. Patienter vistas på akutmottagningen under en 

kort tid vilket kan göra det svårt för personalen att skapa en relation och bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende med patienten (Wikstöm, 2006). Akutmottagningar har ofta höga 

krav på effektivt omhändertagande av patienter och på att behandling ska ges snabbt 

(Elmqvist, 2011). 

 

Ett av kraven i hälso- och sjukvårdslagen är att vården ska främja goda kontakter mellan 

personal och patienter (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 a §).  

Sjuksköterskor kan påverka mötet med patienter på akutmottagningar genom att vara 

öppen, uppmärksam och närvarande. Ofta är sjuksköterskan i kontakten med patienter 

mer riktad på praktiska uppgifter som ska utföras, än på att fokusera på 

kommunikationen och det känslomässiga i mötet (Elmqvist, 2011). 

 

Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnad ska ges utifrån individens säkerhet, 

värdighet, rättighet och vården riktas mot individen, familjen och allmänheten. Att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är de 

ansvarsområden som sjuksköterskan arbetar utifrån (International Council of Nurses 

[ICN], 2007). 

 

Suzie Hesook Kim (2010) är en omvårdnadsteoretiker och professor i omvårdnad. Hon 

utformade fyra omvårdnadsdomäner som har stor betydelse för omvårdnad och där 

kunskapsutvecklingen är viktig. Inom omgivningsdomänen anser Kim att omgivningen 

har en stor betydelse för att ge en god omvårdnad. Hon betonar betydelsen av 

omvårdnaden att en sjuksköterska har kunskap om hur fysiska, psykosociala och 

kulturella förhållanden kan inverka på patienter. Inom patient – sjuksköterskedomänen 
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menar Kim att omvårdnad till patienten påverkas av relationen och mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten. I mötet sker det utbyte av information, energi, mänsklig 

kontakt och omsorg. Kontakten, kommunikationen och samspelet mellan båda parterna 

är viktiga för att skapa en så bra relation som möjligt. Inom patientdomänen är patienten 

som är i behov av omvårdnad i fokus och det är viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i 

dennes behov. Sjuksköterskan behöver ha förståelse för exempelvis hälsa, välmående 

och autonomi. Yrkesutövningsdomänen poängterar vikten av att sjuksköterskan har 

kunskap om utvecklingen av det praktiska arbetet inom omvårdnad samt om hur etiska 

konfliktsituationer bör hanteras (a.a). Om sjuksköterskan har kunskap om Kims 

omvårdnadsdomäner, kan det innebära att sjuksköterskan skulle kunna använda 

kunskapen för att göra skillnad i mötet med personer. Genom att bli medveten om vilka 

faktorer som kan påverka mötet skulle troligtvis våld kunna undvikas. 

 

I och med att det finns problem med våld på akutmottagningar, fokuserar denna studie 

på sjuksköterskors erfarenheter av våld samt deras uppfattning om vilka faktorer som 

kan relateras till våldet. Genom att kartlägga faktorer som kan ge upphov till våld kan 

man arbeta preventivt med problemet så att sjuksköterskor dels kan känna sig trygga 

och säkra i sin yrkesroll och dels kunna utföra en säker omvårdnad till patienter. 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vilka faktorer som kan ge 

upphov till våld på akutmottagningar. 

 
METOD 
Design  
Allmän litteraturöversikt med ett strukturerat arbetssätt användes för att skapa en 

överblick av området. Vetenskapliga artiklar sammanställdes till resultatet i denna 

studie (Friberg, 2012). 
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Urval och datainsamling 
Studien innehåller fem kvalitativa och fyra kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna som inkluderades i studien skulle handla om sjuksköterskor, våld på 

akutmottagning och faktorer relaterat till våldet. Artiklar som exkluderades var de som 

handlade om barnakutmottagning, psykiatrisk akutmottagning, personer som söker till 

akutmottagningen som har blivit våldsutsatta samt reviewartiklar. 

 

För att få fram artiklar med de valda inklusionskriterierna gjordes artikelsökning i 

databaser som var relevanta för området, såsom Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Sökorden emergency department, workplace violence, violent situation, abuse, assault, 

factor och nurse användes i olika kombinationer och samtliga sökningar gjordes i AB 

abstract (bilaga 1). Trunkering tillämpades på samtliga sökord för att få en så bred 

sökning som möjligt. För att kunna koppla ihop de valda sökorden med varandra 

användes AND och OR som boolesk sökteknik (Forsberg & Wengström, 2008). 

Begränsningarna Swedish, English och human tillämpades i samtliga databaser medan 

peer review endast användes i Cinahl och PsykINFO. För att få en så bred sökning som 

möjligt användes inte begränsningar såsom årtal, land eller genus. Sökningarna pågick 

kontinuerligt fram tills litteraturstudien var färdigställd. Även manuell artikelsökning 

gjordes genom att de inkluderade artiklarnas referenslistor lästes igenom.  

 

Undersökningens genomförande och analys 
För att kunna se vilka artiklar som var relevanta till studiens syfte lästes titel och 

abstrakt igenom i de artiklar som framkommit från sökningarna. Därefter beställdes 

artiklar och samtliga lästes igenom i sin helhet. Artiklar som inte svarade mot syftet 

exkluderades. Röda korsets granskningsmall användes för att bedöma kvaliteten. Röda 

korsets granskningsmall är en mall som används för att granska både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (Bilaga 2). Efter granskning graderades artiklarnas kvalitet 

gemensamt till låg, mellan eller hög och i graderingen togs hänsyn till urval, analys 

samt etiska aspekter. En artikel med ett tillräckligt omfattande urval, en beskriven 

analysmodell och etisk resonemang gavs hög kvalitet. Innehöll en artikel två av dessa 

gavs den medium och om en artikel endast hade en av dessa gavs den låg kvalitet. De 
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etiska aspekterna innefattade godkännande från etisk kommitté, frivillighet, anonymitet 

och/eller sekretess. 

  

Efter genomförande och granskning analyserades allt material. Analys av de kvalitativa 

och kvantitativa artiklarnas resultat genomfördes med inspiration av innehållsanalys 

(Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarnas resultat lästes först noggrant igenom av 

författarna var för sig och diskuterades sedan tillsammans. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter dels av författarna var för sig och dels i en gemensam 

diskussion. Detta tillvägagångssätt användes för att undvika tolkningar. De 

meningsbärande enheterna kondenserades, genom att överflödig text togs bort och 

endast enstaka ord som svarade mot syftet kvarstod. Slutligen kodades texten, vilket 

innebar att de kondenserade meningsenheterna gavs ett namn som omfattade innehållet 

av dessa ord. Koder som hade en likhet med varandra sattes samman och gav upphov 

till tre kategorier. Allt som handlade om faktorer i miljön placerades i den första 

kategorin och fick namnet miljöns betydelse för våld. Kategorin delades senare in två 

subkategorier, väntetider respektive stressande arbetsklimat. I den andra kategorin som 

fick rubriken, mötets betydelse för våld, placerades allt som gällde faktorer i mötet 

mellan sjuksköterska och patient/anhörig/besökare. Slutligen placerades allt som 

handlade om faktorer hos en person samman och bildade den sista kategorin, den 

våldsutförande personens betydelse för våld. I denna kategori delades innehållet in i tre 

subkategorier som fick rubrikerna, fysisk- och psykisk ohälsa, sociala aspekter samt 

substanser. 

 

Förförståelse 
För att undvika att förutfattade meningar påverkar analysen och resultatet är det viktigt 

att medvetandegöra sin förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011). Författarnas 

förförståelse var att våld förekommer och att det är ett problem på akutmottagningar. 

Uppfattningen var att våld inträffar på grund av att konflikter uppstår i mötet mellan 

patient och sjuksköterska samt på grund av missförstånd när patienten inte behärskar 

språket. En annan uppfattning var att våldsincidenter ofta förekommer på grund av hög 

omsättning av patienter som söker vård för olika anledningar samt för att patienterna är 

utelämnade och inte kan styra över situationen. Författarna ansåg även att personalen 
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ofta inte är medveten om vad som ligger till grund för att en person blir våldsam. Egna 

erfarenheter av våldsincidenter på akutmottagningen har också förekommit.  

 

Författarna diskuterade förförståelsen tillsammans för att göra sig medvetna om denna. 

Detta för att i största mån undvika att den speglas i resultatet då risken för val av artiklar 

endast kunde varit de som stämde överrens med förförståelsen, vilket kunde medfört att 

artiklar som svarade på syftet missades.   

