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Abstrakt 

Bakgrund; Hot och våld förekommer dagligen inom verksamheter där vårdpersonal har 

nära kontakt med människor. Akutmottagningar tillhör en av de mest utsatta 

vårdmiljöer för hot och våld mot sjuksköterskor. Livsvärldsteori och viktimologi 

användes som teoretiska referensramar för att få en uppfattning om hur sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagning upplever samt påverkas av hot och våld från patienter. 

Få studier granskar sjuksköterskors egna upplevelser av hot och våld. Syfte; Att belysa 

hur sjuksköterskor på akutmottagningar upplever hot och våld. Metod; En kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer av 12 yrkesverksamma sjuksköterskor, nio 

kvinnor och tre män med minst ett års erfarenhet av att arbeta på akutmottagning i 

Sveriges södra sjukvårdsregion (Skåne, Blekinge, södra Halland och Småland). 

Resultat; Resultatet presenteras i fem kategorier; definitionen av hot och våld, utsatthet, 

riskfaktorer, genus samt åtgärder vid hot och våld. Riskfaktorer som ansågs ligga till 

grund för sjuksköterskors utsatthet var b.la. bristande utbildning och bemanning, 

otillräckliga säkerhetsåtgärder, ensamarbete samt patientens psykiska eller fysiska 

tillstånd. Slutsats; Sjuksköterskor på akutmottagningar upplever hot och våld som ett 

obehag eller rädsla, vilket ger en negativ påverkan i omvårdnadsarbetet och på det 

psykiska välmåendet. Känslan att ej kunna skydda sig vid hotfulla och våldsamma 

situationer ger en känsla av maktlöshet både på och utanför arbetsplatsen. För att 

förbättra arbetsmiljön behövs omfattande internutbildningar i hantering av hot och våld.  

 

Nyckelord 
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Tack 

Ett stort och varmt tack till alla våra informanter som ställde upp och möjliggjorde 

studien samt Emmie Bergström och Marcus Nilsson för ert engagemang. Slutligen vill 

vi även rikta ett tack till examinator Sofia Almerud Österberg och ett extra stort tack till 

handledare Marcus Granmo för allt stöd och hjälp under arbetets gång. 
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Abstract 

Background: Threats and violence are common daily occurrences in any setting where 

a health care professional comes into contact with people, be it patients or their 

associates. Emergency departments (EDs) belong to one of the most exposed health care 

environments in terms of threats and violence against nurses. Lifeworld theory and 

victimology were used as theoretical frames of reference in order to establish a 

perception of how nurses working in EDs are exposed to, and affected by threats and 

violence. Only a handful of published studies examine nurses’ own experiences of 

threats and violence. Purpose: Was to examine how nurses working within EDs are 

affected by threats and violence. Method: A qualitative study was conducted based on 

an analysis of 12 semi-structured interviews with nurses, nine women and three men 

working in EDs at the time of the interview. For inclusion in the study the nurse needed 

at least one year experience working in an ED situated in the southern healthcare region 

of Sweden (including the counties of Skåne, Blekinge, southern Halland and Småland). 

Results: The results of the study are presented in five main categories: Definition of 

threats and violence, Exposure, Risk factors, Genus, and Measures taken when faced 

with threats and violence. Risk factors that may be the origin of their exposure to these 

experiences are, among others, lack of education and staffing, insufficient safety 

precautions, working alone and the patient’s physical and/or mental condition. 

Conclusion: ED nurses experience threats and violence as uncomfortable and fear-

eliciting. This has a negative impact on their mental well-being as well as their overall 

work performance. The sensation of not being able to protect oneself in threatening and 

violent situations gives a sense of hopelessness and lack of control, both inside and 

outside of the workplace. To improve the working environment, extensive internal 

educational efforts are needed to educate ED nurses to cope with threats and violence. 
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1 Inledning 

Innebörden av orden hot och våld väcker starka känslor hos de flesta människor, det är något 

ingen vill råka ut för. Ändå har hela 46% av de sysselsatta kvinnliga sjuksköterskorna någon 

gång blivit utsatta för hot och våld på sin arbetsplats. Motsvarande siffror specifikt för 

manliga sjuksköterskor saknas. Inkluderas hela vård- och omsorgspersonalen upplever 55% 

män och 41% kvinnor att de blivit utsatta för hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

Forskning visar att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning är en utsatt yrkesgrupp 

gällande hot och våld (Schnapp et al., 2016). Författarnas egna upplevelser av ett alltmer tufft 

arbetsklimat väckte intresset för den utförda intervjustudien. Genom att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på akutmottagning, vill författarna ge en djupare 

förståelse kring utsattheten för hot och våld. Studiens resultat kan bidra till en ökad 

medvetenhet kring problematiken och därigenom förbättra arbetsmiljön. En sjuksköterska 

som känner sig trygg i sin yrkesroll och på sin arbetsplats kan fokusera fullt ut på sin yrkesroll 

genom att ge patienten rätt bemötande och omvårdnad. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hot och våld 

Hot definieras enligt nationalencyklopedin (2017a) som en varning om möjlig obehaglig följd. 

