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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar. Vad som upplevs 

som hot och våld är individuellt. Sjuksköterskor utsätts för hot och våld från dels patienter, 

anhöriga, andra sjuksköterskor och läkare. Patienter som var våldsamma kände sig ofta 

missförstådda eller kränkta. De sjuksköterskor som inte vårdade med patientperspektiv blev 

mer utsatta. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar. Metod: Detta är en litteraturöversikt med 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som följer. Resultat: litteraturöversikten resulterar i tre 

huvudteman och nio relaterade subteman. Dessa teman är upplevda känslor, behov av stöd 

och negativ påverkan.  Konklusion: Det skulle behöva vidtas åtgärder mot hot och våld för 

att förbättra sjuksköterskornas arbetsplats. Denna studie visar att HOV påverkar såväl 

sjuksköterskor som patienter och hela vårdkulturen. Det har negativa konsekvenser som på 

sikt leder till att sjuksköterskor inte vill arbeta kvar på arbetsplatsen.
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Background: Threats and violence are a growing problem in emergency departments. What 

is perceived as threat and violence is individual. Nurses are exposed to threats and violence 

coming from patients, relatives, other nurses and doctors and more. Patients who were 

violent often felt misunderstood or offended. The nurses who did not care with the patient 

perspective became more vulnerable. Aim: The aim of this study is to describe nurse’s 

experiences of threats and violence in the emergency departments. Method: This is a 

literature review with qualitative and quantitative articles that follow Friberg (2017) Results:  

The literature review results in three main themes and nine related sub-themes. These themes 

are perceived emotions, need for support and negative impact. Conclusion: Action against 

threats and violence would have to be taken to improve the nurses' workplace. This study 

shows that HOV affects both nurses and patients and the entire care culture. This has 

negative consequences that eventually lead to nurses not wanting to work in the workplace. 
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INLEDNING 

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2011) har det blivit ett allt mer växande problem 

med hot och våld (HOV) inom hälso- och sjukvården. Att utsättas för olika typer av hotfulla 

och våldsamma situationer på sin arbetsplats har blivit ett vanligt förekommande problem 

bland samtliga yrkesgrupper, anställda inom sjukvården. Det leder enligt Svenska 

Sjuksköterskeföreningen (2017) till att sjuksköterskan får allt svårare att utföra sina ålagda 

arbetsuppgifter, eftersom det inom kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

ingår att skapa en förtroendefull relation med både patienter och deras närstående. Detta är 

ibland omöjligt om sjuksköterskan upplever en otrygg arbetsmiljö. Det blir i dessa 

situationer mycket svårt att tillämpa omvårdnadsprocessen på ett korrekt sätt, som Eide och 

Eide (2007) beskriver. HOV bland sjuksköterskor är ett relativt nytt fenomen har orsakerna 

till denna ökade förekomst inte fastställts vetenskapligt, vilket därför väckt olika forskares 

intresse att studera fenomenet (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017). Därför är fokus för 

denna studie att belysa resultat av forskning inom detta område. 

BAKGRUND 

Hot och våld inom hälso- och sjukvården 

 

Hot och våld (HOV) är ett vanligt och växande problem som numera förekommer i samtliga 

verksamheter inom hälso- och sjukvården. Detta är ett växande problem både nationellt och 

internationellt (Camerino, Estryn-Behar, Conway, van Der Heijden & Hasselhorn, 2008). 

Generellt sett är anställda inom den slutenpsykiatriska akutsjukvården mest utsatta för HOV 

främst av svårt sjuka patienter i stort behov av akut psykiatrisk sjukvård (Chapman, Styles, 

Perry & Combs, 2010). Eide och Eide (2007) beskriver att tillit mellan sjuksköterska och 

patient är ett fundament för en god arbetsrelation parterna emellan, något de menar är en stor 

och mycket viktig del av omvårdnadsprocessen. Dock befinner sig många gånger en hotfull 

eller våldsam patient i ett mycket svårt sjukt tillstånd vilket oftast kräver akut sjukvårdande 

åtgärder, varvid denna relation parterna emellan inte blir möjlig. Kwok et al. (2006) 

beskriver i sin studie att HOV kan ta sig an många olika uttryck, och att det är den subjektiva 

upplevelsen av den som är utsatt, som avgör vad som definieras som hot och som våld och 

inte per automatik själva handlingen i sig. De menar i samma studie att olika personer kan 

uppleva exakt samma situation på helt skilda sätt men att det är den egna individens 

subjektiva upplevelse av en hotfull situation som är avgörande i bedömningen om en 

situation varit hotfull/våldsam eller inte. I en studie av Hogarth, Beattie och Morpet (2016) 

uppfattade sjuksköterskorna på en akutmottagning att våld är något fysiskt angrepp. 

Författarna menar att sjuksköterskor väljer att inte gå vidare med anmälan för verbalt HOV 

då det är en del av deras vardag. Kwok et al. (2016) visade att de vanligaste situationerna 

som sjuksköterskor upplevde vara extra påfrestande, hotfulla eller våldsamma på sin 

arbetsplats, var i de situationer som de upplevde sig bli verbalt förnedrade, verbalt 

trakasserade, psykiskt trakasserade samt sexuellt trakasserade. Enligt studien utsattes inte 

sjuksköterskorna för dessa övergrepp endast av sina patienter, utan förekomsten av dessa 
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handlingar återfanns även bland patientens anhöriga samt bland sina egna kollegor oavsett 

yrkeskategori. I en studie av Zhang, Wang, Xie, Zhou, Li, Yang och Zhang (2017) visade 

det sig att den vanligaste typen av HOV som sjuksköterskor oftast utsätts för är av verbal 

karaktär. Det förekom enligt samma studie att sjuksköterskor inte heller sällan blir slagna på 

sin arbetsplats. Klang, Thorell-Ekstrand, Kozier, Erb, Berman, Snyder (2014) beskriver ilska 

som uttryck för missnöjdhet över någonting. Det kan även vara en effekt på upplevelser av 

ett utanförskap. Om ilskan uttrycks i ord så kan detta visa på upplevelser av negativa känslor 

och andra kan bli uppmärksammade på det. Egentligen är ilskan i grunden inget negativt 

men om den kvarstår så kan den ge upphov till våld och fientlighet (Klang et al., 2014). 

Nationalencyklopedin (2018a) beskriver att hot är en varning med avsikt att utsätta en annan 

för något obehagligt. Nationalencyklopedin (2018b) beskriver att våld är opassande 

användning av fysisk styrka som påtrycknings eller bestraffningsmedel mot någon. 

Förekomst av hot och våld inom hälso- och sjukvården 

 

Sjuksköterskor jobbar ständigt nära patienten och därför är de mycket utsatta för hot och 

våld (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016 ). Det är inte alltid patienten som 

utsätter personalen för hot och våld. I en australiensk studie av Hegney, Eley, Plank, Buikstra 

och Parker (2006) undersöktes förekomsten av HOV från anhöriga, kollegor, chefer och 

även doktorer. Resultaten visade att: hos 206 deltagande sjuksköterskor upplevde 74,8 

procent att de blivit utsatta från patienten, 11,7 procent från anhöriga, 18,4 procent från 

sjuksköterskekollegor, 17, 0 procent från chef, 9,7 procent från andra medarbetare och 4,4 

procent från doktorer. Liknande resultat presenterades i en studie av Camerino et al. (2008) 

där de undersökte fem europeiska länder och prevalensen för HOV mot sjuksköterskor var 

cirka 40 procent någon gång under den senaste månaden. Den största delen av hoten kommer 

från patienter och anhöriga där 22,7 procent av sjuksköterskorna utsatts för våld från dessa. 

Trakasserier från chefer hade 8,1 procent upplevt och 5,7 procent hade upplevt mobbning 

från kollegor och ett mindre antal (3,6 %) hade upplevt någon form av diskriminering. 

 

Riskfaktorer för hot och våld inom hälso- och sjukvården 

Zhang et al. (2017) och Chapman et al. (2010) belyste olika faktorer som kunde öka risken 

för uppkomsten av hotfulla och våldsamma situationer, riktat mot sjuksköterskan inom 

sjukvården. De primära faktorerna som studien påvisade kunde öka risken för våldsamma 

incidenter och -/eller hotfulla situationer var vid de tillfällen patienter kände sig förbisedda 

eller missförstådda och en lång väntetid ansågs vara bidragande faktorer till ökat HOV. 

Arman (2015) beskriver att vårdlidande kan ta sig uttryck på olika sätt där det påverkar 

människors livssituation, såsom praktiskt, känslomässigt och existentiellt behov. Författaren 

menar också att patienten upplever vårdlidande på grund av att de känner att de fått sin 

värdighet kränkt, maktutövning från sjukvården, fördömelse samt bristande vård och att 

patientens ilska kan vara ett tecken på vårdlidande. Zhang et al. (2017) belyser vikten av att 

sjuksköterskan ska kunna anamma patientperspektivet och även kunna finnas där som ett 

känslomässigt stöd. De sjuksköterskor vars förmåga till att göra detta var lägre, var också de 

personer som i större utsträckning riskerade och dessutom drabbades av våld; både verbalt 

och fysiskt. Studien visade att fysiskt våld var kopplat till sjuksköterskans oförmåga att 
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kunna se situationen ur patientens perspektiv. Verbalt våld var däremot kopplat till 

patientens upplevelser av den givna vården, främst i de situationer då de upplevde att 

sjuksköterskan inte vårdade med medlidande och utan att se till patientperspektivet. 