 

Etiska överväganden  
Artiklarna granskades för att se hur forskarna hade tagit hänsyn till etiska överväganden 

såsom frivillighet till att delta i studien, deltagarnas sekretess och anonymitet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Det togs även hänsyn till om studierna hade blivit godkända av en 

etisk kommitté (Forsman, 1997). De ingående artiklarna i studien uppfyllde något utav 

dessa etiska aspekter. 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre kategorier: miljöns betydelse för våld, mötets betydelse för 

våld samt den våldsutförande personens betydelse för våld. 

 

Miljöns betydelse för våld 
Förhållandet på själva akutmottagningen kunde bidra till att patienter och besökare blev 

irriterade, som senare kunde leda till grovt språk och fysiskt våld (Early & Hubbert, 

2006). Denna kategori presenterar sjuksköterskors uppfattningar om att väntetider och 

ett stressande arbetsklimat kan relateras till våld.  

 

Väntetider 
Uppfattningen att långa väntetider kunde utlösa våld återkom i sex av de ingående 

studierna (Bin Abdullah, Khim, Wah, Bee & Pushpam, 2000; Early & Hubbert, 2006; 

Levin et al., 1998; Lyneham, 2000; Pich et al., 2011 & Schnieden & Marren-Bell, 

1995). Flera enkätstudier visade att en majoritet av de tillfrågade ansåg att långa 

väntetider kunde bidra till såväl fysiska som verbala våldshandlingar (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sjuksköterskors uppfattningar om väntetider och våldshändelser 

Författare 

Bin Abdullah et al., 2000 (n=35)  Långa väntetider kan bidra till våld 65,7% 

Schnieden & Marren-Bell, 1995 (n=196) Definitivt samband väntetider och fysiskt våld 45,4% 

                                                                       Möjligt samband väntetider och fysiskt våld 39,7% 

Definitivt samband väntetider och verbalt våld 79,5% 

Möjligt samband väntetider och verbalt våld 9,6% 

Lyneham, 2000 (n=266)  Väntetider är en utlösande faktor 85%            
 

Väntetiderna kunde bero på att många patienter sökte sig till akutmottagningen 

samtidigt. Det kunde även bero på att yngre patienter såg sig ha rätten till att få snabb 

behandling och saknade därmed förståelse för väntetiderna (Pich et al., 2011). Om 

patienter och besökare inte förstod varför det blev långa väntetider kunde det bidra till 

frustration och ilska (Early & Hubbert, 2006). 

 

”It seems that in the emergency room setting, people feel uninhibited to 
express the feelings that they are going to do me physical harm if they 
don´t get what they want…or they are unhappy with the situation that they 
have got(sic) themselves in…” (Early & Hubbert, 2006, s.6). 

 

Stressande arbetsklimat 
Ett samband mellan stress och våld på akutmottagningen visades i en studie där 22,9% 

(n=196) av de tillfrågade angav att det definitivt fanns ett samband mellan fysiskt våld 

och stress, medan 54,5 % angav att det kanske hade ett samband. Totalt angav 51 % 

(n=196) att verbalt våld definitivt kunde relateras till stress, medan 38,2 % angav att det 

kanske kunde vara relaterat (Schnieden & Marren-Bell, 1995). I en kvalitativ studie 

uppfattade sjuksköterskor att ett stressande arbetsklimat med mindre tid till patienterna 

kunde vara en bidragande faktor till våld eftersom det påverkade både personal och 

patienter (Levin et al., 2008). 

 

Mötets betydelse för våld 
Denna kategori presenterar sjuksköterskors uppfattningar om att deras förhållningssätt 

till patienter eller anhöriga kan vara en bidragande orsak till att våld mot sjuksköterskor 

uppstår. 
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I en studie angav 23 % (n=266) att akutmottagningspersonalen i sig var en utlösande 

faktor till våld (Lyneham, 2000). Bristande information kunde även vara en bidragande 

orsak, vilket 2,9 % (n=35) angav i en annan studie (Bin Abdullah et al., 2000). I en 

kvalitativ studie var uppfattningen att dålig kommunikation och bristande information 

från sjuksköterskor kunde orsaka våld om exempelvis familjemedlemmar redan var 

upprörda kunde dessa faktorer spä på deras upprördhet mer (Catlette, 2005). Beteende, 

attityder och kroppsspråk hos sjuksköterskan ansågs vara andra faktorer (Levin et al., 

1998). Även tonfall och gensvar som sjuksköterskan gav till patienten kunde ge upphov 

till våld, då beteendet ibland kunde tolkas som nedlåtande och oartigt (Pich et al., 2011).  

Dåliga besked om exempelvis svår sjukdom eller död, ansågs kunna bidra till att 

patienter blev våldsamma (Levin et al., 1998). 

 

Den våldsutförande personens betydelse för våld  
Denna kategori presenterar sjuksköterskors uppfattningar om hur faktorer hos den 

våldsutförande personen såsom fysisk- och psykisk ohälsa, sociala aspekter och olika 

substanser kan relateras till våld. 

 

Fysisk- och psykisk ohälsa 
Enkätstudier visade att de tillfrågade ansåg att personer med fysisk- eller psykisk ohälsa 

kunde bidra till våldshandlingar (Tabell 2).   

 

Tabell 2. Sjuksköterskors uppfattningar om fysisk- och psykisk ohälsa och våldshändelser 
Författare  

Bin Abdullah et. al., 2000 (n=35) Personer som är förvirrade/desorienterade kan orsaka våld 5,7 % 

  Personer med smärta kan orsaka våld 5,7 % 

Personer med ångest kan orsaka våld 2,9 % 
  Personer med psykisk ohälsa kan orsaka våld 2,9 % 

Lyneham, 2000 (n=266) Personer med psykisk sjukdom är en utlösande faktor 8 % 

 

 

Flera studier visar att vissa diagnoser som exempelvis epilepsi, hypo- eller 

hyperglykemi, skallskada och demenssjukdomar bedömdes vara förknippade med våld 

(Levin et al., 1998; Luck, Jackson & Usher, 2008 & Pich et al., 2011). Sjuksköterskor 
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ansåg att personer som var förvirrade eller desorienterade i plats, tid och rum kunde 

orsaka våld (Levin et al., 1998 & Luck et al., 2008). Smärta hos patienter var en faktor 

som även kunde orsaka våldsamma incidenter (Levin et al., 1998).  

 

Ångest hos patienter uppfattades vara en faktor som hade ett samband med våld (Luck 

et al., 2008). Uppfattningen att personer med psykisk åkomma kunde orsaka våld 

återkom i tre av de ingående studierna (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004; Levin et al., 

1998 & Luck et al., 2008). Det fanns en risk för våld och våldsamt beteende från 

patienter med psykiska hälsoproblem och det var mer troligt att yngre patienter med 

psykiska problem blev våldsamma (Pich et al., 2011). 

 

”People with mental health issues can escalate and make a big scene very 
quickly” (Pich et al., 2011, s 15). 
 

Sociala aspekter 

Socioekonomiska faktorer angavs av 62 % (n=266) som en bidragande orsak till våld 

(Lyneham, 2000). I en kvalitativ studie uppfattade sjuksköterskor att småbarnsföräldrar 

var en av de mest aggressiva och verbalt kränkande föräldrarna. Sjuksköterskorna fick 

en känsla att föräldrarnas uppförande kunde ge långsiktiga konsekvenser (Pich et al., 

2011). 

 
”children see their parents acting like it and the next generation think it is 
acceptable to speak like that to their health care professionals” (Pich et 
al., 2011, s 15). 
 

Substanser 
Flera enkätstudier visade att de tillfrågade ansåg att personer som brukade någon form 

av substanser kunde bidra till såväl fysiska som verbala våldshandlingar (Tabell 3).   
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Tabell 3. Sjuksköterskors uppfattningar om substanser och våldshändelser 
Författare  

Schnieden & Marren-Bell, 1995 (n=196) Definitivt samband mediciner och fysiskt våld 20,4 % 

Möjligt samband mediciner och fysiskt våld 60,7 % 

Definitivt samband mediciner och verbalt våld 19,3 % 
Möjligt samband mediciner och verbalt våld 65,8 % 

Definitivt samband substansmissbruk och fysiskt våld 75 % 

Möjligt samband substansmissbruk och fysiskt våld 21,4 % 

Definitivt samband substansmissbruk och verbalt våld 73,4 % 
Möjligt samband substansmissbruk och verbalt våld 22,9% 

Bin Abdullah et. al., 2000 (n=35)  Alkohol kan bidra till våld 14,3 % 

Lyneham, 2000 (n=266)  Alkohol är en utlösande faktor till våld 88 % 

Droger kan bidra till våld 79 % 

 

 

En utlösande faktor till våld kunde vara substansmissbruk och det ansågs att personer 

med missbruk var den grupp som mest sannolikt kunde orsaka våld (Levin et al., 1998 

& Pich et al., 2011). Alkoholpåverkade personer ansågs ha ökad sannolikhet för att 

utföra våldshandlingar (Catlette, 2005). Andra studier fann alkohol som en faktor vid 

våldsamma incidenter (Crilly et al., 2004; Luck et al., 2008 & Pich et al., 2011). Det 

visas i studier att sjuksköterskor upplevt att patienter kommit in alkoholpåverkade på 

akutmottagningar och blivit våldsamma (Early & Hubbert, 2006 & Levin et al., 1998).   