Definitionen av våld kan ses som användning av fysisk styrka som påtryckning eller 

bestraffningsmedel mot någon (Nationalencyklopedin, 2017b). En tydlig benämning på hot 

och våld som ett gemensamt begrepp finns inte i litteraturen (Ringstad, 2005). Hot som 

begrepp ses ofta tillsammans med begreppet våld och syftar då vanligen på verbalt eller 

skriftligt hot om våld. Hot kan även upplevas genom icke verbal kommunikation såsom 

blickar eller rörelsemönster. Arbetarskyddsstyrelsen (1993) beskriver att hot och våld är allt 

från trakasserier till mord. Begreppet våld beskrivs genom fysiska slag, örfilar, sparkar, 

knuffar och stryptag. Psykiskt våld kan definieras som både ett direkt och indirekt hot, 

kränkning, förlöjligande och/eller kontroll av en annan person (Isdal, 2001, Socialstyrelsen, 

2010). Psykiskt våld kan ses som olika former av isolering, verbala kränkningar, 

känslomässig utpressning. Detta kan ge en allvarlig, psykisk och fysisk ohälsa, såsom dålig 

självkänsla, stress, ångest, depression och sömnrubbningar (Uppsala universitet, 2015). 

 

2.1.1 Hot och våld på arbetsplats 

Definitionen av våld på arbetsplats kan ses som allt hot av psykiskt våld, trakasserier, 

och/eller andra hot samt uppseendeväckande beteenden mot en anställd (Arnetz 2005). Hot 

och våld förekommer dagligen inom verksamheter där personal har en nära kontakt med 

människor. Hälso- och sjukvården var den verksamhet som hade högst risk att utsattas för hot 

och våld år 2016 (Arbetsmiljöverket (2016b), Brottsförebyggande rådet (Brå) (2015).  
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2.1.1.1 Förekomst av hot och våld på akutmottagning 

Vårdpersonal som arbetar nära patienterna är oftast den grupp som är mest utsatt, då rätt 

utbildning ibland saknas för att kunna bemöta hotfulla situationer. Risken för hot och våld 

mot sjuksköterskor är större inom vissa specifika vårdmiljöer (Arnetz, 2005). 

Akutmottagningen tillhör en av de mest utsatta vårdmiljöerna och är ett av de största 

riskområdena för hot och våld mot vårdpersonal på ett sjukhus. Detta då vårdpersonalen tar 

hand om patienter med ett brett spektrum av oidentifierade skador, medicinska problem, 

sociala problem, samt psykisk sjukdom, som kan skapa oberäkneliga, aggressiva och 

våldsamma utfall (Schnapp et al., 2016). Wong, Combellick, Wispelwey, Squires & Gang 

(2016) menar att de patienter som är hotfulla eller våldsamma mot vårdpersonal på en 

akutmottagning bidrar till en komplex utmaning i omvårdnadsprocessen. Många 

sjuksköterskor upplever att risken eller hotet för att utsättas för våld är minst lika stressande 

som att utsättas för själva våldshandlingen (Arnetz, 2005). Sjuksköterskors upplevelser av hot 

och våld på akutmottagningar kan bidraga till en akut stress, som kan leda till negativa 

konsekvenser i det utförda omvårdnadsarbetet (Kowalenko, Gates, Gillespie, Succop & 

Mentzel, 2013). Furin et al. (2015) menar att det finns ett stort mörkertal inom all 

yrkesverksam vårdpersonal som inte anmäler att de utsatts för hot och våld på sin arbetsplats. 

Rädslan för den personliga säkerheten utmärker sig extra mycket hos sjuksköterskor inom 

ambulans - och akutsjukvård.  

 

2.2 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsmiljöverket (2012) skriver att huvudansvar för arbetet mot hot och våld i en verksamhet 

har arbetsgivaren. Tillsammans med personal och skyddsombud ska arbetsgivaren arbeta för 

en trygg arbetsmiljö. På en akutmottagning möter ofta sjuksköterskor patienter i trängda 

situationer och arbetar dessutom ensamma i trånga utrymmen. Angland, Dowling & Casey 

(2014) menar att omgivningsfaktorer (begränsat utrymme, långa väntetider, dålig säkerhet och 

överbeläggningar) på en akutmottagning kan påverka och utlösa patienters aggression samt 

våldsamma handlingar.  Enligt Arbetsmiljöverket, (2012) ska inte en arbetsuppgift utföras 

enskilt om det finns risk för hot och våld. Finns misstanke om risk för hot och våld mot 

arbetstagaren, är arbetsgivaren skyldig till att undersöka riskerna. Morphet et al. (2014) 

skriver dock att sjuksköterskor som riskerade eller hade blivit utsatta för hot och/eller våld på 

en akutmottagning upplevde att arbetsgivaren ej gett dem tillräckligt med utbildning i 

hanteringen av våldsamma och aggressiva patienter. Akutvårdspersonalen behöver utbildning 

och riktlinjer för hur de ska agera gentemot patienter som är hotfulla eller våldsamma på en 

akutmottagning. Wong et al. (2016) beskriver att hot och våld bör förebyggas genom arbete 

på olika nivåer inom hälso- och sjukvården; den enskilda personen, vårdteamet, vårdmiljön 

och systemnivån. 
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2.3 Sjuksköterskans yrkesroll 