Camerino et al. (2008), Hegney et al. (2006) och Kwok et al. (2006) fann att HOV kan 

komma från patient, anhörig, andra sjuksköterskor, chef och läkare. 

Camerino et al. (2008) beskrev en del faktorer som var starkt förknippade med HOV mot 

sjuksköterskor. De fann att HOV från olika håll hade olika orsaker från arbetsmiljön. 

Trakasserier från chef eller överordnad var förknippat med vilken slags relation 

sjuksköterskan hade till chefen eller om sjuksköterskan visade på osäkerhet kring hur vården 

kring en patient skulle skötas. Trakasserierna från kollegor uppstod till följd av osäkerhet 

angående patientens vård samt om man inte kunnat komma överens om vilka roller de skulle 

ha i förhållande till varandra. Om det var stressigt på arbetsplatsen så rådde det en större risk 

att sjuksköterskan fick utstå trakasserier/diskriminering från kollegor, våld från patienter och 

dess anhöriga eller diskriminering. Enligt Zhang et al. (2017) utsätts sjuksköterskor mer för 

HOV från föräldrar som bara hade ett barn jämfört med föräldrar som hade fler än ett barn. 

Det var också ökad risk att patienter av manligt kön var våldsammare än kvinnliga patienter. 

HOV visade sig öka om det var dålig kontinuitet i arbetsmiljön, att sjuksköterskorna var 

oerfarna i sina professioner och att jobba inom akutsjukvården innebär en riskfaktor i sig. 

Hahn, Müller, Hantikainen, Kok, Dassen och Halfens (2013) fann att yngre personal 

upplevde mer hot än äldre personal och att den avdelning som sjuksköterskor jobbade på 

påverkade risken för att drabbas. Att arbeta på en medicinavdelning innebär dubbelt så stor 

risk jämfört med till exempel en operationsavdelning eller avdelning för nyfödda.  Det 

förekom också större risk för HOV för de som jobbar med äldre patienter (över 65 år) jämfört 

med yngre patienter (yngre än 65 år). 

Strategier för att förebygga och motverka hot och våld i sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskor hade olika metoder och strategier för att klara av HOV och för att kunna 

anpassa sig till det. Dessa kunde vara att finna mening i vad som hade hänt, det vill säga 

försöka hitta en förklaring till det inträffade, således hantera situationen på ett bra och 

adekvat sätt, till exempel så kunde det handla om att ha kunskap om att det var ett 

sjukdomstillstånd som låg bakom patientens agerande (Chapman et al., 2010). Detta 

beskrevs även i en studie av Hogarth et al. (2016) där sjuksköterskorna var mindre benägna 

att rapportera om patienten hade en sjukdom i jämförelse med i övrigt friska patienter. 

Chapman et al. (2010) beskrev att ett annat sätt att försöka bemästra situationen var genom 

att ta tag i den. Det kunde röra sig om att kalla in vakt eller polis eller undvika vissa 

situationer där patienter kunde utsätta sjuksköterskan för våld. Många valde att diskutera 

händelsen med kollegor för att bearbeta situationen (debriefing). Därmed stärkte de sig i sina 

roller som sjuksköterskor, och ens professionalism utvecklas över tiden och kan bidra till att 

göra framtida situationer hanterbara. Det kan vara bra att ta lärdom av det som inträffat, 

reflektera över vilka sorts känslor det väckt för att utvecklas och känna att en situation har 

lösts till det bättre. 

I en studie av Morken, Johansen och Alasken (2015) diskuterades fyra olika sätt för att 

minimera risken för att hamna i hotfulla eller farliga situationer bland vårdpersonal på en 
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akutmottagning. Dessa var; att försöka att inte jobba ensam, vara förberedd på att det kan 

uppstå hotfulla situationer, att försöka hantera patientens förväntningar och det som kan 

erbjudas och slutligen att det finns en stöttande chef som följer upp. Detta styrks av Hogarth 

et al. (2016) som upptäckte att många sjuksköterskor valde att inte rapportera och 

dokumentera HOV på ett adekvat sätt då detta inte var någonting som uppmuntras på 

arbetsplatsen då de inte tyckte att det blir någon förändring. Genom att inkalla 

säkerhetsvakter löste de istället problemet för stunden men inte i framtiden. Morken et al. 

(2015) fann samband mellan att kunna ha någon nära till hands eller att ha möjligheten att 

kunna ringa på en larmknapp gjorde att det kändes tryggare. Att vara förberedd på att möta 

en patient med ett våldsamt förflutet eller med hotfullt kroppsspråk är en ytterligare en viktig 

faktor. För att minska risken för missnöje hos patienten angående besöket så kan det lämnas 

information till patienter som inte hade några akuta symptom om att det är bättre att söka 

vård någon annanstans där de fick hjälp och slapp vänta. Fanns det en stöttande chef på 

arbetsplatsen så kändes det säkrare då detta ledde till förändringar som förebygger våld och 

som exempelvis fler larmsystem, polisinsatser med mera (Morken et al., 2015). 

Sjuksköterskans roll 

 

De fyra områden som är grundläggande för sjuksköterskan är att främja hälsa, att återställa 

hälsa, att förebygga sjukdom och att lindra lidande. Dessutom ska en sjuksköterska kunna 

föra patientens talan (International Council of Nurses (ICN), 2012). Som sjuksköterska har 

man ett högt anseende att kunna ge omvårdnad av god kvalitet utifrån bästa tillgängliga 

kunskap efter patientens egna behov. Sjuksköterskans omvårdnad bygger på en relation till 

patienten och dess anhöriga. Varje sjuksköterska har ett moraliskt och etiskt ansvar för sin 

yrkesutövning därför ska hen i varje situation ha ett bra bemötande och förhållningssätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att arbeta på ett etiskt sätt innebär bland annat att 

man värnar om patientens autonomi och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; 

ICN, 2012). Sjuksköterskans förhållningssätt ska vara grundat på en humanistisk 

människosyn. Patienter bör även göras delaktiga och för att detta ska vara möjligt så är det 

viktigt att de får adekvat information (ICN, 2012). Bortsett från det direkt mötet med 

patienten så ska en sjuksköterska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) leda och 

samordna omvårdnadsarbetet, ansvara för säker dokumentation. 

 

Arbetsgivarens roll 

 

Enligt arbetsmiljölagen (AFS 1977:1160) har arbetsgivare ett ansvar att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö, där bland annat HOV ska motverkas 

på arbetsplatsen. Dessutom bör arbetsgivaren se till att sjuksköterskor har tillräckligt med 

kunskap genom utbildning om vilka rutiner och åtgärder som finns för att förebygga hot och 

våld, förhindra konfliktmönster samt undvika att utsätta sig för våldsincidenter. Det är 

arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att arbetsmiljön ska leda arbetet mot en bättre 

arbetsplats. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet, är en psykisk belastning som 

också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren också känna till och förebygga 

så mycket det går. Arbetsförhållandena ska anpassas till sjuksköterskornas olika 
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förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetet ska planläggas och anordnas, då det 

kan utföras i en sund och säker miljö samt arbetslokaler ska vara utformade så att den är 

lämplig utifrån arbetsmiljösynpunkt. 

Teoretiska utgångspunkter 

Personcentrerad vård 

En personcentrerad vård bygger på partnerskap mellan patient och vårdgivare vad gäller 

hens vård och behandling. Om respekten för personens integritet, autonomi, sårbarhet och 

värdighet finns kan personen med ohälsa ges möjlighet att uppleva tillit, mening och hopp 

och detta i sin tur kan bidra till lindrat lidande (svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

KASAM 

  

Känsla av sammanhang (KASAM) handlar om människans känsla av sammanhang och 

beskriver områdena meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Upplevelsen av mening 

har en stor betydelse på en individs förmåga till att kunna hantera olika situationer. En hög 

KASAM innebär en högre motståndskraft för framtida svåra perioder. KASAM är tätt 

kopplat till begreppet Salutogenes som innebär de friskfaktorer som finns hos en person som 

gör att en person kan behålla hälsa oavsett sjukdom. Människan finner mening på olika sätt. 

Genom att åstadkomma något, genom att uppleva något, älska någon eller genom att känna 

förtröstan går det att finna mening i en hopplös situation. Där människan i samband med 

hälsa och ohälsa ställs ofta inför frågor om vad som är meningsfullt och meningslöst i livet 

(Antonovsky, 2005). Detta ställer krav hos sjuksköterskorna på förmåga till insikt i och 

lyhördhet för patientens förändrade livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Coping 

  

Coping beskrivs som en strategi som en individ kan använda sig av för att reagera på och 

hantera hot. De vanligaste strategierna är problemfokuserad coping, emotionellt fokuserad 

coping och meningssökande coping. Den problemfokuserade strategin går ut på att försöka 

förändra omgivningen så att hotet försvinner. Den emotionella strategin däremot förändrar 

inte det omgivande hotet utan försöker påverka känslorna så att det kan tolereras. Därmed 

så mår individen bättre genom att försöka undvika den. Slutligen gör den meningssökande 

strategin att individen mår lite bättre om hen accepterar och finner en mening i det som 

inträffat (Klang et al., 2014). KASAM och coping är sammankopplade då KASAM beskriver 

hur en individ hanterar olika situationer och coping är olika hanteringsstrategier. 