 
“[In] any of these cases [assault] that I have been involved with or 
whitnessed, generally alcohol was involved” (Levin et al., 1998, s.252). 

 

Flera studier visade att patienter som var påverkade av droger ansågs kunna ge upphov 

till våldsincidenter (Catlette, 2005; Crilly et al., 2004 & Levin et al., 1998). En 

sjuksköterska berättade om en händelse där en patient hade testats positivt för kokain 

och som sedan blev våldsam. En annan sjuksköterska hade upplevt en våldsincident där 

patienten hade tagit en överdos och sedan brukade våld (Catlette, 2005). 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vilka faktorer som 

kunde ge upphov till våld. Utifrån syftet och det som skulle beskrivas så valdes det att 
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göra en allmän litteraturstudie (Friberg, 2012). För att få fram relevanta artiklar som 

svarade på syftet användes databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO. Att många av 

de framkomna artiklarna återkom i samtliga databaser ger en tillförlitlighet i 

sökningarna. Vid sökning i andra databaser som var relevanta inom omvårdnad, såsom 

ERIC, PsykARTICLES och SweMed+, uppkom inga studier som svarade på syftet. 

 

De sökord som användes i sökningarna trunkerades vilket resulterade i fler träffar. En 

styrka med sökorden var att många olika sökord som kunde tänkas svara på syftet 

användes och tillämpades i olika kombinationer. Ordet ”factor” användes i samtliga 

sökningar och databaser. Detta kan ha begränsat antal artiklar. Peer reviewed var en 

begränsning som användes för att komma åt artiklar som var vetenskapligt granskade 

vilket stärker trovärdigheten i studiens resultat. Peer reviewed fanns dock inte i PubMed 

som begränsning. Samtidigt fanns samtliga artiklar i PubMed även med som träffar i 

Cinahl eller PsykINFO. En annan begränsning som tillämpades var English och 

Swedish. En risk med denna begränsning är att artiklar som svarade på syftet kan ha 

missats då de kunde ha varit skrivna på något annat språk. Begränsningen ”human” 

valdes för att sortera bort artiklar som inte handlade om människor. Detta kan ha 

medfört att antalet träffar i databaserna blev färre.  

 

Sökningar gjordes i AB Abstract i samtliga databaser, för att få fram träffar med artiklar 

där sökorden fanns med i abstract. Detta gjordes för att begränsa antal träffar och sortera 

bort studier som inte var relevant till syftet. Svagheten med detta var att artiklar som 

kunde ha svarat på syftet kan ha fallit bort. Författarna anser att tillvägagångssättet för 

datainsamling är beskriven på ett sätt som gör att sökningarna går att göra om. Dock 

kan artikelträffarna se annorlunda ut då många studier kan ha tillkommit. 

 

De artiklar som inkluderades till studien kvalitetsgranskades med Röda korsets 

granskningsmall. Denna granskningsmall valdes för att den passar in på både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Mallen granskar utförligt artiklarnas innehåll då den innehåller 

många punkter som ska besvaras vilket gör att styrkor och svagheter framkommer. 
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Endast artiklar på engelska framkom från sökningarna. För att undvika misstolkning i 

översättningen av de inkluderade artiklarna lästes de igenom av författarna var för sig 

och sedan tillsammans. Då engelska inte är författarnas modersspråk kan det finnas en 

risk för fel i översättningen. Liksom en risk för misstolkning av statistiken i artiklarna. 

För att försöka undvika en sådan feltolkning användes metodlitteratur för att förstå 

statistiken (Ejlertsson, 2012). 

 

Genom att ha beskrivit de olika stegen i analysen samt refererat till litteratur blir det 

möjligt att göra om studien i liknande steg. Troligen hade resultatet presenterats 

annorlunda då människor gör olika tolkningar och har olika förförståelse. Detta är en 

brist i studiens verifierbarhet då risken finns att tolkningar av texter görs omedvetet 

utifrån förförståelsen trots försök att vara objektiv och textnära. 

 

Alla artiklar utom en representerade både kvinnliga och manliga sjuksköterskors 

uppfattningar om faktorer som kunde ge upphov till våld. Majoriteten var kvinnliga 

sjuksköterskor vilket kan förklaras av att det är fler kvinnor som arbetar inom vårdyrket. 

Ålder och arbetslivserfarenhet på sjuksköterskorna varierade i studierna. På grund av få 

manliga deltagare begränsas resultatets överförbarhet till att framförallt gälla kvinnors 

uppfattningar. Däremot finns möjlighet att överförbara resultatet till olika åldersgrupper 

då åldersintervallet på de ingående sjuksköterskorna var stort samt då deras 

arbetslivserfarenhet varierade. Representerade länder är USA, Australien, England och 

Singapore. Att endast få länder är representerade kan påverka överförbarheten då 

religion, kultur och sjukvård kan se annorlunda ut i andra länder. Trots detta är det 

rimligt att anta att de faktorer som presenterats i resultatet kan överföras till Sveriges 

akutmottagningar då de även förekommer här. Faktorer i miljön såsom väntetider och 

stressande arbetsklimat kan påträffas, likaså faktorer hos den våldsutförande personen 

med olika hälsotillstånd och/eller som brukat substanser kan söka sig hit som 

patient/anhörig/besökare. Det förekommer även att sjuksköterskor i Sverige har ett 

bristande förhållningssätt och bemötande till patienter och anhöriga i mötet. 
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Resultatdiskussion  
Studiens resultat presenterar sjuksköterskors uppfattningar av faktorer som kan leda till 

våld från patienter, anhöriga eller besökare. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier 

och fynd från varje kategori kommer att presenteras här. I kategorin miljöns betydelse 

för våld diskuteras väntetider och stressande arbetsklimat vilket knyts samman med 

Kims omvårdnadsdomän. Kategorin mötes betydelse för våld diskuterar 

kommunikation, information samt förhållningssätt och knyts samman med Kims 

patient- sjuksköterskedomän. I sista kategorin den våldsutförande personens betydelse 

för våld diskuteras alkohol och knyts samman med Kims patientdomän. Ett fynd som 

upptäcktes i resultatet var att sjuksköterskor uppfattade faktorer i miljön och faktorer 

hos personer som mest förekommande vid våldsincidenter. Däremot var det färre som 

upplevde att deras eget förhållningssätt i mötet kunde bidra till våld. Detta fynd har 

även valts att diskuteras. Slutligen knyts allting samman utifrån Kims 

yrkesutövningsdomän, vilket illustrerar omvårdnaden och sjuksköterskans roll.  

 

Miljön på akutmottagningar har stor inverkan på patienter och besökare. 

Litteraturstudien visar hur väntetider och stressande arbetsklimat kunde ge upphov till 

att patienter och besökare blev våldsamma. Det framkom även att patienter och 

besökare kunde bli arga då de hölls ovetande om varför det var långa väntetider på 

akutmottagningar och de saknade därmed förståelse för väntetiderna. Även tidsbrist på 

grund av ett stressigt arbetsklimat kunde medföra att patienter blev våldsamma. 

Problemet med långa väntetider i ovisshet har belagts i en studie där väntetider på 

akutmottagningen i snitt var tre timmar och 42 minuter och 67 patienter av totalt 200 

uppgav att det inte hade någon aning om varför det fick vänta (Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2006). En annan studie gjord på en medicinavdelning beskrev att tidsbrist var 

något som ansågs negativt då sjuksköterskor var otillgängliga och inte hade tid till att 

prata, lyssna eller vara med patienterna (Attree, 2001). Att sitta ner hos patienten hann 

man inte med, samtidigt som vissa patienter krävde detta. Sjuksköterskor på en 

akutmottagning var samstämmiga i sin uppfattning att ifall tillräcklig tid inte fanns till 

patienter försämrades omvårdnaden (Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2005). Även Kim 

(2010) poängterar att patienters upplevelse av vård påverkas av faktorer i omgivningen 
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och att det därför är viktigt att sjuksköterskan identifierar vilka faktorer i omgivningen 

som kan påverka patienten positivt såväl som negativt (a.a).  