För att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning i Sverige krävs en 

sjuksköterskeutbildning med en giltig sjuksköterskelegitimation, som utfärdas av 

Socialstyrelsen. Sjuksköterskeyrket har en skyddad yrkestitel. Undantag för krav på 

legitimation prövas och måste medges av Socialstyrelsen (2016). Utifrån ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Sveriges sjuksköterskeförening, 2014) skall patientens grundläggande samt 

specifika omvårdnadsbehov ses utifrån ett psykiskt, fysiskt, kulturellt, socialt och andligt 

perspektiv. Omvårdnadsbehovet tillgodoses genom att lindra lidande, förebygga sjukdom, 

främja hälsa och återställa hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Sjuksköterskan ska kunna 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt vis (Arlebrink, 2006; svensk sjuksköterskeförening, 2014). Genom ärlighet och god 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter på en akutmottagning, skapas en 

lugnare och tryggare miljö för patienterna (Angland et al., 2014). Omvårdnad ska 

tillhandahållas villkorslöst utan någon form av diskriminering. Sjuksköterskan har 

skyldigheter gentemot sårbara grupper. För att tillgodose grundläggande åtaganden förväntas 

sjuksköterskan vara observant på nya möjligheter och ständigt utveckla sin kunskap och 

förmågor (Arlebrink, 2006). All omvårdnad har en etisk dimension varvid alla sjuksköterskor 

har ett moraliskt ansvar att hela tiden bedöma och fatta beslut. Etiska frågeställningar är 

komplexa och förekommer ofta vid möten med hotfulla och våldsamma patienter och 

anhöriga inom akutsjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I 

kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor tydliggörs omvårdnadsetiska krav att 

kommunikation skall ske på ett säkert sätt mot hotfulla och/eller våldsamma patienter och 

närstående. Kompetensbeskrivningen lyfter dock inte hur akutsjuksköterskan på bästa vis 

skall agera för att uppfylla dessa krav. Utbildning saknas för hur sjuksköterskan skall hantera 

och agera i hotfulla och våldsamma situationer, både i grundutbildningen och samtliga 

specialistutbildningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). När hela sjuksköterskekåren inte 

har rätt förutsättningar för att bemöta hot och våld blir sjuksköterskor följaktligen utsatta och 

sårbara, dessutom kan omvårdnadsarbetet bli lidande.  

 

2.4 Genusperspektiv i sjukvården  

Begreppet genus definieras genom individens sociala livsvillkor av att vara kvinna eller man. 

Individens och samhällets upplevda föreställning av skillnader i de biologiska könen skapar 

begreppet genus (Öhman, 2009). Kulturella mönster har betydelse och skapar stereotyper, vad 

som anses vara manligt och kvinnligt (Hirdman, 2007). Genus kan beskrivas som människors 

attityd, normer och värderingar. Att vara kvinna eller man påverkar hur människor agerar i 

alla situationer, även inom vården. Genus är en relativt ung vetenskap där mellanmänskliga 

interaktioner framhävs. Som disciplin har genus som avsikt att problematisera och kritisera 

föreställningar om vad som är kvinnligt eller manligt (Öhman, 2009). Bigham et al. (2014) 

beskriver att skillnader mellan kvinnlig och manlig personal är av betydelse när det gäller hot 

och våld. Kvinnor utsätts generellt sett oftare för hot och våld än män i yrkesprofessionen 

(Bigham et al., 2014) (Abed, Morris & Sobers-Grannum, 2016). I sammanhanget bör det 

förtydligas att kvinnor utgör 88% och män 12% av vårdens alla yrkesverksamma 

allmänsjuksköterskor i Sverige år 2014 (Statistiska centralbyrån, SCB, 2014). 
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3 Teoretisk referensram 

Intervjustudien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där livsvärldsteorin och 

viktimologi används som centrala begrepp. För att skildra sjuksköterskans upplevelse 

användes livsvärldsperspektivet. Viktimologin speglar hur sjuksköterskan utifrån ett möjligt 

offerperspektiv upplever och uppfattar hot och våld. 

 

3.1 Livsvärldsteori  

Livsvärldsteorin beskriver människans erfarenheter och upplevelser av själva livet. Teorin 

grundades av den tyske filosofen Edmund Husserl på 1900-talet (Husserl, 2002). Enligt 

Bengtsson (2005) benämns livsvärld som den gestalt människan lever i och kan ses som 

social dimension. Allwoon & Erikson (2010) framhåller att en livsvärld är uppbyggd av 

upplevda fenomen och existerar bara i upplevelsen, medvetet eller omedvetet. För att belysa 

människors upplevelser med livsvärld som en filosofi betonas individens erfarenheter och 

upplevelser. På så vis framhävs inte enbart att hot och våld existerar utan även hur 

sjuksköterskor erfar och påverkas av det (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Genom sjuksköterskans lyhördhet för patientens unika behov, ses inte enbart det 

medicinska behovet, utan även patientens emotionella livsvärld (Eriksson, Norman & 

Myllymäki, 1999). Dahlberg et al. (2003) skriver att livsvärldsansatsen möjliggör ett 

mångdimensionellt vårdande utifrån patientens, anhörigas och den vårdandes perspektiv.  