PROBLEMFORMULERING 

Hot och våld är ett växande problem inom sjukvården. Sjuksköterskor tillhör en av de mest 

utsatta yrkeskategorierna då de utför mycket patientnära arbete och är patientens företrädare. 



6 

 

Hot och våld kan förekomma i form av många olika uttryck såsom verbalt, fysiskt, psykiskt 

och trakasserier. Det är upp till den som är utsatt om det inträffade upplevs som hot och våld. 

Våld och hot kan komma från patienter, anhöriga och kollegor. Det har visat sig att en av de 

arbetsplatser som får utstå mest hot och våld är på akutmottagningen. Många studier 

undersöker HOV på akutmottagningar men det är få studier som undersöker sjuksköterskors 

egna upplevelser. Denna uppsats har som mål att sammanställa befintlig litteratur och ge en 

bild av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av hot och våld på akutmottagningar. 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på 

akutmottagningar.  
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METOD 

Metoden som användes för denna uppsats var en litteraturöversikt, enligt Friberg (2017), 

över kvantitativ och kvalitativ forskning inom valt område som har blivit granskad och 

sammansatt till ett nytt resultat. En litteraturöversikt är en kartläggning över forskning som 

gjorts tidigare i ett ämne (Friberg, 2017).  

Urval 

 

Artikelsökningen till resultatet skedde med hjälp av exklusions och inklusionskriterier. 

Avgränsningar används för att minska urvalet och på så vis sortera bort dokument bland 

sökträffarna som inte svarar på uppsatsens syfte (Östlundh, 2017). Inklusionskriterierna var 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar så länge de beskrev upplevelsen av HOV ur 

sjuksköterskans perspektiv på akutmottagningen. Både nationella och internationella studier 

inkluderades. Artiklarna som inhämtades skrevs mellan år 2000 till 2019 för att hålla sig till 

relativt ny forskning. Enligt Östlundh (2017) är vetenskapliga artiklar en färskvara. Artiklar 

om sjuksköterskors upplevelse i alla åldrar och kön togs med. Endast artiklar som var peer-

reviewed och empiriska granskades då de är kontrollerade av områdeskunniga forskare och 

är grundade på erfarenhet. Östlund (2017) skriver att peer-reviewed är en avgränsning för 

att få fram om de artiklar som hittats är vetenskapliga. Exklusionskriterier för uppsatsen var 

de som inte var skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv. Artiklar som inte var 

förstahandskällor, det vill säga inte var originalforskning valdes bort. Segesten (2017) 

beskriver att originalartiklar är vetenskapliga och kopierar inte gammal forskning utan 

kommer med någonting nytt. Artiklar som inte handlade om slutenvård exkluderades. 

 

 

Datainsamling 

Datan som ligger till grund för resultatet är inhämtad från databaser. Datainsamling skedde 

genom att utgå från sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad HOV. Olika sökord 

användes för att kunna få fram samt avgränsa artiklar som kunde besvara syftet för 

uppsatsen. Sökord som användes vid artikelsökningen var; emergency department, 

emergency unit, emergency service, nurse, patient, violence, experience, burnout, stress, 

threat, triage, consequence, performance och coping. Svensk MeSH från Karolinska 

institutet användes för att få fram vissa sökord. Detta är en ordbok för medicinska termer. 

Metoden som användes för sökorden var trunkering och en boolesk sökmetod. Att använda 

sig av en boolesk söklogik görs för att experimentera fram de bästa sökords kombinationer 

och trunkering för att kunna få fram alla ändelser på ett sökord (Östlundh, 2017). Databaser 

som användes var CINAHL och Medline som är inriktade mot hälso och sjukvården. 

Datainsamling skedde enligt Östlundh (2017). Resultatet byggdes av tio artiklar. Därav var 

fyra kvalitativa, fyra kvantitativa och två mixade. De sökta artiklarna sökorden och 

databaserna som använts finns redovisat i bilaga 1. Artiklarna granskades med hjälp av 

granskningsfrågorna i Friberg (2017). Denna finns som bilaga 2 och artikelanalysen finns 

redovisade i bilaga 3.  
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Analys 

Uppsatsens analys togs stöd av analyssteg som beskrivs av Friberg, (2017). Analysen 

utfördes enligt följande steg: 

 Genomläsning flera gånger tillsammans och även enskilt för att förstå vad artiklarna 

handlade om. Detta är för att få och skaffa en gemensam åsikt om innehållet. Därefter 

översättning och sammanställning av varje enskild artikel. 

 Fokus låg på varje artikels resultat och slutsatser och dessa jämfördes med varandra med 

avseende på likheter och skillnader.  

 Dessa likheter sammanställdes till särskiljande områden som byggde uppsatsens resultat.  

Dahlborg-Lyckhage (2017) skriver att detta sätt jobba på med texter gör att texten sedan kan 

behandlas som en ny helhet igen. 

Etiska överväganden 

Artiklarna som användes till uppsatsen var etiskt granskade samt godkända. Material som 

inhämtats har hanterats enligt Vetenskapsrådet (2017)  genom att ange referens med 

forskare, titel och tidskrift. Innehållet har inte kopierat det forskare skrivit och sedan använts 

som eget resultat, så kallat plagiat. Innehållet av det forskningsmaterial som har inhämtats 

har behållit sin innebörd så långt som möjligt det vill säga inte förvrängts så att det vilseleder 

enligt vad Vetenskapsrådet (2017) skriver. Segesten (2017) poängterar; att om en forskares 

resultat används så ska den som granskar ´´stå i forskarens skor´´. Författaren menar då att 

det är ett ansvar att skriva så att artiklarnas innehåll och innebörd inte förringas. Under hela 

arbetsgången med uppsatsen har det diskuterats och reflekterats gemensamt kring etiska 

frågor för att bibehålla en korrekt bedömning kring etik.  
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RESULTAT 

Efter bearbetning och analys av samtliga artiklar framkom tre teman som benämndes 

upplevda känslor, behov av stöd och negativ påverkan. Dessa kunde relateras till ett antal 

subteman (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Teman och subteman 

Tema Subtema 

Upplevda känslor  Frustration och besvikelse över arbetet 

Rädsla och oro att det ska hända igen 

Känsla av otrygghet, maktlöshet och uppgivenhet. 

Behov av stöd Stöd från kollegor 

Stöd från ledningen 

Stöd från rättsväsendet 

Negativ påverkan  Utbrändhet och PTSD 

Påverkan på omvårdnaden 

Funderingar på att lämna arbetet 

Upplevda känslor 

Temat handlar om de känslor som väcks hos sjuksköterskor när de blivit utsatta för HOV. 

HOV gör bland annat att de känner sig maktlösa och uppgivna, blir frustrerade och lever i 

rädsla inför ovissheten att det kan hända när som helst. Kan relateras till tre subteman. Dessa 

var: frustration och besvikelse över arbetet, rädsla och oro att det ska hända igen och känsla 

av otrygghet, maktlöshet och uppgivenhet. 

Frustration och besvikelse över arbetet 

Det framkom att sjuksköterskor som har blivit utsatta för HOV arbetade under frustration 

och ilska (Renker et al., 2013; Atan et al., 2013; Wolf et al., 2014; Rammaciati et al., 2015). 

Sjuksköterskorna i Renker et al. (2013) uppgav att de var frustrerade på grund av att de inte 

hann med att rapportera HOV. Den enda tid de kunde rapportera eller dokumentera var efter 

jobbet. I studien av Wolf et al. (2014) framkommer att sjuksköterskor som har blivit utsatta 

mer än en gång var frustrerade att det inte skedde någon förändring kring säkerhet i 

arbetsmiljön. Rammaciati et al. (2015) skriver om en annan situation där en sjuksköterska 

blivit utsatt för HOV utan att någon åtgärd från sjukhuset vidtagits, utan hen fick klara sig 

själv. Om däremot en patient exempelvis förstör en dörr så anmäler sjukhuset patienten för 

materialförstöring. HOV mot sjuksköterskor kan leda till en känsla av besvikelse över arbetet 

(Child  & Sussman, 2017; Atan et al., 2013). Child och Sussman (2017) skriver att många 

uppgav att de hade valt sjuksköterskeyrket för att kunna hjälpa personer i behov av vård, 

dock så upplevde de i mötet att de möttes av otrevliga och hotfulla patienter och anhöriga. 



10 

 

Detta medförde en känsla av frustration som gjorde att de ifrågasatte sitt yrkesval. 

Sjuksköterskorna uttryckte att det kändes orättvist och jobbigt då de förväntas ge en god 

vård även till någon som utsätter dem för HOV. 