 

För att undvika våld på akutmottagningar krävs att sjuksköterskor blir medvetna om att 

deras eget beteende kan bidra till att utlösa våld. I resultatet visades att dålig 

kommunikation, otillräcklig information och sjuksköterskors förhållningssätt har en 

påverkan på patienter eller anhöriga och det kan ge upphov till våld i mötet mellan 

sjuksköterskan och patient/anhörig.  Att sjuksköterskors beteende har betydelse i vården 

finns belagt även inom andra områden än akutsjukvård på akutmottagningar. 

Exempelvis beskriver Attree (2001) i en studie på en medicinavdelning att bristande 

kommunikation och information från personal gav problem och missförstånd, vilket 

berörde många patienter och anhöriga (a.a). En annan studie som studerat psykiatriska 

avdelningar, ansåg de patienter som blev aggressiva att dålig kommunikation var den 

främsta orsaken till deras beteende (Duxbury & Whittington, 2005). Viktigt för en god 

kommunikation och förståelse var att personal både pratade med och lyssnade på 

patienterna. Det var även betydelsefullt för patienter och anhöriga om de hölls 

informerade om vad som skulle ske. Öppen kommunikation och information sågs som 

viktiga aspekter för god kvalitet av vård samt nödvändig för en god relation mellan dem 

(Attree, 2001). Enligt Kim (2010) är relationen och samspelet mellan sjuksköterska och 

patient centralt i omvårdnadssammanhang. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en 

bra relation med patienten, där kontakt, kommunikation och samspel har betydelse (a.a). 

 

Alkohol är en vanlig förekommande faktor som identifieras i samband med våldsamma 

incidenter. I resultatet påvisar flera studier att detta är en faktor hos personer som kan ge 

upphov till våld. I en studie visades att alkohol var en faktor till våld då 71 anställda av 

totalt 91 på två akutmottagningar var överrens om att detta nästan alltid eller alltid var 

en orsak till våld (Gilchrist, Jones & Barrie, 2011). Även andra avdelningar än 

akutmottagningar har identifierat att alkohol förekommer i samband med våld. Det 

framkom i en studie gjord på olika akutavdelningar att alkohol var den faktorn som 

deltagarna ansåg som mest förekommande vid våldsamt beteende (Jenkins, Rocke, 

McNicholl & Hughes, 1998). Även inom psykiatriska avdelningar ansågs det att 

incidenter orsakat av aggressiva beteenden var förknippade med alkohol (Bowers et al., 

http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Bowers%2C+Len%22


 

19 
 

2009). Att ge god vård till alla patienter oavsett livsstil, vanor eller problem är ett 

ansvarsområde som sjuksköterskan har (Groves et al., 2010). Kim (2010) menar att det 

är viktigt för sjuksköterskan att kunna se kännetecken hos patienten och kunna se vilken 

situation som individen befinner sig i när denne har behov av omvårdnad. Det är även 

viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt på patienten. 

 

Trots vetenskapen om att mötet är centralt i omvårdnadssammanhang verkar det finnas 

en omedvetenhet om att förhållningssättet till personer kan bidra till att våld uppstår. I 

resultatet visas uppfattningar om att fysisk- och psykisk ohälsa samt brukande av 

substanser hos personer är faktorer som vanligen identifieras med våldsamma händelser. 

Personer med psykiska sjukdomar och personer som är alkoholpåverkade är 

dominerande. Däremot var det färre som uppfattade att deras eget förhållningssätt 

kunde ge upphov till våld. I en studie gjord på psykiatriska avdelningar var 

uppfattningen att patienter med psykiska sjukdomar var den främsta orsaken till 

våldsincidenter. Däremot delade inte patienterna denna uppfattning utan de ansåg att 

dålig kommunikation var den främst bidragande faktorn (Duxbury & Whittington, 

2005). En annan studie gjord på olika avdelningar visade att personer med demens eller 

som var alkohol- eller drogpåverkade var de som oftast blev våldsamma (Hahn et al., 

2010). Det framkom inget om att förhållningssättet i ett möte kunde bidra till att våld 

uppstår. Däremot framkom det i Carlsson, Dahlberg, Ekebergh & Dahlberg (2006) 

studie att patienter från den psykiatriska vården, upplevde att möten som inte innehöll 

omsorg, respekt och värdighet fick dem att känna sig kränkta och icke värda närvaron 

av vårdaren vilket då medförde att dem blev våldsamma (a.a). Interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska är viktig vilket Travelbee (1971) menar är centralt i mötet för 

att god omvårdnad ska infinna sig. En mellanmänsklig relation mellan parterna är därför 

avgörande, vilket innebär att relationen skapas genom att lära känna varandra som 

individer och inte som rollerna patient/sjuksköterska (a.a). 

 

Kim (2010) menar med sin beskrivning av yrkesutövningsdomänen att det är av stor 

vikt att sjuksköterskan har kunskap om utvecklingen av det praktiska och sociala arbetet 

inom omvårdnad samt om hur etiska konfliktsituationer bör hanteras. Det handlar om 

hur sjuksköterskan tänker, beslutar och använder sig av aktuell kunskap samt att känna 
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sig trygg i sin yrkesroll och ha kunskap om sina egna ansvarsområden. Det är även 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om faktorer i omgivningen som kan påverka 

patienter och om hur man bör förhålla sig till den enskilda patienten i mötet, samt om 

vilket behov av omvårdnad patienten behöver (a.a). 

 
SLUTSATS 
Det är av stor betydelse för sjuksköterskor att veta vilka faktorer som kan orsaka våld på 

akutmottagningar då det oftast är sjuksköterskan som möter patienter och ansvarar för 

omvårdnaden. Våld inom sjukvården är ett vanligt förekommande bekymmer. 

Konsekvenserna av våldet kan vara olika, men de kan samtidigt vara problematiska, 

både för sjuksköterskor och patienter. Om sjuksköterskan är medveten om vilka faktorer 

som kan ge upphov till våld, kan sannolikt våld i någon mån förhindras. Då krävs att 

personalen jobbar annorlunda och har ett annat förhållningssätt till patienter som visar 

en tendens till våldsutförande. Om det går att göra skillnad som sjuksköterska och 

förhindra att våld uppstår minskar konsekvenserna av våldet, vilket i längden blir till 

fördel för alla parter. För att fördjupa kunskapen om hur våld kan förebyggas krävs 

interventionsstudier av våldspreventiva åtgärder vilket i längden kan bidra till att 

reducera våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

21 
 

REFERENSER 
Attree, M. (2001). Patients' and relatives' experiences and perspectives 

of `Good' and `Not so Good' quality care. Journal of Advanced Nursing, 33 (4), 456-

466. Hämtad 27 december, 2012, från 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bibl.hkr.se/doi/10.1046/j.1365-

2648.2001.01689.x/pdf 

 

Bowers, L., Allan, T.,  Simpson, A.,  Jones, J., Merwe, M. & Jeffery, D. (2009). 

Identifying key factors associated with aggression on acute inpatient psychiatric wards. 

Issues in mental health nursing, 30 (4), 260- 271. doi: 10.1080/01612840802710829. 

 

Bin Abdullah A.M., Khim L.Y.L., Wah L.C., Bee O.G. & Pushpam S. (2000). A study 

of violence towards nursing staff in the emergency department. Singapore Nursing 

Journal. 27 (3), 30-31, 33-37. Hämtad från database Cinahl. 

 

Carlsson, G., Dahlberg, K., Ekebergh, M. & Dahlberg, H. (2006). Patients longing for 

authentic personal care: a phenomenological study of violent encounters in psychiatric 

settings. Issues in Mental Health Nursing, 27, 287–305. doi: 10.1080/01612840500502841  

 

Catlette, M. (2005). A descriptive study of the perceptions of workplace violence and 

safety strategies of nurses working in level I trauma centers. Journal of Emergency 

Nursing, 31 (6), 519-525. doi:10.1016/j.jen.2005.07.008 

 

Crilly, J., Chaboyer, W. & Creedy, D. (2004). Violence towards emergency department 

nurses by patients. Accident & Emergency Nursing, 12 (2), 67-73. 

doi:10.1016/j.aaen.2003.11.0003 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bibl.hkr.se/doi/10.1046/j.1365-2648.2001.01689.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bibl.hkr.se/doi/10.1046/j.1365-2648.2001.01689.x/pdf
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Bowers%2C+Len%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Allan%2C+Teresa%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Simpson%2C+Alan%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Simpson%2C+Alan%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Van+Der+Merwe%2C+Marie%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Jeffery%2C+Debra%22
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdItqmyUbec5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdItqmyUbec5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevp61KrqewOLGwslC4q7A4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLutsUiyrK9Prq%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEiuqq9QtKuyS6Tc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=125
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevp61KrqewOLGwslC4q7A4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLutsUiyrK9Prq%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEiuqq9QtKuyS6Tc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=125


 

22 
 

Duxbury, J. & Whittington, R. (2005). Causes and management of patient aggression 

and violence: staff and patient perspectives. Journal of Advanced Nursing, 50 (5), 469–

478. Hämtad 27 december, 2012, från 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bibl.hkr.se/doi/10.1111/j.1365-

2648.2005.03426.x/pdf 

 

Early, M.R. & Hubbert, A.O. (2006). Violence in the emergency department: a culture 

care perspective. Theoria Journal of Nursing Theory, 15 (3), 3-10. Hämtad från 

databasen Cinahl. 