 

Livsvärld kan även ses som ett etiskt perspektiv utifrån vårdforskningen, som karakteriseras 

av sjuksköterskans förståelse för den upplevda hälsan, vårdandet, välbefinnandet och lidandet, 

där individens livshistoria framhållas. Slutligen anser Dahlberg et al. (2003) att det inom 

sjukvården finns en arbetskultur där sjuksköterskan bör arbeta effektivt, ekonomiskt vinnande 

och under tidspress. Genom att bejaka en sådan arbetskultur sätts inte livsvärlden i fokus. 

 

3.2 Viktimologi 

Doerner & Lab (2011) skriver att viktimologi är en delvetenskap av kriminologin där fokus är 

hur offret upplever och uppfattar våld utifrån sin synvinkel. Viktimologi är ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde som berör medicin, juridik, sociologi, psykologi och 

kriminologi. Genom att studera de kriminologiska problemen från offrets perspektiv 

analyseras samspelet mellan förövaren och offret när brottet begicks. Kritisk viktimologi 

ifrågasätter vad som betraktas som en brottslig händelse och vem som har rätt till offerstatus. 

Samhällets normer påverkar anmälningsvärdet i handlingen utifrån utsattheten om den är 

accepterad, naturlig eller kriminell (Fattah 2000). Offer för brott definieras enligt följande; 

 

Personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i 

Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.  

(Förenta nationers brottsofferdeklaration, 1985). 
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Viktimologin kan delas in i tre delar: positivistisk, radikal och kritisk. Den positivistiska 

inriktningen fokuserar på individens utsatthet och dess egenskaper som resulterar i ett 

offerskap. Radikal viktimologi studerar på strukturella faktorer som kan orsaka utsatthet. Den 

sista delen utgår ifrån ett maktperspektiv där fokus ligger på vem och hur begreppet offer 

definieras. Viktimologiska disciplinens centrala begrepp är utsatthet, offerskap och resurser. 

Viktimologin studerar offrets psykologiska påverkan av det utförda brottet (Wikman, 2012). 

Det är inte alltid självklart vem som är offer när vårdpersonalen blivit utsatt för hot och/eller 

våld. Gränsen mellan det som i en handling är moraliskt eller försumligt och mellan det som 

enligt lag är kriminellt, kan i vissa fall vara otydlig. Psykisk misshandel, eller ofredande är ett 

exempel på ett sådant komplicerat område (Lindgren, 1999). 

 

4 Problemformulering 

Hot och våld förekommer dagligen inom verksamheter där personal har nära kontakt med 

människor. Hälso- och sjukvårdspersonal arbetar nära patienter och är oftast den grupp som är 

mest utsatt. Hot och våld är vanligt förekommande inom akutsjukvården och har ökat kraftigt 

det senaste decenniet. Akutvårdpersonalen tar hand om patienter med ett brett spektrum av 

oidentifierade skador, medicinska och sociala problem samt psykisk sjukdom, något som kan 

skapa oberäkneliga, aggressiva och våldsamma patienter. Sjuksköterskan har inte alltid rätt 

utbildning för att bemöta hotfulla situationer. Flertalet sjuksköterskor upplever att risken för 

eller hotet av att utsättas för våld är minst lika stressande som att bli utsatt för våld. Rädslan 

för den personliga säkerheten utmärker sig speciellt hos sjuksköterskor inom ambulans- och 

akutsjukvård. Bland yrkesverksamma sjuksköterskor finns ett stort mörkertal som utsätts för 

hot och våld. För att skapa en trygg arbetsmiljö är det viktigt att det finns tydlighet i vad hot 

och våld innebär i relation till yrkesutövandet. Nationella och internationella studier 

uppmärksammar frågor om hot och våld på akutmottagningar, dock saknas studier och 

litteratur som framhäver sjuksköterskors egna upplevelser av hot och våld. Författarna fann 

det därför intressant att göra en studie av yrkesverksamma sjuksköterskor inom akutsjukvård 

och deras upplevelser av hot och våld i Sveriges södra sjukvårdsregion (Skåne, Blekinge, 

södra Halland och Småland). 