Rädsla och oro att det ska hända igen 

Både manliga och kvinnliga sjuksköterskor upplever rädsla till följd av HOV och 

rapporterade att verbala övergrepp i form av att patienten skriker samt att de kommer med 

orimliga krav är vanligt förekommande. Sjuksköterskorna upplevde att det var så vanligt 

med HOV att de tappat räkningen över hur ofta de blivit utsatta för verbalt våld (Pich et al., 

2011). Rädslan hos sjuksköterskorna fanns både under arbetstid och även efter att 

arbetsdagen var slut (Han et al., 2017). De som blivit utsatta för traumatiserande våldsamma 

händelser kände en rädsla över att gå till arbetet som en reaktion mot att hamna i nya liknande 

situationer (Wolf et al., 2014). HOV leder till att sjuksköterskor ibland upplever sådan oro 

över arbetet att de vill bli eskorterade av säkerhetsvakter eller någon annan till och från bilen 

eller jobbet (Pich et al., 2011 & Han et al., 2017). I en annan studie rapporterade 

sjuksköterskorna att de lätt kunde bli skrämda under tiden de vårdade patienterna eftersom 

de tidigare haft erfarenheter av HOV (Gates, Gillespie & Succop, 2011). Trots att de blev 

rädda när någon incident inträffade så var de allra mest oroade för att det skulle kunna hända 

igen (Rammaciati et al., 2017). Arbetsrelaterat våld utvecklar en negativ påverkan på 

sjuksköterskans hela liv. De fick (flashbacks) med tankar på utsatthet för våld mot sin egen 

och familjens säkerhet (Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy och Chen, 2017). Även Pich et al. 

(2011) skriver att sjuksköterskorna var oroliga för våld mot familjen. Han et al. (2017) 

skriver att vissa sjuksköterskor inte vågade gå ut och leva som förut på fritiden då de kände 

sig osäkra kring sin arbetsplats. 

Känslan av otrygghet, maktlöshet och uppgivenhet 

 

Känslor som väcktes hos sjuksköterskorna till följd av HOV var utsatthet, sårbarhet, 

otillräcklighet och uppgivenhet (Han et al., 2017; Rammaciati et al., 2017; Pich et al., 2011; 

Atan et al., 2013; Wolf et al., 2014; Joung & Kim, 2017). Sjuksköterskor upplevde ibland 

en otillräcklighet och inre skuldkänslor över det som hänt då de kände sig skyldiga till att 

inte kunna lösa situationen och att det var deras fel (Joung & Kim, 2017; Rammaciati et al., 

2017). Vidare beskrev de att någon annan kollega troligen hade hanterat det bättre 

(Rammaciati et al., 2017). Pich et al. (2011) och Rammaciati et al. (2017) skriver att 

sjuksköterskorna uppgav att bli utsatt för HOV upplevdes orättvist och otacksamt då de gett 

en så god vård som möjligt. De upplevde sig sårbara då de kände sig försvarslösa och att det 

inte fanns någon som kunde hjälpa till (Rammaciati et al., 2017). Efter att de blivit utsatta 

för fysiskt våld kände de sig ofta ensamma och rädda. De menade att HOV ledde till psykiska 

och emotionella konsekvenser samt påverkan på deras syn på sin yrkesroll. De lyfte även 

fram att de hade liten eller ingen förmåga att undvika fysiskt våld. Deras strategi var att 

blunda som om ingenting hänt för att om möjligt minska dessa konsekvenser (Han et al., 

2017). Många sjuksköterskor kände sig utsatta och hjälplösa till följd av HOV vilket ledde 

till stora psykiska påfrestningar. De menade att det var svårt att förhindra HOV eftersom det 

blivit allt vanligare (Yoon & Sok, 2016). Joung & Kim (2017) styrker även att en del av 

deltagarna valde att stå ut med situationen eller agerat som om ingenting hänt. Många 



11 

 

upplevde att de hade känslomässiga sår orsakat av HOV som troligen aldrig försvinner 

(Rammaciati et al., 2017). När sjuksköterskor utsätts för HOV ledde det ofta till att de kände 

sig ynkliga, tycker synd om sig själva och känner nedstämdhet (Atan et al., 2013). En 

sjuksköterska uppgav att det förekom mycket verbalt våld och när det hände tänkte hon att 

det var otur men att det sedan påverkade resten av arbetsdagen. I samma studie berättade en 

annan sjuksköterska att hon blivit utsatt för att få innehållet ur en patients matlåda hälld över 

sig. Då tänkte hon tur att det inte var en varm dryck så hon brände sig. Trots detta så var hon 

tvungen att behålla ett professionellt förhållningssätt och fortsätta arbeta (Han et al., 2017). 

Ytterligare en sjuksköterska berättade att hon var tvungen att gå till rådgivning i flera 

månader efter att ha blivit utsatt för HOV. Det största hindret för henne att komma tillbaka 

till arbetet var känslan av att vara ett offer istället för att ha rollen som en hjälte (Wolf et al., 

2014). HOV är vanligt förekommande på akutmottagningarna (Wolf et al., 2014; 

Rammaciati et al., 2015; Han et al., 2017). Därför uttryckte många sjuksköterskor att det var 

en del av deras vardagliga arbete (Renker et al., 2013; Wolf et al., 2014; Han et al., 2017; 

Rammaciati et al., 2017).  En anledning till att HOV uppstod var patientens sjukdom vilket 

ansågs att våldet inte var avsiktligt. Trots detta ansåg sjuksköterskorna att det var 

oacceptabelt att patienter och anhöriga utövade HOV mot dem och att det alltid sårade dem. 

I samma studie framkom det att verbalt våld inte längre ansågs som våld, eftersom det var 

så vanligt, utan att det i princip krävdes att någon blev fysiskt skadad innan det skulle bli 

uppfattas så (Rammaciati et al., 2017). Vissa sjuksköterskor valde att förneka den påverkan 

som HOV hade för att de accepterat det som en del av sitt arbete eller gett upp i vetskapen 

av att det är för vanligt för att göra någonting mot. HOV har därför blivit rutin och kollegor 

kan till och med vara hårda mot sjuksköterskor som inte vill acceptera det och ifrågasätter 

deras yrkesval (Wolf et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de varken hade tid eller 

ork att handskas med HOV på grund av en hög arbetsbelastning. Istället så valde de att 

ignorera, hålla det inombords och tolerera det HOV som de utsatts för (Han et al., 2017). 

 

Behov av stöd 

Temat handlar om det stöd sjuksköterskorna får i samband med HOV. Det framkommer att 

de för det mesta upplever stöd från kollegor men sällan från sjukhus eller rättsväsendet. Kan 

relateras till tre subteman. Dessa var: stöd från kollegor, stöd från ledningen och stöd från 

rättsväsendet. 

Stöd från kollegor 

 

En del sjuksköterskor upplevde att de fick ett gott stöd från sina kollegor om de blivit utsatta 

för HOV (Joung & Kim, 2017; Rimmaciati et al., 2015; Child, 2017). En del sjuksköterskor 

uppgav att kollegor var bra på att rycka in om man blev utsatt. Sjuksköterskor i triagen 

upplevde att det ofta var kollegor som kom till undsättning om de blev utsatta (Rimmaciati 

et al., 2015). Sedan fanns det beskyddande kollegor som gick emellan och skyddade sina 

kollegor mot en hotfull patient, särskilt nya och osäkra sjuksköterskor. De kunde stå upp för 

sina kollegor utan att de kände sig överkörda. En del manliga sjuksköterskor upplevde att de 

vid tillfällen då det inte fanns någon säkerhetsvakt i närheten kände sig tvungna att axla 

ansvaret själva. En manlig sjuksköterska berättade att när ingen av dem ”killar” arbetade 
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kunde ibland saker och ting spåra ur, där patienterna går från verbalt till fysiskt våld (Child, 

2017). Enligt Pich et al. (2011) och Joung och Kim (2017) sökte sjuksköterskorna hjälp från 

kollegor för att klara av HOV och Pich et al. (2011) såg att sjuksköterskorna hade reflektions 

tunder för att kunna bearbeta det. Child och Sussman (2017) beskrev sjuksköterskor som 

upplevde att vissa kollegor kunde ha en lugnande inverkan på våldsamma patienter och 

anhöriga. Samtidigt så var det vissa som tyckte att den som hade varit våldsam mot en 

sjuksköterska inte skulle bli respektfullt behandlad av en annan kollega. I samma studie så 

framkom att vissa sjuksköterskor fick allting att eskalera vilket ledde till att patienten började 

bete sig dåligt. Redan från början gav de ett dåligt bemötande, byggde relationer på fel sätt 

och gav ofta dålig information.  Vidare så beskrevs att det fanns vissa sjuksköterskor som 

inte bör jobba i triagen då de inte trivdes där, hade jobbat länge och inte visste när de skulle 

välja sina strider. Även Rammaciati et al. (2015) skrev att en del sjuksköterskor i efterhand 

kunde förstå varför vissa kollegor blev mer utsatta än andra för HOV. De menade att 

sjuksköterskorna skulle ha varit oförskämda och bryska gentemot patienterna och anhöriga. 

Således var det väl förtjänt på grund av deras dåliga förhållningssätt. 

Stöd från ledningen 

 

De flesta sjuksköterskor upplevde att de inte fick något stöd av varken sjukhuset eller 

ledningen (Renker et al., 2013; Pich et al., 2011; Han et al., 2017; Wolf et al., 2014; 

Rammaciati et al., 2015; Child  & Sussman, 2017). Det upplevdes som att sjukhuset för det 

mesta stod på patientens sida för att bibehålla en god upplevelse ur patientens perspektiv 

trots att patienten uppvisat våldsamt beteende (Child & Sussman, 2017; Renker et al., 2013). 