 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elmqvist, C. (2011). Akut omhändertagande: i mötet mellan patienter, närstående och 

olika professioner på skadeplats och på akutmottagning. Växjö: Linnéuniversitetet. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Forsman, B. (1997). Forskningsetik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

  

Gacki-Smith, J., Juarez, M. A., Boyett, L., Homeyer, C. Robinson, L. & MacLean,L. S. 

(2009). Violence Against Nurses Working in US Emergency Departments. The journal 

of nursing administration, 39 (7/8), 340-349. Hämtad 5 oktober, 2012, från 

http://urgentmatters.org/media/file/Violence%20Against%20Nurses%20Working%20in

%20US%20Emergency%20Departments.pdf  

 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bibl.hkr.se/doi/10.1111/j.1365-2648.2005.03426.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bibl.hkr.se/doi/10.1111/j.1365-2648.2005.03426.x/pdf
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdLtqqxTrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdLtqqxTrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://urgentmatters.org/media/file/Violence%20Against%20Nurses%20Working%20in%20US%20Emergency%20Departments.pdf
http://urgentmatters.org/media/file/Violence%20Against%20Nurses%20Working%20in%20US%20Emergency%20Departments.pdf


 

23 
 

Gilchrist, H., Jones, S.C. & Barrie, L. (2011). Experiences of emergency department 

staff: Alcohol-related and other violence and aggression. Australasian Emergency 

Nursing Journal, 14 (1), 9-16. doi:10.1016/j.aenj.2010.09.001 

 

Groves, P., Pick, S., Davis, P., Cloudesley, R., Cooke, R., Forsythe, M. & Pilling, S. 

(2010). Routine alcohol screening and brief interventions in general hospital in-patient 

wards: Acceptability and barriers. Drugs: Education, prevention and policy, 17(1), 55-

71. Hämtad 27 december, 2012, från 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=021e2eba

-56ff-41bf-81c2-3f123314435a%40sessionmgr110&vid=1&hid=111 

 

Hahn, S., Müller, M., Needham, I., Dassen, T., Kok, G. & Halfens, R. (2010). Factors 

associated with patient and visitor violence experienced by nurses in general hospitals in 

Switzerland: a cross-sectional survey. Journal of Clinical Nursing, 19, 3535–3546. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2010.03361.x 

 

Hallberg, U. (2011). Hot och våld inom vård och omsorg. (Arbetsmiljöverkets 

kunskapsöversikt, rapport 2011:16). Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad 17 

september, 2012, från 

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2011_16.pdf 

 

International Council of Nurses Svensk sjuksköterskeförening (2007). ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Jenkins, M.G., Rocke, L. G., McNicholl, B.P. & Hughes, D.M.  (1998). Violence and 

verbal abuse against staff in accident and emergency departments: a survey of 

consultants in the UK and the Republic of Ireland. Journal of accident & emergency 

medicine, 15 (4), 262-265. Hämtad 27 december, 2012, från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1343141/pdf/jaccidem00025-0052.pdf 

 

 

http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Gilchrist%2C+Heidi%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Jones%2C+Sandra+C%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Jones%2C+Sandra+C%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ05DgIxDEVzAUqouUCkLLKT1IgRQohqaOi8xCUV9xdmRMENXFh-r7D9QzhqMmEFkZ5mY1QBcwwKToHqOl62R9XteYfrrT_-pvmyD-tyXk-X-MsBiDIwR-FpSaBXMvcTbbN0cm4iu-kyEkkfhHXicLUpVRnEEZTJC_BmtJbyIezouy7-em9nZfoBsLIp4A
http://hkr.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ05DgIxDEVzAUqouUCkLLKT1IgRQohqaOi8xCUV9xdmRMENXFh-r7D9QzhqMmEFkZ5mY1QBcwwKToHqOl62R9XteYfrrT_-pvmyD-tyXk-X-MsBiDIwR-FpSaBXMvcTbbN0cm4iu-kyEkkfhHXicLUpVRnEEZTJC_BmtJbyIezouy7-em9nZfoBsLIp4A
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=021e2eba-56ff-41bf-81c2-3f123314435a%40sessionmgr110&vid=1&hid=111
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=021e2eba-56ff-41bf-81c2-3f123314435a%40sessionmgr110&vid=1&hid=111
http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2011_16.pdf
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Jenkins%2C+M+G%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Rocke%2C+L+G%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22McNicholl%2C+B+P%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Hughes%2C+D+M%22
http://hkr.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ07DgIxDERTcAW25gKR8rdTI1YrhKjYhs6xnfsfAS-ioHPnyuN5zYxzFy0zJ4kkNkjDREXKHKhqzz0T6jeoGt7Pen_g_qfm69nt6-113fyvB8CPaITmIZBpLTeRbsgNrUOtGIlDmkB2cTwPi6icaVDK2tjWHg0S3dAjDLMQizsZS-sHP7Mlvw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ07DgIxDERTcAW25gKR8rdTI1YrhKjYhs6xnfsfAS-ioHPnyuN5zYxzFy0zJ4kkNkjDREXKHKhqzz0T6jeoGt7Pen_g_qfm69nt6-113fyvB8CPaITmIZBpLTeRbsgNrUOtGIlDmkB2cTwPi6icaVDK2tjWHg0S3dAjDLMQizsZS-sHP7Mlvw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ07DgIxDERTcAW25gKR8rdTI1YrhKjYhs6xnfsfAS-ioHPnyuN5zYxzFy0zJ4kkNkjDREXKHKhqzz0T6jeoGt7Pen_g_qfm69nt6-113fyvB8CPaITmIZBpLTeRbsgNrUOtGIlDmkB2cTwPi6icaVDK2tjWHg0S3dAjDLMQizsZS-sHP7Mlvw
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1343141/pdf/jaccidem00025-0052.pdf


 

24 
 

Kihlgren A.L., Nilsson, M. & Sørlie V. (2005). Caring for older patients at an 

emergency department – emergency nurses’ reasoning. Journal of Clinical Nursing, 14 

(5), 601–608. Hämtad 27 december, 2012, från 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=17c49800

-0ee3-4f72-bbcf-901f01d65959%40sessionmgr113&vid=1&hid=111 

 

Kim, H.S.  (2010). The nature of theoretical thinking in nursing. New York: Springer 

Publishing Company. 

 

Levin, P.F., Hewitt, J.B. &  Misner, S.T. (1998). Insights of nurses about assault in 

hospital-based emergency departments. Journal of Nursing Scholarship, 30 (3), 249-

254. Hämtad från databasen Cinahl. 

 

Luck, L., Jackson, D. & Usher, K. (2008). Innocent or culpable? Meanings that 

emergency department nurses ascribe to individual acts of violence. Journal of Clinical 

Nursing, 17 (8), 1071-1078. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01870.x 

 

Lyneham, J. (2000). Violence in New South Wales emergency departments. Australian 

Journal of Advanced Nursing, 18 (2), 8-17. Hämtad från databasen Cinahl. 

 

Muntlin, Å., Gunningberg, L. & Carlsson, M. (2006). Patients’ perceptions of quality of 

care at an emergency department and identification of areas for quality improvement. 

Journal of Clinical Nursing, 15 (8), 1045-1056. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01368.x 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 
Pich, J., Hazelton, M., Sundin, D. &  Kable, A. (2011). Patient-related violence at 

triage: a qualitative descriptive study. International Emergency Nursing, 19 (1), 12-19. 

doi:10.1016/j.ienj.2009.11.007 

 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=17c49800-0ee3-4f72-bbcf-901f01d65959%40sessionmgr113&vid=1&hid=111
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=17c49800-0ee3-4f72-bbcf-901f01d65959%40sessionmgr113&vid=1&hid=111
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7ZItK6wUa6c5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7ZItK6wUa6c5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdQs6m0T66c5Ifw49%2bMu%2bbifuTr6oTy2%2faM&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdQs6m0T66c5Ifw49%2bMu%2bbifuTr6oTy2%2faM&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qupq9Ir621T7Gc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126


 

25 
 

Pinar, R. & Ucmak, F. (2011). Occupational health and wellbeing: Verbal and physical 

violence in emergency departments: a survey of nurses in Istanbul, Turkey. Journal of 

Clinical Nursing, 20, 510-517. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03520.x 

 

Schnieden, V & Marren-Bell,U. (1995). Violence in the accident and emergency 

department. Accident & Emergency Nursing, 3 (2), 74-78. Hämtad från databasen 

Cinahl. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Världshälsoorganisationen. (2002). World report on violence and health: summary. 