 

5 Syfte 

Att belysa hur sjuksköterskor på akutmottagningar upplever hot och våld. 
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6 Metod 

Studien utgick från en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. För att 

återge det som uttryckts i intervjuerna används en manifest innehållsanalys som skapar en 

bred beskrivning av upplevelsen. En kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bra för att bearbeta 

och tolka ljudinspelade intervjuer som transkriberats (Graneheim & Lundman, 2012). Utifrån 

en induktiv ansats generaliseras det manifesta innehållsanalysens resultat mot de två 

teoretiska referensramarna. På så sätt kan en objektiv textbearbetning utföras där individen 

skildrar sina upplevelser.  Genom en induktiv ansats undviks förutbestämda kategorier, då 

dessa framträder först efter den manifesta innehållsanalysen (Pribe & Landström, 2012). Det 

är i betraktarens skildring av upplevelsen som framställer sanningen och på så vis en subjektiv 

sanning. Tolkningar kan göras på flera sätt och anses som giltiga. För att beskriva skillnader 

och likheter är en kvalitativ innehållsanalys lämplig då dessa framträder genom kategorier och 

underkategorier i studien (Graneheim & Lundman, 2012). 

 

6.1 Urval 

Inklusionskriterier för intervjustudien var sjuksköterskor som arbetat minst ett år på en av de 

13 akutmottagningarna som finns i Sveriges södra sjukvårdsregion. Sjuksköterskorna skulle 

vara verksamma inom kliniken vid intervjutillfället och hade vid något tillfälle blivit utsatt för 

hot och/eller våld från en eller flera patienter på en akutmottagning i sin yrkesroll. 

Exklusionskriterier för intervjustudien var informanter som tackat ja till studien efter utsatt 

tidsram, samt ofullständiga intervjuer.   

 

Efter rådgörande med handledaren skickades informationsbreven (Bilaga 1) med e-post till 

enhetscheferna på akutmottagningarna i Sveriges södra sjukvårdsregion för ett skriftligt 

samtycke (Bilaga 3) för att få utföra intervjuerna. Författarna tog hjälp av enhetscheferna för 

att vidarebefordra informationsbreven till sjuksköterskorna på respektive akutmottagning. 

Sjuksköterskorna hade sedan en vecka på sig att svara på informationsbrevet om ett 

deltagarintresse fanns. Sjuksköterskorna ombads att fylla i genus, ålder samt 

arbetslivserfarenhet på akutmottagningen i samtyckesbrevet. Ett icke slumpmässigt urval 

gjordes utifrån samtyckesbrevet för att få en spridning i ålder, kön och arbetserfarenhet på 

akutmottagning. Efter en vecka sammanställdes samtyckesbreven och informanterna 

kontaktades för intervju. Tolv kvalificerade informanter från två akutmottagningar i åldrarna 

27–57 år, varav nio kvinnor och tre män deltog i studien. 

 

6.2 Datainsamling 

Efter godkännande och samtycke från de informanter som uppfyllde kriterierna i 

urvalsprocessen utfördes enskilda intervjuer. Detta ökade möjligheten för en ömsesidig 

förståelse för studiens syfte, samt ett bra samarbete mellan informanten och författarna 

(Graneheim & Lundman, 2012). Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer för 

att få en innehållsrik helhetsbild av informanternas upplevelse av hot och våld på 
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akutmottagningar. En semistrukturerad intervju tillåter informanterna att avvika från de 

standardiserade frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) och berätta fritt med egna ord (Trost, 

2010). Författarna lyssnade aktivt och anpassade frågeordningen efter informantens berättelse 

(Dalen, 2008). Studiens intervjulängd varierade mellan 15–45 minuter, med en medeltid på 25 

minuter.  

 

För att säkerställa en bra utformad intervjuguide utförde författarna två pilotintervjuer. 

Pilotintervjuerna testade giltigheten i intervjuguiden och gav utrymme för justeringar inför 

själva utförandet av intervjustudien (Trost, 2010). Intervjuguiden utformades enligt kriterier 

skapade av Jakobsson (2011). Intervjustrategin följer Gamst & Langballe (2004) olika faser 

för intervju. Första fasen i intervjun benämns kontaktetablering, där relationen mellan 

intervjuaren och informanten etableras så att ett ömsesidigt förtroende skapas. Nästa fas är en 

inledande procedurfas, där en metakontakt skapas och informanten bildar sig en uppfattning 

av studien och intervjun. Introduktionsfasen består av bakgrundsfrågor kring informantens 

yrkesroll på akutmottagningen, och hur arbetsplatsen fungerar. Vidare ställs öppna frågor 

kring informantens upplevelse kring utsatthet, orsaker och hur man kan förebygga hot och 

våld från patienter. Syftet med öppna frågor är att ge informanten möjlighet att ge detaljrika 

beskrivningar av det studerade fenomenet. Fördjupningsfasen ger möjlighet till följdfrågor för 

att få ytterligare djupgående information och ett större sammanhang i informantens 

uttalanden. Exempel på följdfrågor var: Hur kände du? Hur upplevde dina kollegor det? Kan 

du motivera det? Hur menar du? Förklara varför det är viktig för dig? Intervjun slutar med 

en avslutningsfas, som avrundade dialogen. 