Patienter som hade betett sig illa fick mat som kompensation vilket gjorde att sjuksköterskan 

uppfattade det som att HOV uppmuntrades (Renker et al., 2013). En sjuksköterska berättade 

att deras överordnade var mer orolig för att skydda sjukhusets anseende än över 

sjuksköterskornas säkerhet och välbefinnande efter överfall (Wolf et al., 2014). De som satt 

i ledningen ansågs stå på den våldsamma patientens sida, sjuksköterskornas eller båda 

parters. Då de stod på bådas sida så ansågs inte stödet utgöra någon betydelse (Child  & 

Sussman, 2017).  Ett annat bekymmer bland sjuksköterskorna var att sjukhusets fokus var 

mer på att reagera när HOV hade inträffat än att arbeta förebyggande (Pich et al., 2011). Det 

upplevdes som att det inte var någon som brydde sig om någon skulle rapporterat en 

händelse. Troligen inte förrän någon hade blivit illa skadad (Renker et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade stöd från ledningen och blev lämnade i sticket. 

Upplevelsen var att de inte kunde försvara sig och att ingen annan gjorde det heller vilket 

ledde till att de blev frustrerade och arga (Ramacciati et al., 2015). Trots att det rådde 

nolltolerans mot HOV så upplevdes det att HOV skulle tolereras då de skyltar som fanns 

inte efterföljdes (Pich et al., 2011; Wolf et al., 2014). Sjuksköterskor rapporterade att det 

fanns bristande rutiner kring hur HOV hanteras. De menade att det skulle behöva införas och 

tillämpas en nolltolerans mot HOV. Vidare uppgav de att Patienter och anhöriga som utför 

HOV ska behöva stå till svars för sina handlingar och ta konsekvenserna (Renker et al., 

2013).  För att förhindra att HOV inträffar i framtiden ansåg sjuksköterskor att det skulle 

krävas tydliga bud mot de patienter och anhöriga som är hotfulla eller våldsamma, som visar 

att det inte är okej. Det ska också kunna vara möjligt att be anhöriga avlägsna sig och inte 

släppa in dem igen (Renker et al., 2013). Deltagarna uttryckte även oro över brist på 

säkerhetsutrustning, som till exempel avsaknad av larmknappar (Wolf et al., 2014). 

Ledningen ska vara stöttande så att sjuksköterskor slipper känna sig orolig för att försvara 
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sig själva och sitt självbevarande. Sjuksköterskorna ansåg att det behövs en stödjande 

ledning för att bibehålla personal nivån (Renker et al., 2013). Enligt Pich et al. (2011) ansågs 

det att sjukhuset borde anordna gemensamma reflektioner stunder efter att HOV inträffat 

men att det inte gjordes. Istället så fick sjuksköterskorna göra det på eget initiativ. Enligt 

Han et al. (2017) och Wolf et al. (2014) upplevde sjuksköterskorna inget stöd när de ville 

anmäla HOV utan de avråds från att göra det. Den direkt överordnade chefen kunde dock 

vara stöttande (wolf et al., 2014). Han et al. (2014) skrev att de fick förklarat för sig att det 

inte var någon idé då det tog sådan tid och ändå inte skulle leda till ett fällande. Trots detta 

så valde en del sjuksköterskor att alltid rapportera till ledningen om hen hade blivit utsatt för 

HOV (Joung & Kim, 2017). 

  

Sjuksköterskorna rapporterade att de behöver hjälp från säkerhetsvakter (Child & Sussman, 

2017; Renker et al., 2013). De menade att stödet från säkerhetsvakter gjorde att de kunde 

koncentrera sig på att ta hand om patienterna och anhöriga (Renker et al., 2013). Dock var 

alla säkerhetsvakter inte lika bra, vissa är bättre än andra. Det fanns de som var i för dålig 

form för att vara till hjälp och de som går på maktmissbruk och använder våld direkt. De 

ville hellre ha dem som först pratar med patienterna. Poliser ansågs utgöra ett större 

inflytande, vara mer avskräckande och inge mer respekt än vakter (Child & Sussman, 2017). 

Det upplevdes ofta att säkerhetsvakterna hade dåliga rutiner vad gällde att visitera genom 

patienter och dess anhöriga efter skadliga föremål. Till och med besökare som hade varit 

våldsamma och hotfulla släpptes in av vakterna igen, trots att de blivit utslängda tidigare 

(Renker et al., 2013). 

 

Stöd från rättsväsendet 

Sjuksköterskor som hade blivit utsatta för HOV från patient eller dess anhöriga upplevde att 

de inte fick något stöd från rättsväsende genom att väcka åtal (Wolf et al., 2014). De 

upplevde att de inte hade stöd från lagen då de inte tilläts försvara sig även om de kunde. De 

upplevde då att de alltid hade fel och att de istället tvingades till acceptans (Rammaciati et 

al., 2017). En sjuksköterska sa att åklagare försökte att avråda från att föra åtal då det inte 

skulle leda till någon fällande dom ändå. En annan sjuksköterska berättar att en åklagare sa 

att; är inte det naturligt med HOV inom akuten. Detta fick hen att känna sig som ett offer. 

Sjuksköterskor som inte har fått stöd kände frustration, ångest och en förstärkt känsla av 

otrygghet (Wolf et al., 2014). 

Negativ påverkan 

Temat handlar om den negativa påverkan som HOV har både för sjuksköterskan och på 

omvårdnaden. Det påverkar både sjuksköterskans vilja och förmåga till att utföra sitt arbete 

samt stanna kvar i professionen. Kan relateras till tre subteman. Dessa var: utbrändhet och 

PTSD, påverkan på omvårdnaden och funderingar på att lämna arbetet. 

Utbrändhet och PTSD 

 



14 

 

Sjuksköterskor som blir utsatta för HOV kan ofta få flashbacks som sätter spår i tankarna 

och det kan resultera i en PTSD-reaktion. PTSD-reaktion är enligt författarna en kvarstående 

psykologiskt trauma som gör att det påverkar sjuksköterskor förmåga till att jobba som 

tidigare (Gates, Gillespie & Succop, 2011; Wolf, Delao & Perhats, 2014). Sjuksköterskorna 

angav att de blev undvikande gentemot patienter och anhöriga i situationen då de fick 

flashbacks, dessutom blev de mer lättskrämda (Gates et al., 2011). Därtill drabbades de av 

illamående, skakningar och plötslig gråt i situationer som egentligen inte var hotfulla. Dessa 

reaktioner uppkom exempelvis då sjuksköterskorna arbetade ensamma i triagen (Wolf et al., 

2014). Deltagarna rapporterade att de hade återkommande tankar om händelser de har varit 

med om vilket gjorde att de blev frustrerade, lättirriterade och upprörda. Trots detta försökte 

de att arbeta som om ingenting hänt och försökte att inte tänka på det. Detta hjälpte dem ofta 

att hantera sina känslor och minskade frustrationen, irritationen och gjorde dem mindre 

upprörda (Gates et al., 2011). En del sjuksköterskor som utsatts för HOV uppgav att de kände 

sig utbrända, kände minskad arbetsglädje och kände sig inte längre tillfredsställda av sitt 

arbete (Yoon & Sok, 2016). 

Påverkan på omvårdnaden 

Gates, Gillespie och Succop (2011) skrev att sjuksköterskorna som blivit utsatta för HOV 

fick en sämre koncentration, tänkte mindre klart, var sämre på att kontrollera sina känslor 

gentemot sina kollegor, patienter och anhöriga samt hade humörsvängningar. I studier av 

Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy och Chen (2017) och Renker, Scribner och Huff (2013) 

framkom att många av deltagarnas vilja att ge god vård minskade efter att de blivit utsatta 

för HOV. När en våldsam patient eller en patient som hade våldsamma anhöriga skulle 

vårdas så sjönk kvaliteten på omvårdnaden avsevärt. Förmågan till empati (Gates et al., 

2011) och medlidande (Han et al., 2017) upplevdes minska enligt sjuksköterskor som har 

blivit utsatta för HOV. Detta uppvisades extra starkt gentemot patienter och anhöriga som 

hade utsatt sjuksköterskan för HOV (Pich et al., 2011). Vissa sjuksköterskor upplevde att de 

fick en konflikt inombords då de egentligen ville arbeta efter det de lärt sig under 

utbildningen, om vård på lika villkor (Han et al., 2017). Omvårdnaden till övriga patienter 

och anhöriga blev också påverkat (Gates et al., 2011; Renker et al., 2013) och det 

känslomässiga stödet minskade även till övriga patienter som en konsekvens (Renker et al., 

2013). Rädslan för att bli skadad av en patient kunde göra att personalen missade viktiga 

vårdbehov då de undvek patienten (Renker et al., 2013). 

Funderingar på att lämna arbetet 

I en sydkoreansk studie av Jeong och Kim (2017) framkom att mer än dubbelt så många 

kvinnliga än manliga sjuksköterskor valde att lämna arbetet till följd av HOV. Många 

sjuksköterskor försökte hantera situationen på egen hand genom att till exempel stå ut med 

eller ignorera den och vissa undvek att tänka på den genom att dricka alkohol efter jobbet. 

De som inte sökte stöd är oftast de som lämnar arbetet. Pich et al. (2011) skriver att HOV 

exempelvis ledde till att många sjuksköterskor inte vill sitta i triagen mer och i studien av 

Atan (2013) framkom att 13,8 procent av sjuksköterskorna hade planer på att byta jobb. 