Hämtad 4 oktober, 2012, från 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.

pdf 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: Davis Company. 

 

Wikström, J. (2006). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller 

skada. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7NIsK6yS7Oc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nsEevpq1KrqewOLKwr0y4qLc4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunsk2urK5JtaizPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7NIsK6yS7Oc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=126
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf


 

 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

130110 
 

Cinahl  Emergency department* 
AND workplace violence* 
OR violent situation* AND 
nurs* AND factor* 

English, peer review, 
human 

Abstract 25 18 
Reviewartiklar, ej 
faktorer, 
utvärdering om 
utbildnings-
program, 
gruppbostäder, 
kan inte utläsa 
omvårdnads- 
personal, ej 
akutmottagningar, 
psykiatrisk 
avdelning,, läkare, 

7 
Patient-related 
violence at triage: A 
qualitative descriptive 
study. 
 
 Innocent or culpable? 
Meanings that 
emergency 
department nurses 
ascribe to individual 
acts of violence 
 
A descriptive study of 
the perceptions of 
workplace violence 
and safety strategies 
of nurses working in 
level I trauma centers 
 
Violence in the 
emergency 
department: a culture 
care perspective. 
 
Violence in New 
South Wales 
emergency 
departments 
 



 

 

 Insights of nurses 
about assault in 
hospital-based 
emergency 
departments 
 
Violence in the 
accident and 
emergency 
department. 

130110 Pubmed Emergency department* 
AND workplace violence* 
OR violent situation* AND 
nurs* AND factor* 

English, swedish, human Abstract 1 1 
gruppbostäder 

0 

130110 PsykINFO Emergency department* 
AND workplace violence* 
OR violent situation* AND 
nurs* AND factor* 

English, Swedish, peer 
review, human 

Abstract 3 1 
Psykiatrisk klinik,  
 
2 artiklar hittades 
I tidigare sökning 

0 
 

130110 
 

Cinahl Emergency department* 
AND violence* AND nurs* 
AND factor* 

English, peer review, 
human 

Abstract 16 9 
Inga faktorer, våld 
i parrelationer, 
kan inte utläsa 
akutmottagning, 
kvinnomisshandel
, våld i hemmet,  
 
5 artiklar hittades 
i tidigare sökning   

2 
Violence towards 
emergency 
department nurses by 
patients 
 
A study of violence 
towards nurses staff 
in ED 
 

130110 
 

Pubmed Emergency department* 
AND violence* AND nurs* 
AND factor* 

English, swedish, human Abstract 4 4 artiklar hittades 
i tidigare sökning 

0 

130110 PsykINFO Emergency department* 
AND violence* AND nurs* 
AND factor* 

English, Swedish, peer 
review, human 

Abstract 7 2 
Psykiatrisk 
avdelning, våld i 
parrelationer 
 
5 artiklar hittades 

0 



 

 

i tidigare sökning 
130110 Cinahl 

 
Emergency department* 
AND abuse* AND nurs* 
AND factor* 

English, peer review, 
human 

Abstract 14 7 
Olika sjukhus-
avdelningar, 
övergrepp på 
äldre, 
barnmisshandel, 
brännskador, 
ADHD, våld 
innan patienter 
kommer till 
akutmottagningen
, HIV,  
 
7 artiklar hittades 
i tidigare sökning 

0 

130110 Pubmed 
 
 
 
 

Emergency department* 
AND abuse* AND nurs* 
AND factor* 

English, swedish, human Abstract 5 1 
barnmisshandel 
 
4 artiklar hittades 
i tidigare sökning 

0 

130110 
 

PsykINFO Emergency department* 
AND abuse* AND nurs* 
AND factor* 

English, Swedish, peer 
review, human 

Abstract 3 0 
3 artiklar hittades 
i tidigare sökning 

0 

130110 
 

Cinahl Emergency department* 
AND assault* AND nurs* 
AND factor* 

English, peer review, 
human 

Abstract 7 3 
HIV, 
preventivmedel, 
 
4 artiklar hittades 
i tidigare sökning 

0 

130110 PsykINFO Emergency department* 
AND assault* AND nurs* 
AND factor* 

English, Swedish, peer 
review, human 

Abstract 2 1 
Sexuella 
övergrepp 
 
1 artikel hittades i 
tidigare sökning 

0 

130110 
 

Cinahl Emergency department 
AND workplace violence* 
AND nurs* AND factor* 

English, peer review, 
human 

Abstract 5 1 
Utvärdering av 
utbildnings-

0 
 



 

 

program, 
 
4 artiklar hittades 
i tidigare sökning 

130110 
 

PsykINFO Emergency department 
AND workplace violence* 
AND nurs* AND factor* 

English, Swedish, peer 
review, human 

Abstract 3 1 
Psykiatrisk klinik, 
 
2 artiklar hittades 
I tidigare sökning 

0 
 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

Bilaga 2 

Röda Korsets Granskningsmall 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Pich J, 
Hazelton M, 
Sundin D, 
Kable A 
 
Australien 
 
2011 
 
 
 
 
 

Patient-related 
violence at 
triage: A 
qualitative 
descriptive 
study 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
upplevelser av 
patientnära 
våld på 
arbetsplatsen 
under 
föregående 
månad hos en 
grupp triage 
sjuk-
sköterskor 

Kvalitativ beskrivande 
design och semi-
strukturerade intervjuer 
som bandinspelades. 
 
Akutmottagning på ett 
stort regionalt 
Universitetssjukhus i 
New South Wales i 
Australien 
 
Sex legitimerade 
sjuksköterskor deltog, 
varav två manliga och 
fyra kvinnliga 
sjuksköterskor, som 
arbetade i triage 
 
Deltagarnas ålder var 
29-53 år.  
 
Arbetserfarenheten 
varierade från fyra till 
21 år. 
 
Sysselsättningsgraden 
bland deltagarna var fem 
heltidsanställda och en 
deltidsanställda. 

Ljudinpelningarna från 
intervjuerna skrevs ut och 
utskrifterna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys 
 
ETISKT: 
Etiskt godkännande erhölls från 
”the Area Health Service  
of the study facility”  
och 
“The University of Newcastle, 
Human Research Ethics 
Committee” 
 
Deltagarna uppmanades under 
datainsamlingen att inte avslöja 
någon identifierande 
information. 
 
Deltagarna avidentifierades och 
kodades för att säkerställa deras 
anonymitet och sekretess. 
 

4 kategorier: 
Fysisk misshandel: sparkar, och 
slag från patienter. Verbalt 
missbruk: svordomar, hotfulla 
beteende från patienter. 
 
Effekterna av våldsamt 
beteende, personliga effekter hos 
sjuksköterskorna som blivit 
utsatta för våld. De kände 
frustration, upprördhet, rädd för 
deras säkerhet.   
 
Riskhanteringsstrategier 
 
Sjuksköterskors uppfattningar 
om faktorer som kunde ge 
upphov till våld: alkohol, 
väntetider, många personer 
samtidigt på akutmottagningen 
och personer saknade förståelse 
för väntetiderna, yngre personer 
ansåg sig ha rätten till snabb 
behandling, ålder på patienter, 
patienter med en lägre 
socioekonomisk bakgrund, 
tonfall och gensvar från 
sjuksköterskan, långsiktiga 
konsekvenser till föräldrarnas 
uppförande mot vårdpersonal, 
demens, personer med psykiska 
sjukdomar och yngre patienter 

MEDIUM KVALITET 
 
STYRKA:  
Analysmodell 
 
Etiska tydligt 
beskrivet med etisk 
kommitté, 
deltagarnas 
anonymitet och 
sekretess 

 
SVAGHET:            
Få deltagare  
 
Deltagarnas 
frivillighet saknas 
 



 

 

med psykiska problem, personer 
med substansmissbruk 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Luck L, 
Jackson D, 
Usher K, 
 
Australien 
 
2008 
 
 
 
 
 
 

Innocent or 
culpable? 
Meanings that 
emergency 
department 
nurses 
ascribe to 
individual acts 
of violence 

Syftet var att 
förstå 
innebörden 
akutsjuk-
sköterskor 
tillskriver 
individuella 
vålds-
handlingar där 
våldet utövas 
från patienter, 
deras familjer 
och vänner. 