 

Informanterna fick välja tid och plats för intervjun. Inför intervjun gavs ytterligare en kort 

genomgång kring studiens syfte, informantens rättigheter (avbryta intervjun, hoppa över 

frågor eller göra tillägg i efterhand), intervjuns utformning samt den sekretessbelagda 

hanteringen av det insamlade materialet (Dalen, 2008). För att säkra det insamlade 

intervjumaterialet använde författarna två olika inspelningsenheter. Det inspelade materialet 

förvaras kodat i mappar, oåtkomligt för utomstående enligt personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) och för att raderas när studien var avslutad. Författarna utförde två pilotstudier för 

att öka giltigheten i intervjuguiden. Genom utvärdering och förbättringar kunde eventuella 

brister och åsikter uppdagas innan intervjustudien utfördes (Trost, 2010). Pilotstudierna ingick 

ej i det slutgiltiga intervjumaterialet., då dessa informanter förnärvarande ej var 

yrkesverksamma på akutmottagningen samt att intervjuguiden reviderades efter pilotstudien. 

Båda författarna närvarade vid utförandet av intervjuerna. En av författarna utförde samtliga 

intervjuer och den andra gjorde observationer och anteckningar såsom icke-verbal 

kommunikation (hur informanten utför gester, mimik) samt kompletterade för missad 

information eller ytterligare förtydligande under intervjun (Dalen, 2008). För att undvika 

störningar i intervjuerna var mobiltelefoner avstängda, inspelningarna utfördes i tysta och 

lugna lokaler samt en lapp med texten stör ej sattes upp på dörren till lokalen så att intervjun 

ej avbröts eller stördes. I en forskningsintervju skall varken argument eller moralisering ske, 

därför hölls författarnas uppfattningar och synpunkter utanför intervjun för att ej påverka 

informanten. Efter intervjun fanns det tid för ett avslutande samtal så att informanten kände 

sig sedd och hörd som individ (Dalen, 2008). 
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6.3 Forskningsetiska överväganden 

Materialinsamlingen följde lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Författarna erhöll en god forskningsetik genom att följa de etiska aspekterna vid 

utformningen och utförandet av intervjun. Studiens vetenskapliga vinster togs i beaktning 

gentemot informantens eventuella sidoeffekter såsom obehag, psykisk och fysisk påverkan 

under intervjun. Författarna beaktade informanternas integritet kring personliga och privata 

uppgifter och upplevelser (Helsingforsdeklarationen, 2013, SOU, 1999:4). Innan studien 

påbörjades utförde författarna en etisk självgranskning (Bilaga 4) enligt Linnéuniversitetes 

riktlinjer för etisk forskning (Linnéuniversitetet, 2012). Detta för att tillvägagångsättet för 

studien, informationsbrevet samt intervjuguiden skulle följa etiklagen (SFS 2003: 204) 

(Ejlertsson, 2005).  Utifrån självgranskningen behövde inte intervjustudien granskas och 

godkännas av Etikkommittén Sydost (2016). Informanten fick genom informationsbrevet 

information kring sina rättigheter under studiens gång samt studiens syfte. För att öka 

tillförlitligheten i studien utförde en opartisk tredje person transkriberingen av det 

ljudinspelade materialet. Genom att koda intervjuerna går det ej att härleda dessa till en 

enskild person enligt personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Ett samtyckesformulär godkändes 

av den externa personen som transkriberade materialet (PUL 1998:204). För att säkerställa att 

transkriberingsmaterialet inte spreds, erhöll ljudfilerna en kodning och endast författarna hade 

tillgång till materialet. Den externa personen raderade samtliga ljudfiler när författarna fick 

allt det transkriberade materialet enligt överenskommelse.  

 

6.4 Analysprocessen 

En induktiv ansats valdes för studien då författarna ville förstå informantens upplevelse av det 

studerade fenomenet. Dataanalysen utfördes genom en kvalitativ metod med en manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2012). En manifest innehållsanalys används 

för att dra slutsatser utifrån insamlade data från olika typer av kommunikation, såsom 

intervjuer. Författarna analyserade intervjuerna utifrån det manifesta innehållet, genom att 

göra en tolkning av intervjumaterialets innebörd. Graneheim & Lundman (2012) menar att det 

alltid förekommer mer eller mindre djupa tolkningar av en text. Genom att tolka det manifesta 

innehållet från intervjustudierna kunde författarna inte bestämma teman på innehållsanalysen 

i förväg, utan dessa skapades allteftersom analysprocessen fortskred (Westman, 1999). 

 

Transkriberingen utfördes av en extern part. Intervjumaterialet granskades helt enligt 

Graneheim & Lundman (2012) upprepade gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Ord, 

fraser och meningar som hade relevans till studiens syfte och frågeställningar extraherades 

från övrig text till meningsbärande enheter. Dessa enheter kondenserades till meningsenheter 

med tolkning, för att korta ner textmassan men bibehålla innehållet. Meningsenheterna 

kodades och grupperades i kategorier och underkategorier som återspeglade intervjuns 

centrala innehåll. Meningsenheterna utgör det manifesta innehållet från intervjuerna. 