Kvarvarande trauman till följd av HOV kan enligt Wolf et al. (2014) leda till att 
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sjuksköterskor känner att de måste byta arbetsuppgifter, avdelningar eller sjukhus även om 

de inte byter yrke. 

Resultatsammanfattning 

I resultatet ingick tre huvudteman som beskrev sjuksköterskors erfarenheter av HOV på 

akutmottagningar. HOV ledde till att många sjuksköterskor drabbades av långsiktiga 

psykologiska konsekvenser som på sikt kunde leda till PTSD. Känslor till följd av HOV var 

ofta maktlöshet och uppgivenhet som bland annat kunde leda till att de såg HOV som en del 

av arbetet. De upplevde också rädsla och oro för att det ska inträffa igen, en oro även på 

fritiden och en rädsla för att något kunde hända familjen.  Det kunde även leda till en 

frustration och besvikelse över sin arbetssituation. Detta i sin tur kunde leda till att 

sjuksköterskorna påverkades i sin patientnära omvårdnad bland annat genom att visa mindre 

empati och medlidande. Resultatet visade att flera sjuksköterskor främst upplevde stöd från 

kollegor och sällan upplevde att sjukhuset var till något stöd då de oftast stod på de 

våldsamma patienternas sida eller saknade förebyggande åtgärder. Arbetssituationen och det 

bristande stödet ledde ofta till tankar på att byta arbetsplats bland sjuksköterskorna. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Examensarbetet byggdes på en litteraturöversikt efter en metod utarbetad av Friberg (2017). 

Denna metod användes då analysen följer steg som var lätta att tyda. Med tydlig beskrivning 

och struktur kunde den utarbetade planen enkelt följas och läsaren ges möjlighet att förstå 

metodprocessen. 

  

I litteraturstudiens resultat ingick artiklar som använt sig av både kvalitativ och kvantitativ 

metod för att uppnå en bred såväl som djup förståelse inom ämnet. En kvalitativ metod 

innebär att forskaren studerar subjektiva upplevelser hos individer och försöker uppnå en 

ökad förståelse (Friberg, 2017). Studier med denna metod ansågs därför vara lämpliga för 

att närmare undersöka sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter. Svagheten med den 

kvalitativa metoden kan dock vara att bara ett litet antal sjuksköterskor kan delta. Den 

kvantitativa metoden däremot är objektiv och använder sig av mätningar och jämförelser för 

att se om det finns samband (Segesten, 2017). Därmed kan undersökningar inkludera många 

sjuksköterskor inom kortare tid till skillnad från den kvalitativa metoden. Kvantitativa 

metoden ska på ett mer objektivt sätt ge en översiktlig och bra bild över de mest frekventa 

och signifikanta faktorerna. Det i sin tur ökar trovärdigheten. Dock är svagheten att den inte 

studerar sjuksköterskornas subjektiva upplevelser då forskaren inte behöver träffa 

deltagarna. Enligt Borglin (2017) går kvalitativ och kvantitativ metod hand i hand, det vill 

säga de kompletterar varandra. Därför bör inte arbetet begränsas av studiernas metod då en 

risk kan förekomma att viktiga resultat försummas. 

  

Eftersom det var svårt att hitta artiklar som är skrivna på svenska, användes istället peer 

reviewed artiklar som var skrivna på engelska, då de flesta artiklar som var tillgängliga var 

skrivna på engelska. För att få fram rätt sökord till att hitta engelska artiklar togs stöd av 

Svensk MeSH från Karolinska institutet. Sidan användes även för att kunna göra korrekta 

översättningar från vissa engelska ord till svenska då innebörden i artiklarnas text inte skulle 

förvrängas. Dock var det fortfarande svårt att översätta vissa meningsbärande ord till 

svenska. Många deltagare använde sig av talspråk vilket gjorde översättningen till ett svenskt 

akademiskt språk svårare. I början var tanken att skriva om sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av HOV generellt. Sökningar i databaser visade att HOV var mest 

förekommande på akutmottagningen. Redan tidigt ansågs att avgränsning till 

akutmottagningen krävdes för att det inte ska bli för brett. En del artiklar som valdes 

inkluderade även andra yrkesgruppers upplevelser och erfarenheter av HOV i sina studier. 

Dessa yrkesgrupper exkluderades i urvalet, därför har deras upplevelser och erfarenheter inte 

tagits med. Två databaser användes för artikel sökningen vilket enligt Henricson (2017) 

anses styrka trovärdigheten. Trovärdighet bygger enligt Kristensson (2014) på hur noggrann 

forskaren tydliggör processen för att läsaren ska förstå resultatets kopplingar. I detta begrepp 

ingår enligt författaren fyra begrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet. Artiklarna som söktes avgränsades till mellan år 2000-2019 vilket ansågs vara ett 

bra spann för att inte missa viktiga upplevelser. Men ingen av artiklarna som sedan användes 

var äldre än från 2011 vilket ökar överförbarheten och trovärdigheten. 
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Eftersom inga svenska artiklar hittades som kunde svara på syftet, inkluderades artiklar från 

många olika dela av världen. Detta ansågs tyda på en svaghet med arbetet då fenomenet inte 

kunde ses ur den svenska sjukvårdens perspektiv men det gjorde att resultatet blev ur ett mer 

eller mindre globalt perspektiv istället. Artiklarna som användes visade liknande resultat 

kring sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av HOV vilket ökade reliabilitet och 

validitet. Med reliabilitet menas att mätningar kan utföras flera gånger och visa samma 

resultat. Med validitet menas huruvida forskaren mäter det hen avsett att mäta (Billhult, 

2017). I de flesta artiklar framkom att sjuksköterskor hade liknande upplevelser och 

erfarenheter av HOV, vilket troligen kunde öka generaliserbarheten och överförbarheten. 

Generalisering innebär att det går att generalisera bortom den gruppen som studeras, alltså 

att det som studerats stämmer överens med andra sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter. Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra grupper än de som 

har studerats (Preibe & Landström, 2017). Att resultatet fick en global inriktning kan också 

vara en fördel för denna uppsats eftersom Sveriges befolkning blivit allt mer mångkulturellt 

och även svenska sjuksköterskor kommer idag från olika delar av världen. Det kan dock vara 

svårt att dra paralleller mellan Sverige och övriga världen, eftersom en inblick saknas av hur 

sjukvårdssystem på akutmottagningar ser ut i andra länder. 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom tydligt att sjuksköterskor drabbas av emotionella konsekvenser till följd 

av HOV. Oro och rädsla, frustration, uppgivenhet, hjälplöshet, maktlöshet och otrygghet var 

de vanligast förekommande. Pich et al. (2010) fann att de psykologiska effekterna kunde 

leda till allvarliga konsekvenser på sikt såsom PTSD och utbrändhet. Utbrändhet kan uppstå 

akut i samband med traumatiska händelser hos individer som utsatts för hög stress under en 

längre tid utan möjlighet till återhämtning (Glise, 2013). Om nolltolerans policyn efterföljs 

som det avses så skulle problemen kunna minska. 

 

Återkommande känslor i resultatet var maktlöshet och uppgivenhet. Vidare kände sig 

sjuksköterskorna otillräckliga inför HOV vilket ledde till att de bar skulden till det inträffade. 

Till exempel genom att tänka om det var någon annan sjuksköterska hade hen hanterat det 

bättre. Dessutom visade resultatet att många sjuksköterskor såg HOV som en del av arbetet 

eftersom det var vanligt förekommande. Vilket visade sig genom att många sjuksköterskor 

inte längre ansåg att verbalt våld var våld. Pich et al. (2010) har styrkt detta genom att visa 

att en anledning till att HOV underrapporterades var att det ansågs vara en del av arbetet. 

Intressant visade Lau et al. (2004) att sjuksköterskor som blivit mer utsatta för HOV också 

skrev färre rapporter än sina kollegor som var mindre utsatta. Därtill uppfattade de i större 

utsträckning HOV som en del av arbetet än sina kollegor. Detta tyder på att sjuksköterskor 

successivt kan utveckla en mentalitet där HOV accepteras. En trolig följd till att HOV 

underrapporteras är att ledningen inte sätter in adekvata åtgärder på grund av att de inte får 

reda på hur frekvent det är. Kennedy och Julie (2017) fann att en anledning till att HOV 

accepterades var att sjuksköterskor använde det som en copingstrategi mot psykologisk 

påverkan. Resultatet visade dock att vissa sjuksköterskor hade svårt för att acceptera och 

hantera HOV. I sjusköterskeprofessionen ställs en mängd olika krav. Bland annat att planera, 

utföra, dokumentera samt utveckla omvårdnadsarbetet. Det är därför viktig att 
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sjuksköterskan utvecklar färdigheter kring copingstrategier för att hantera sin 

arbetssituation. I resultatet framkom att många sjuksköterskor valde att acceptera HOV som 

en del av arbetet som en copingstrategi. En annan viktig aspekt är att sjuksköterskan genom 

att utveckla copingstrategier för att åtgärda HOV kan känna en större hanterbarhet som även 

kan leda till förbättringar i arbetsmiljön. 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor som blivit utsatta för HOV utförde sämre vård 

framför allt till våldsamma patienter men även till övriga. Lau et al. (2004) och Pich et al. 