Fallstudie med blandad 
metod. 
 
Observationer, ca 290 
timmar över en fem-
månaders period: 
Strukturerade och 
ostrukturerade 
observationer 
 
Intervjuer:  
16 Semistrukturerade 
intervjuer: 
13 informella 
fältintervjuer 
 
Studien utfördes på ett 
regionalt sjukhus i 
Australien 
 
20 legitimerade 
sjuksköterskor varav 18 
kvinnor och 2 män 

Intervjuerna bandinspelades och 
överfördes och hanterades med 
hjälp av NVIVO 2. 
 
Tematisk analys. 
 
ETISKT: 
Etiskt godkännande för studien 
erhölls av en kommitté på 
sjukhuset  
 
Frivillighet, informerat samtycke 
och anonymitet upprätthölls. 
 

Sjuksköterskors uppfattningar 
om vad som kan ge upphov till 
våld: Epilepsi, hypo- och 
hyperglykemi, skallskada, 
demens, personer som var 
förvirrade/desorienterade i tid, 
plats och rum, ångest, personer 
med psykiska sjukdomar, 
alkohol 
 
3 teman: 
Graden av personalisering av 
våldet 
 
Förekomst av förmildrande 
omständigheter 
 
Anledning till besök på 
akutmottagningen 
 
 

HÖG KVALITET 
 
STYRKA: 
Antalet deltagare på 
en akutmottagning  
på ett sjukhus 
 
Analysmodell 
 
Etiskt erhölls från 
etisk kommitté 
 
Deltagarnas 
anonymitet, 
samtycke, frivillighet 
upprätthölls. 
 
SVAGHET: 
 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Catlette M 

USA 

2005 
 

A descriptive 
study of the 
perceptions of 
workplace 
violence and 
safety 
strategies of 
nurses 

Syftet var att 
beskriva sjuk-
sköterskors 
upplevelser av 
våld på 
arbetsplatsen 
på sjukhus-
akutmot-

Intervjuerna gjordes i 
miljö utanför 
akutmottagningen 
 
Kriterierna för att delta 
var: 
Legitimerade 
sjuksköterskor, arbetade 

Detaljerad beskrivning av analys 
 
Intervjuerna skrevs ner ordagrant 
med hjälp av en maskin och 
lästes i helhet. 
 
Texterna placerades i kort. 
 

Sjuksköterskors uppfattningar 
om vad som kan ge upphov till 
våld: 
Dålig kommunikation och 
bristande information från 
sjuksköterskor, alkohol, droger 
 
2 teman: 

HÖG KVALITET 
 
STYRKA: 
Antal deltagare 
relaterat till att ha 
upplevt våld 
 
Analysstegen (4st) är 



 

 

 
 
 

working in 
level I trauma 
centers. 

tagningar. 
 
 
 
 

på traumacenter, upplevt 
våld i tjänsten 
 
8 leg sjuksköterskor i 
åldern 20-49 år varav 
sex kvinnor och två 
män. 
 
Mellan 1,5 -20 års 
arbetslivserfarenhet 
 
 
 
 
 

Kodsystem.  
 
Kategorier, subkategorier och 
tema 
 
ETISKT: 
Godkännande av 
forskningsprövningsnämnd 
 
Deltagarna gav samtycke till 
studien och de inspelade 
intervjuerna 
 
Anonymitet upprätthölls då 
deltagarna fick utbytt namn 

Otillräckliga säkerhetsåtgärder 
 
Utsatthet 

väl beskrivna 
 
Etisk godkännande 
från prövningsnämnd 
 
Deltagarna 
informerat samtycke 
och anonymitet 
 
SVAGHET: 
 
 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Early MR, 
Hubbert AO 
 
USA 
 
2006 
 
 
 
 
 

Violence in the 
emergency 
department: A 
culture care 
perspective. 

Syftet var att 
fastställa 
uppfattningar 
om våld på 
arbetsplatsen 
av akutsjuk-
sköterskor 
som arbetar 
i stadsmiljö i 
Mellanvästern
, dess 
inverkan på 
omvårdnad, 
och vilka 
betydelser 
sjuk-
sköterskor 
lägger vid 
sina 
erfarenheter 

Deltagarna rekryterades 
från akutmottagning i ett 
storstadsområde i 
mellanvästern 
 
Kriterier för deltagandet 
var att de hade upplevt 
någon form av våld på 
arbetet. 
 
Totalt 12 deltagare varav 
8 kvinnliga och 4 
manliga legitimerade 
sjusköterskor. 
 
 
 

Semistrukturerade, ljudinspelade 
intervjuer med fenomenologisk 
ansats 
 
Ungefär 1 timmes intervju per 
deltagare i ett avskilt rum på 
arbetsplatsen för att ta hänsyn till 
sekretess 
 
De inspelade banden 
transkriberades och analyserades 
med innehåll, mönster och teman 
 
Culture Care Theory var en ram 
för analysen 
 
4 faser av analysen beskrivs: 
Rådata dokumentation, 
beskrivningsidentifiering, 
upptäcka omvårdnadsmönster 
och abstraktion av tema 

4 subkulturer: 
Akutsjuksköterskor 
 
Sjukhusledningen. 
 
Klienter med våldsamt beteende:  
 
Klienter utan våldsamt beteende 
 
3 teman: 
Miljön på akutmottagningen:. 
Väntetider - patienter och 
besökare förstod inte varför det 
blev långa väntetider och kunde 
bidra till frustration och ilska 
bland patienter och besökare.– 
dessa känslor ledde ofta till att 
språket missbrukades, 
alkoholpåverkade personer 
 
Akutmottagningspersonal 

HÖG KVALITET 
 
STYRKA: 
Antal deltagare på en 
akutmottagning 
 
Utförlig beskrivning 
av analysen 
 
Etiskt godkännande 
erhölls från 
granskningsnämnd 
 
Deltagarna gav 
godkännande för 
bandinspelning 
 
SVAGHET: 
Deltagarnas 
anonymitet, 
frivillighet saknas 



 

 

 
ETISKT: 
Etiskt tillstånd från avdelningen 
och institutionell 
granskningsnämnd erhölls 
Godkännande för ljudinspelning 
gavs av alla informanter 
 

värderades inte som viktiga för 
sjukhusledningen som 
sjukhusets offentliga image: 
ledningen var rädd om imagen 
 
Ångest, rädsla och negativa 
känslor pga av våld på sitt arbete 
påverkade sjuksköterskors 
omvårdnadskvalitet: osäkerhet 
hos sjuksköterskorna om de 
skulle ställas inför något 
våldsamt beteende under dagen. 
Sjuksköterskorna mer 
vaksamma. 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Lyneham J 
 
Australien 
 
2000 
 
 
 
 
 

Violence in 
New South 
Wales 
emergency 
departments. 

Syftet var att 
definiera våld 
och 
uppfattningar 
om våld ur 
akutsjuk-
sköterke- 
perspektiv i 
New South 
Wales samt 
undersöka 
respons från 
akutsjuk-
sköterskor 
och ledningen 
av inträffade 
vålds-
händelser. 

Beskrivande explorativ 
enkätstudie. 
 
Frågorna utvecklades 
från analysen av teman 
och frågor som 
identifierades av 
semistrukturerade 
intervjuer till att 
användas i steg 2 
 
STEG 1:  
För att komma i kontakt 
med leg sjuksköterskor 
från landsbygd, storstad 
och avlägset områden 
användes internet 
 
7 fysiska intervjuer och 
2 telefonintervjuer  
 
9 legitimerade 

STEG 1: 
Intervjuerna spelades in och 
analyserades för gemensamma 
frågor och teman 
 
STEG 2: 
NSW Emergency Nurses' 
Association godkände tillgången 
till deras medlemskapregister  
 
SPSS datafil skapades som 
behandlade enkätsvaren och 
analyserades  
 
ETISKT: 
Etiskt godkännande erhölls 

Jämförelse mellan sjukhus i 
storstad, landsbygd och avlägset 
område 
 
Bla: 
Typ och frekvens av våld riktat 
mot akutsjuksköterskor på 
mottagningen 
 
Incidenter med användande av 
vapen (möbler, knivar, pistol) 
 
Sjuksköterskors uppfattningar 
om påskyndande/utlösande 
faktorer i våldsamma händelser: 
alkohol, väntetider, droger, 
akutmottagningspersonalen, 
socioekonomiska faktorer hos 
personer, personer med psykiska 
sjukdomar 
 
 

HÖG KVALITET 
 
STYRKA: 
Antal deltagare 
 
Analysmodell 
 
Etiskt godkännande 
erhölls 
 
SVAGHET: 
Beskrivning av 
deltagarnas 
anonymitet, sekretess 
och frivillighet 
saknas 
 
 



 

 

sjuksköterskor (3 från 
vardera område) 
 
STEG 2: 
Frågeformulär 
 
650 medlemmar i NSW 
Emergency Nurses' 
Association 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Levin PF, 
Hewitt JB, 
Misner ST 
 
USA 
 
1998 
 
 
 
 
 

 Insights of 
nurses about 
assault in 
hospital-based 
emergency 
departments. 