Enheterna ordnades sedan i kategorier. Se exempel på analysförfarande i bilaga 5. Dahlberg 

(2001) menar att under analysprocessen förändras intervjumaterialet från objekt till subjekt. 

De kondenserande meningsenheterna kan i sin nya kontext beskriva eller förklara delar av 

studiens fenomen. Då analysprocessen är till för att skapa förståelse för insamlade data lades 
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vikt även vid icke-verbal kommunikation såsom tveksamheter, hummanden och pauser, vilka 

kan ge ledtrådar för en annan innebörd i meningsenheterna. Genom innehållsanalys bearbetas 

intervjumaterialet växelvis från helhet till delar för att slutligen ge en kvalitativ uppfattning 

om studiens resultat. Informanternas uppfattningar formades till kategorier som beskrev deras 

upplevelse, som i resultatdelen kan ses som en helhet. 

 

 

7 Resultat  

Intervjustudien omfattade 12 intervjuer med tre manliga och nio kvinnliga sjuksköterskor som 

arbetat mellan 1,5 - 32 år på akutmottagningar i Sveriges södra sjukvårdsregion. Deras 

upplevelse av hot och våld från patienter på akutmottagning resulterade i fem övergripande  

kategorier; Definition hot och våld, Utsatthet, Riskfaktorer, Genus samt Åtgärder vid hot och 

våld. Både kategorierna och underkategoriernas resultat framhävs ytterligare genom citat 

tagna från intervjuerna. 

 

Figur 1: Kategorier och underkategorier 

 

 

7.1 Definition av hot och våld 

För att få en tydlig bild av hur informanternas subjektiva uppfattning av orden hot och våld 

upplevdes under intervjun, ombads de inledningsvis att definiera orden. 

 

7.1.1 Hot 

Informanternas definition av hot ansågs uttryckas genom en verbal handling, som kunde vara 

personligt riktad mot vårdpersonal, anhöriga och/eller andra patienter, utförda av både 

patienter och anhöriga. Några informanter beskrev att hot kunde uttryckas genom missnöje, 

kroppsspråk, gestikuleringar, ansiktsuttryck eller genom fysisk handling. Hot kunde även 

beskrivas som en känsla av att vara obekväm, hotad och trängd i en situation med en patient 

och/eller anhörig. En informant ansåg att hot i ett patientmöte var när denne tappade 

kontrollen över situationen och en rädsla för att någon skulle bli skadad uppstod. 

 

Defintion av hot och 
våld
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•Subjektiva 
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Hot, det känns som att det är någonting man känner när man upplever att man inte helt har 

kontroll över en situation när patienten gör en rädd på något sätt och man vet inte riktigt hur 

man ska hantera situationen och man är kanske rädd för att komma till skada eller att andra 

patienter ska komma till skada. (Intervju 8) 

 

7.1.2 Våld 

Samtliga informanter i studien definierar våld som en utförd fysisk handling, vilket inkluderar 

alltifrån en knuff till skador på den våldsutsatta. En våldshandling upplevdes vara riktad mot 

vårdpersonalen, patienten själv, anhöriga eller mot omkringliggande saker, såsom soptunnor, 

bårar eller väggar på akutmottagningen. Informanterna upplevde att den fysiska handlingen 

mot vårdpersonalen utfördes både från patienter och anhöriga. Några informanter menade att 

våld är när hoten förverkligades till en fysisk handling. Våld kunde också anta en verbal och 

psykisk skepnad, speciellt när det utfördes på akutmottagningen. Endast en informant 

upplevde att våld inte var lika vanligt förekommande som hot på akutmottagningen. 

 

7.2 Utsatthet 

Utsatthet kunde skildras på olika sätt och utgick från individens upplevelse. Merparten av 

informanterna upplevde ett obehag inför risken att bli utsatt. 

 

7.2.1 Subjektiva känslor 

Samtliga informanter upplevde en konstant hotbild mot sig på akutmottagningen, något som 

ansågs ha ökat de senaste åren. En rädsla för hot och våld förknippades med en känsla av 

ensamhet när informanterna själva ansvarade för svårt skottskadade patienter eller 

utåtagerande anhöriga. Sjuksköterskor upplevdes ha en förståelse för varför patienten kunde 

vara arg, hotfull och kränkande, men att detta beteende inte accepterades då de riskerade att 

utsättas för hot och våld. Oacceptabla beteenden mot sjuksköterskor ansågs vara patienter som 

spottade dem i ansiktet, tryckte upp dem mot väggar, skrek kränkande ord eller hotade att 

döda dem. När en patient blev missnöjd och utåtagerande upplevde många informanter en 

känsla av ett misslyckande i sin omvårdnad. 

 

. . . hör jag bara hur det smällde till i en sådan här glasdörr, hon bankade till där och skrek 

till så jag vände mig om och det tog två sekunder innan jag fick en spottloska i ansiktet . . . 