(2010) har styrkt att sjuksköterskan gav sämre vård inte bara till de våldsamma patienterna 

men även övriga patienter till följd av HOV. De blir sämre på att visa empati och medlidande. 

Kennedy och Julie (2013) samt Pich et al. (2010) har även styrkt att HOV kunde påverka 

sjuksköterskorna avseende empati och medlidande. Vidare visade resultatet att 

sjuksköterskor som blivit utsatta för HOV utvecklade ett undvikande beteende på grund av 

att de blev rädda för att det ska hända igen. Vilket ledde till att de missade viktiga 

vårdinsatser kring patienterna. Kennedy och Julie (2013) fann att sjuksköterskor ofta 

medvetet valde att ha så lite som möjligt att göra med våldsamma patienter eller ignorera 

dem till följd av att de har varit med om våldsamma incidenter tidigare. Då gjorde de bara 

det som verkligen behövde göras men inget mer. Det står i konflikt med sjuksköteterskans 

kompetensbeskrivning som bland annat innebär att ha ett moraliskt och etiskt ansvar. Varje 

patientmöte ska utföras med ett bra bemötande och förhållningssätt och vården ska ges efter 

patientens individuella unika behov (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Det kan troligen 

leda till en ond spiral om patienter triggades till våld då sjuksköterskor inte kunde se ur 

patientens perspektiv och har förståelse för patientens lidande. Att sjuksköterskan undviker 

patienten och inte kan se ur hens perspektiv kan troligen också leda till att den 

personcentrerade vården inte blir god då den ska bygga på ett partnerskap. Partnerskapet kan 

då påverkas negativt och leda till sämre omvårdnad där patienten känner sig missförstådd.  

 

Ett fenomen som återkom i resultatet var bristande stöd från sjukhusets. Det framkom att 

sjuksköterskor ofta kände sig oprioriterade till fördel för våldsamma patienter och anhöriga. 

Detta upplevdes vara för att skydda sjukhusets anseende. Dessutom ansåg de att sjukhuset 

inte efterföljde sin policy om nolltolerans. Trots att HOV rapporterades så uppfattades att 

ledningen inte skulle vidta åtgärder och en del sjuksköterskor avråddes från att polisanmäla 

övergrepp. Detta styrks av Pich et al. (2010) som menade att sjuksköterskor upplevde att 

ledningen nonchalerade de rapporterade incidenterna vilket var några av anledningarna till 

att HOV blev underrapporterade. I det framkomna resultatet visades att sjuksköterskorna 

som blivit utsatta för HOV inte fått stöd från sjukhuset. Dessutom skrev författarna att 

ledningen och arbetsgivaren hade börjat anamma en tillåtande attityd till HOV. Även Lau et 

al. (2004) och Kennedy och Julie (2013) skrev att sjuksköterskorna var missnöjda med stödet 

de fick från ledningen och att de hellre sökte stöd från sina kollegor. Kennedy och Julie 

(2013) beskrev att sjuksköterskekollegor gav bättre stöd genom att visa bekräftelse och 

backa upp direkt vid inträffande våldsamma incidenter. I resultat framkom att sjuksköterskor 

som inte får stöd från ledningen på sikt kan uppfatta att arbetet saknade mening, begriplighet 

och hade svårt att hanterbara det vilket kunde ge en låg känsla av sammanhang (KASAM). 

Ledningen skulle kunna implementera KASAM till sjuksköterskorna på samma sätt som 

sjuksköterskan ska implementera KASAM hos patienten. Arbetsmiljölagen (AFS 

1977:1160) talar emot arbetsgivarens agerande i resultatet genom att säga att det är deras 

ansvar att se till  att det skapas en trygg arbetsplats utan HOV. Enligt lagen ska ledningen 
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dessutom stödja och skapa förutsättningar i form utbildningen, information och se till att de 

har rätt kunskaper i ämnet. Heckemann, Zeller, Hahn, Dassen, Schols och Halfens (2015) 

skrev att sjuksköterskor som hade gått utbildning i att hantera HOV kände sig tryggare och 

var bättre på att hantera HOV. Om inte sjukhuset tar tag i problemet med HOV så är det 

troligen en stor risk för att sjuksköterskor slutar arbeta på akutmottagningen för en annan 

avdelning och att sjuksköterskor blir avskräckta från att söka arbete där. HOV har visat vara 

ett växande problem och därför är det viktigt att ledningen fokuserar på förebyggande 

åtgärder i form av exempelvis nya säkra lokaler samt utformningen av lokaler så att 

sjuksköterskor inte jobbar ensamma. Dessutom så krävs utbildning i självskydd, kurser i 

konflikthantering och att nolltolerans efterföljs. En annan viktig aspekt skulle troligtvis 

kunna vara att öka medvetenheten hos politikerna kring HOV så att alla berörda parter inom 

hälso- och sjukvårdsledningen får en gemensam strategi. Dessutom så har politikerna en 

viktig roll i beslutsfattande så om de blir medvetna om problemet så kan de fördela mer 

resurser till förebyggande arbete. 

 

Sjuksköterskans roll innefattar ansvarsområden utanför det direkta mötet med patienten. Till 

exempel så är hen en ledare, samordnare och dokumenterar omvårdnaden. Detta kan påverka 

patientmötet genom tiden inte räcker till. Ett förslag på förbättring i arbetsmiljön skulle 

kunna vara att anställa fler sjuksköterskor. Vilket kan förebygga HOV genom att patienten 

inte behöver vänta länge då de känner sig förbisedda.    

 

 

Konklusion 

 

Denna studie visar att HOV påverkar såväl sjuksköterskor som patienter och hela 

vårdkulturen. Det har negativa konsekvenser som på sikt leder till att sjuksköterskor inte vill 

arbeta kvar på arbetsplatsen. Att förebygga HOV gynnar inte bara den enskilde 

sjuksköterskan utan hela samhället. Att sjuksköterskor ska känna sig trygga och säkra på sin 

arbetsplats är självklart då de går till arbetet för att finna mening och göra skillnad för 

patientens hälsa och välbefinnande genom att ge en god och säker vård. Patienter är sårbara 

och är därför alltid i centrum. Detta är svårt för sjuksköterskor att möjliggöra då de utsätts 

för HOV. Detta arbete har bidragit till viktig kunskap om hur HOV erfors och påverkar 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete samt ökar medvetenheten för att kunna förebygga HOV. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

 

Det är ett stort problem med HOV på dagens akutmottagningar. Det är viktigt att belysa och 

lyfta fram det HOV som sjuksköterskor upplever på akutmottagningarna. Sjuksköterskornas 

idéer och förslag bör tas på allvar och dessutom ges större roll för att kunna delta vid 

beslutsfattande om hur hälso- och sjukvården bör bedrivas. Detta kan skapa en medvetenhet 

som kan göra att mer resurser läggs på att förebygga HOV och stödja sjuksköterskan i sitt 

arbete. Det krävs en ökad medvetenhet från sjukhusledningen så att olika åtgärder sätts in 

såsom utbildning, anpassade lokaler samt utrustning. Detta är en viktig arbetsmiljörelaterad 
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fråga för både sjuksköterskor och patienter då det ger en direkt påverkan på omvårdnaden. 

Det finns inte tillräckligt med studier som undersöker förekomsten och erfarenheter av HOV 

vilket skapar ett mörkertal så fler studier bör fokusera på detta. 
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OR ''emergency department'') 

101 40 2 
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2019-02-01 

burnout AND nurse* AND emergency 

AND violenc* 

 

16 16 1 
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2019-01-26 
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24 24 2 
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2019-02-01 

nurse* AND violen (''emergency 

department'') AND conseq* 

16 16 1 

Cinahl 

2019-02-01 

nurse* AND violen* AND  stress AND 

(''emergency department'') 

35 35 1 

Cinahl 

2019-02-01 

violenc* AND experienc* AND 

emergency AND patient* AND 

perform* 

21 21 1 

Medline 

2019-02-01 

coping AND nurse* AND violen* 

AND patien* AND emergency 

5 5 1 
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Bilaga 2: Kvalitetsgranskningsmall 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier enligt Friberg (2017).  

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

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

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  

Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

Hur är metoden beskriven?  

Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

Hur har data analyserats?  

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

Vad visar resultatet?  

Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

Vilka argument förs fram?  

Förs det några etiska resonemang?  

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

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

 

Granskningsfrågor för kvantitativa studier enligt Friberg (2017).  

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

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

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  

Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

Hur är metoden beskriven?  

Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?  

Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

Vad visar resultatet?  

Vilka argument förs fram?  

Förs det några etiska resonemang?   

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet?   

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antagande? 
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Bilaga 3: Tabell över artikelanalys 

Författare,Årtal 

och land 

Syfte Metod Urval och 

studiegrupp 

Resultat Etiskt godkännande Kvalitet 

Atan, Ü., 

Arabaci, B., 

Sirin, A., Isler, 

A., Donmez, S., 

Guler, U., Oflaz, 

U., Ozdemir, G., 

& Yazar Tasbasi, 

F. (2013). 

Vilken typ av våld 

och hur ofta 

upplevs HOV på 6 

universitetyssjukhus 

i Turkiet. 

Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

44 frågor 

behandlades och 

det var både 

kvalitativa mer 

öppna frågor 

samt 

kvantitativa.   