Att undersöka 
bidragande 
faktorer, 
konsekvenser, 
och åtgärder 
och våld mot 
sjuk-
sköterskor 
som 
arbetar på 
amerikanska 
sjukhus på 
akut-
mottagningar 

4 fokusgrupper 
 
Totalt 22 legitimerade 
sjuksköterskor från 15 
olika sjukhus deltog. 
 
Minst fem deltagare i 
varje grupp 
 
Alla deltagarna var 
kvinnor och alla utom en 
var vita 
 
Arbetslivserfarenheten 
varierade mellan 2-34 år 

Omfattande anteckningar skrevs 
ner ordagrant. 
 
Till hjälp användes Ethnograph 
4.0 för att analysera utskrifterna. 
 
Kodningssystem användes 
 
ETISKT: 
Deltagarna deltog frivilligt 

Sammanlagt framkom 14 teman 
från den kodade texten och dessa 
teman blev till 5 kategorier: 
 
 
Personfaktorer: Demens, 
personer som var förvirrade, 
smärta, personer med psykiska 
sjukdomar, missbruk, alkohol, 
droger 
 
Miljömässiga och 
situationsfaktorer: Väntetider, 
stressande arbetsklimat, 
sjuksköterskornas attityder och 
beteende och kroppsspråk, sättet 
att närma sig en patient, personer 
fick dåligt besked som 
exempelvis handlade om döden, 
 
Överfallsskador 
 
Effekter 
 
Åtgärder 

MEDIUM KVALITET 
 
STYRKA: 
Analysmodell 
 
Deltagarna deltog 
frivilligt 
 
SVAGHET: 
Få deltagare med 
tanke på antal 
sjukhus 
 
Etiskt saknas helt och 
hållet både med 
kommitté och 
deltagarnas 
anonymitet och 
sekretess 

Författare 
Land 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 



 

 

År 
Schneiden 
V, Marren-
Bell U 
 
England 
 
1995 
 
 
 
 
 

Violence in the 
accident and 
emergency 
department. 

Syftet var att 
studera 
prevalens, 
typer och 
eventuella 
utlösande 
faktorer för 
våld på 
arbetsplatsen 

Enkätundersökning till 
sjuksköterskor 
 
300 namn valdes 
slumpmässigt ut varav 
196 svarade 
 
Åldern var mellan 22-
58år 
 
Majoriteten var kvinnor 
(85,2%) 
 
82,5% av deltagarna 
arbetade utanför London 

Analysbeskrivning saknas 
 
ETISKT: 
Deltagarna deltog frivilligt 

Sjuksköterskors uppfattningar 
om vad som kunde relateras till 
våld: Samband mellan väntetider 
och fysiskt/verbalt våld,  
 
Samband mellan stress på 
akutmottagningen och 
fysiskt/verbalt våld 
 
Samband mellan medicinering 
och fysiskt våld/verbalt våld 
 
Samband mellan missbruk och 
fysiskt /verbalt våld 
 
  

MEDIUM KVALITET 
 
STYRKA: 
Antal deltagare 
 
Deltagarna deltog 
frivillig. 
 
SVAGHET: 
Analysbeskrivning 
saknas 
 
Godkännande från 
etisk kommitté 
saknas 
 
Deltagarnas 
anonymitet, sekretess 
saknas 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Crilly J, 
Chaboyer 
W, Creedy 
D 
 
Australien 
 
2004 
 
 
 
 

Violence 
towards 
emergency 
department 
nurses by 
patients. 

 Syftet med 
studien var 
att identifiera 
förekomst/ 
frekvens och 
vålds-
karaktärer 
på akut-
mottagning 
som 
rapporterats 
av sjuk-
sköterskor 

En beskrivande 
longitudinell kohort 
design studie på 2 
akutmottagningar i 
sydöstra 
Queensland, Australien 
 
Kriterierna för att delta i 
studien var: alla 
legitimerade 
sjuksköterskor som var 
anställda på 
akutmottagningen och 
hade patientkontakt  
47 + 61 leg 
sjuksköterskor uppfyllde 

En pilotstudie utfördes för att 
bedöma giltigheten och 
tillförlitligheten i instrumenten   
 
4 instrument utvecklades och 
inkluderade: 
Demografisk detaljerat formulär 
(kön, ålder) 
 
Kort sammanfattning av våld 
(identifierade datum och tid för 
våldet, sjuksköterskornas 
sjukhus ID mm) 
 
Dataurskiljningsformulär 
(användes till att identifiera 

Den mest förekommande av 
verbalt våld var svordomar 
medan det mest förekommande 
fysiska våldet var knuffar 
 
Sjuksköterskors uppfattning om 
faktorer som kunde ge upphov 
till våld: Väntetider och om 
personer fick låg prioritet i 
triagen, personer med psykiska 
sjukdomar, alkohol, droger 
 

MEDIUM KVALITET 
 
STYRKA: 
Antal deltagare 
 
Etiskt godkännande 
erhölls från etisk 
kommitté 
 
Deltagarnas samtycke 
erhölls 
SVAGHET: 
Analysbeskrivning 
saknas 
 
Hur anonymitet och 



 

 

kriterierna 
 
Totalt 108 leg 
sjuksköterskor deltog i 
studien 
 
71 av 108 sjuksköterskor 
avslutade studien 
 

patientens väntetid och 
triageringskategori) 
 
Frågeformulär om våld 
(användes till att identifiera 
incidentens plats, typ av våld – 
fysisk/verbal) 
 
ETISKT: 
Godkännande från Universitetet 
och från etiska kommittén från 
de 2 deltagande sjukhusen 
erhölls 
 
Informerat samtycke erhölls 

sekretess hanterades 
saknas 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Bin 
Abdullah 
AM, Khim 
LYL, Wah 
LC, Bee 
OG, 
Pushpam S  
 
Singapore 
 
2000  
 
 
 
 
 

A study of 
violence 
towards 
nursing staff in 
the Emergency 
Department 

Syftet var att 
undersöka 
prevalens och 
effekt av våld 
mot 
sjuksköteskor 
på akut-
mottagningen, 
samt fastställa 
behovet av 
stöd och 
utbildning i 
att  hantera 
våld 
 
 

Beskrivande kvantitativ 
design med 
frågeformulär med 19 
semistrukturerade frågor 
uppdelat i 2delar. 
 
Kriterierna för att delta i 
studien var: heltids- eller 
deltidsarbete på 
akutmottagningen, 
registrerad eller 
inskriven på ”The 
Singapore Nursing 
Board”. 
  
Totalt 40 sjuksköterskor 
på akutmottagningen 
valdes ut från ett 
omstrukturerat sjukhus. 
35 av dessa avslutade 
studien. 

Data analyserades med hjälp av 
”the Statistical Programme for 
Social Science och version 8.0 
(SPSS)  
 
ETISKT: 
Deltagandet var frivilligt. 
 
Deltagarna blev personligt 
informerade om studiens syfte 
och ändamål innan de deltog. 
 
Deltagarnas anonymitet och 
sekretess skyddades genom att 
inga deltagarnamn fanns på 
frågeformulären 
Godkännande från sjukhuset 
gavs genom Nanyang 
Polytechnic. 

Förekomsten av fysiskt och 
verbalt våld. 
 
Sjuksköterskors uppfattningar 
om bidragande faktorer till våld: 
väntetider, alkohol, personer 
som var 
förvirrade/desorienterade, 
smärta, ångest, psykiska 
sjukdomar, bristande 
information från sjuksköterskor 
 
Effekterna av våld hos 
sjuksköterskor. 
 
Sjuksköterskors önskan av olika 
utbildningar för att kunna 
undvika våldssituationer. 
 
 
 

HÖG KVALITET 
 
STYRKA: 
Antal deltagare 
 
Godkännande från 
sjukhuset erhölls. 
 
Deltagarna deltog 
frivilligt. 
 
Deltagarnas sekretess 
och anonymitet 
skyddades då deras 
namn inte skrevs på 
frågeformulären. 
 
SVAGHET: 
Godkännande av 
etisk kommitté 
saknas 



 

 

7 manliga och 28 
kvinnliga sjuksköterskor 
deltog. 

 Analysdelen 
tveksamt beskrivet. 
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