658 

sjuksköterskor 

från 6 turkiska 

sjukhus var 

tillfrågade att 

delta och 441 

svarade.  

Resultatet visade 

att 60 % av 

sjuksköterskorna 

upplevde HOV 

och att det 

påverkade deras 

hälsa negativt samt 

att det påverkade 

hur de presterade 

på arbetet. 

Utförd enligt 

Helsingforsdeklarationen. 

Godkänd av en etisk 

kommité på Ege 

University School of 

Nursing. Tillåtelse från 

sjukhuset och 

sjuksköterskorna blev 

informerade om studien 

och att de var anonyma.  

God 

kvalitet 

Han, C.Y., Lin, 

C.C., Barnard, 

A., Hsiao, Y. C., 

Goopy, S., & 

Chen, L. C. 

(2017).  

 

Taiwan 

Syftet var att förstå 

sjuksköterskornas 

erfarenheter 

och perspektiv vid 

arbetsrelaterade 

HOV 

 

Kvalitativ 

fenomenografisk 

design . 

Deltagarna har 

intervjuats 

enskilt och 

sedan 

analyserats samt 

tolkats.  

30 

sjuksköterskor 

som jobbade på 3 

olika 

akutmottagningar 

i Taiwan. 

4  kategorier: del 

av jobbet, 

livshotande, 

minskad arbetslust 

och att det var som 

en mardröm. 

Påverkar 

sjuksköterskor på 

fysiska, 

psykologiska, 

sociala, personliga 

och professionella 

nivåer. 

 

Etiskt godkännande från 

granskningsnämnder på 

sjukhusen. Deltagarna 

fick information om att 

det var frivilligt att delta 

och att de kunde dra sig 

ur när som helst. 

God 

kvalite 

Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A. 

& Addey, B.  

(2015) 

 

Italien. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

känslor och 

upplevelser av 

arbetsrelaterat våld. 

 

Gruppintervju 

med kvalitativa 

frågor spelades 

in och 

analyserades. 

9 stycken 

sjuksksköterskor 

från 7 olika 

akutmottagningar 

i Toscana, 

Italien. 3 var män 

och 6 var 

kvinnor. 

Snittålder 44 år. 

Författarna kom 

fram till 10 olika 

teman och 

problem 

associerade med 

HOV. 

Etiskt godkännande från 

en Umbrias etiska 

kommitte. Alla deltagare 

var med frivilligt och 

hanterades anonymt och 

fick information om 

studien innan.  

God 

kvalite 
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Renker, P., 

Scribner, S. & 

Huff, P. (2015). 

 

U.S.A. 

Syftet var att 

beskriva och 

identifiera 

personalens 

upplevelser, 

erfarenheter 

och  oro kring våld 

och övergrepp från 

patienter och 

besökare på en 

akutmottagning. 

Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär 

med mix av 

kvalitativ och 

kvantitativa 

frågor. En del 

frågor var ja/nej 

och på skala 

medan en del 

var med öppna 

frågor. 

142 personer var 

tillfrågades på en 

akutmottagning. 

41 

sjuksköterskor 

och 10 från andra 

yrkesgrupper 

svarade. 84% var 

kvinnor. 

Identifierade 

bidragande 

faktorer, 

patientupplevelse 

framför 

sjuksköterskan, 

konflikt med andra 

professioner, 

Cynicism som 

konsekvens och 

orsak till våld. 

Dessutom vill man 

ha samarbete med 

ledningen, 

konsekvenser och 

implementering av 

åtgärder. 

 

En etisk nämnd på 

sjukhuset bedömde att 

studien var lämplig. 

Frivilligt deltagande och 

anonymitet. 

God 

kvalite 

Wolf, L., Delao, 

A. & Perhats, C. 

(2014)  

 

U.S.A.  

Syftet var att få en 

bättre förståelse för 

sjuksköterskornas 

upplevelse som ska 

ha blivit fysiskt och 

verbalt drabbade av 

HOV på 

akutmottagningen.   

kvalitativ studie 

baserade av 

intervjuer med 

en öppen fråga 

bestående av 

delfrågor 

angående en 

valfri situation. 

Fråga via e-

mail. 

46 

sjuksköterskor 

skickade in svar 

varav 8 var män 

och 37 var 

kvinnor.  

 

Tre teman 

identifierades 

”Miljö”,”Personal” 

och “Igenkände 

tecken”. En 

acceptans har 

börjat forma sig 

om att det 

accepteras som en 

del av jobbet.  

Etiskt godkänd av 

Chesapeake 

Institutional Review 

Board, Columbia, MD. 

 

God 

kvalite 

Pich, J., 

Hazelton, M., 

Sundin, D., & 

Kable, A. 

(2011). 

Australien 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelser hos 

sjukskötersk-or vid 

patientrelaterat 

HOV under den 

senaste månaden.  

Kvalitatativ 

beskrivande 

design 

(Sandelowski, 

2000). Mer 

öppna frågor för 

att kunna få med 

flera svar. 

6 sjuksköterskor. 

2 män och 4 

kvinnor. Ålder: 

29-53 år. 

Deltagarna 

upplevde att våldet 

har eskalerat. De 

upplever att de inte 

får tillräckligt med 

stöd från 

arbetsgivaren. 

Sedan så framkom 

riskfaktorer och 

hur delatagarna 

påverkades av 

HOV. 

 

Etiskt godkännande av 

Area Health 

Service of the study 

facility och The 

University of Newcas- 

tle, Human Research 

Ethics Committee. 

 

God 

kvalite 
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Jeong, I. Y., & 

Kim, J. S. 

(2018).  

Sydkorea 

Syftet var att se hur 

olika coping 

metoder påverkade 

hur sjuksköterskor 

lämnade sjukhuset 

efter att de blivit 

utsatta för 

arbetsrelaterat våld.  

Kvantitativ 

metod med olika 

skalor som 

sedan 

analyserades 

statistiskt med 

dator. 

260 

sjukslöterskor 

tillfrågades varav 

214 svarade med 

svar som var 

användbara. 186 

kvinnor och 28 

män. Medelålder: 

29 år. 

Att använda en 

emotionell coping 

strategi, att vara 

missnöjd med 

arbetet var kopplat 

till tankar på att 

sluta jobbet. 

Dessutom var det 

fler kvinnor än 

män som tänkte 

det. 

Etiskt godkänd av en G 

universitetets etiska 

nämnd. Det var frivilligt 

att delta och anony 

God 

kvalite 

Gates, D. M., 

Gillespie, G. L., 

& Succop, P. 

(2011). 

U.S.A. 

Syftet var att 

undersöka hur HOV 

påverkade 

sjuksköterskornas 

förmågor till att 

arbeta och hur det 

var kopplat till 

PTSD. 

Tvärsnittsdesign 

med ett 

frågeformulär. 

Kvantitativ 

metod med 

statistisk analys 

i dator. 

3000 

sjuksköterskor 

tillfrågades. 264 

svarade och 230 

av dessa 

analyserades. 

Alla var 

medlemmar i 

Emergency 

Nurses 

Association in 

the United 

States. 

32 män och 198 

kvinnor. 

Resultatet visade 

att sjuksköterskors 

arbete påverkades 

negativt av HOV 

och att många 

upplevde PTSD-

symtom till följd. 

Etiskt godkännande från 

ett universitets 

granskningsnämnd. 

God 

kvalite 

Child, R. J. H., 

& Sussman, E. J. 

(2017). 

U.S.A. 

 

Syftet var att se hur 

erfarenheten 

av  arbetsrelaterat 

HOV var hos 

sjuksköterskorna.  

Kvalitativ metod 

med intervjuer 

som spelades in 

antingen i 

samma rum eller 

över tex telefon. 

En 

snöbollsmetod 

med reklam på 

anslagstavlor 

användes för att 

få deltagare. 28 

sjuksköterskor 

deltog. 

Resultatet var 

bland annat att 

sjuksköterskorna 

var missnöjda över 

sin arbetssituation. 

Dessutom kände 

de sig många 

gånger inte 

stöttade av 

ledningen. 3 olika 

personlighetstyper 

identifierades 

också bland 

kollegorna.  

Godkänd av ett 

universitets etiska 

granskningsnämnd. 

Sjuksköterskorna var 

anonyma och kunde 

lämna studien när som 

helst. 

God 

kvalite 
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Yoon, H. S., & 

Sok, S. R. 

(2016). 

Sydkorea 

Syftet var att se hur 

sjuksköterskor 

reagerar på HOV, 

hur det var med 

utbrändhet och 

nöjdhet över jobbet 

och om det fanns 

korrelationer mellan 

upplevt våld i 

relation till övriga 

faktorer. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ 

metod med 

skalor. Data 

analyserades 

statistiskt i 

dator. 

Av 240 

tillfrågade så 

analyserades 236 

sjuksköterskors 

svar. 

Resultatet visar att 

utbrändhet och hur 

nöjd man är med 

jobbet har ett 

samband med 

HOV och att 

behöva hantera 

våld. 

Etiskt godkänt av Seoul 

universitetets 

granskningsnämnd. 

Forskarna besökte 

akutmottagningarna och 

informerade deltagarna 

om studien. Deltagarna 

informerades om att det 

var frivilligt att vara med 

och att de kunde dra sig 

ur när de ville. 
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