(Intervju 3) 

 

7.2.1.1 Vårdpersonalens obehag 

Att vanligtvis känna sig stark i sin yrkesroll kunde raseras vid hot och istället ge en känsla av 

inskränkning i informanternas yrkesroll. När patienter och anhöriga hotade informanterna 

verbalt gav detta en negativ effekt på arbetsglädjen. Obehaget och utsattheten som 

informanten upplevde bearbetades under olika långa tidsperioder, utifrån individens 

subjektiva upplevelse och erfarenheter. När informanterna var nyanställda på 

akutmottagningen upplevde de att det var svårare att hantera och bearbeta hotfulla och 
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våldsamma situationer från patienter och/eller anhöriga. Det ansågs föreligga en risk att tappa 

fokus från omvårdnadsarbetet eller att de skulle bli känslomässigt påverkade, och därför inte 

kunna hantera de hotfulla och våldsamma situationerna. När informanterna sedan arbetat på 

akutmottagningen ett tag tyckte de sig kunna hantera och bemöta hoten mer professionellt. 

När informanterna vårdat hotfulla patienter med anhöriga förekom det ibland ett obehag att 

någon kanske väntade utanför akutmottagningen efter avslutat arbetspass. De valde en annan 

utgång då risken för eventuell konfrontation minimerades. 

 

. . . har man haft hotfulla patienter där inne nyligen när man ska sluta då tittar man sig över 

axeln en del när man går ut härifrån för då tänker man att nu är det någon anhörig här ute. . 

. (Intervju 5) 

 

Det fanns en rädsla att före detta patienter skulle återvända till akutmottagningen och skada 

den informant som ansvarat för omvårdnaden. Eftersom namnskylt med fullständigt för- och 

efternamn bärs av samtliga informanter fanns ett obehag och en rädsla att patienten och/eller 

anhörig kunde söka upp deras hemadress. Upplevelsen att råka ut för skottlossning när 

informanterna behandlade hotfulla gängmedlemmar ansågs som högst verkligt och 

obehagligt. 

 

…och går målmedvetet in mot mig och han har händerna i fickan och han har en skottsäker 

väst på sig och där blev jag riktigt nervös, där fick jag hjärtklappningar och så vidare…Då 

blev jag orolig, då såg jag framför mig hur han kommer ta upp pistolen och skjuta mig, både 

jag och min sekreterare som satt bredvid mig var helt skakiga efteråt. (Intervju 7) 

 

Trots en negativ påverkan av hot och våld hos informanterna fanns det några informanter som 

upplevde en känsla av styrka och trygghet att jobba på akutmottagningen. 

 

7.2.1.2 Arbetsplatsen 

Utsattheten för hot och våld ansågs vara mer uttalad vid vissa arbetsuppgifter, vilket gjorde att 

vårdpersonalen upplevde en känsla av otrygghet och rädsla. Informanterna ifrågasatte rutiner 

och riktlinjer i hanteringen av de skottskadade patienterna som blev transporterade av 

anhöriga till akuten.  

 

. . . vad är bäst för verksamheten, ska jag bli skjuten själv eller ska vi skjuta ett par till, alltså 

det är ju svårt att anställa sjuksköterskor så då är det bästa att de bara skjuter en och en 

medicinsk sekreterare, alltså det är en väldigt, väldigt obehaglig tankeställning som ändå är 

fullständigt valid. . . Det är klart om du sitter i receptionen som sjuksköterska så vill du inte ta 

ut dina kollegor att bli skjutna utomhus. . . (Intervju 5) 

 

Att känna sig trygg i sin yrkesroll på arbetsplatsen ansågs vara viktigt. Detta kunde uppnås 

genom stöttning och samtal med tillåtande och observanta kollegor. Möjligheten att undvika 

hot och våld på arbetsplatsen upplevdes som liten, vilket gav en känsla av att vara utsatt på ett 

sätt som ej kunde jämföras som en privatperson. Det oprovocerade våldet på 

akutmottagningen påverkade informanterna hur de privat valde att röra sig i vissa stadsdelar 
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och hur de agerade mot främmande människor. Cheferna ansågs se allvarligt på hot och våld 

mot vårdpersonalen. Samtidigt upplevdes budskapet från cheferna vara att acceptera hot och 

våld från patienterna då de kände sig rädda och utsatta, eller för att akutmottagningen skulle 

uppnå vissa mål av nöjdhet från vårdbesöket. 

 

Cheferna de tar ju . . . allvarligt på det, de ville att man skulle polisanmäla men samtidigt så 

pratar de också om att någonstans så får vi acceptera det lite för att patienterna är utsatta 

och det är en jobbig situation och de är rädda så som sagt jag upplever mer stöd från 

kollegorna än cheferna. (Intervju 6) 

 

Informanterna menade att sjuksköterskor ansågs behöva acceptera hot och våld från patienter, 

anhöriga och utomstående, något som tyvärr upplevdes vara en del av arbetet på 

akutmottagningen. Informanternas bild av sjuksköterskor som arbetat länge på 

akutmottagningen upplevdes vanligen bemästra smågräl från patienter och anhöriga och lät 

sig inte påverkas av hot eller våld, även om de ansåg att det var oacceptabelt och kändes 

surrealistiskt att behöva göra det.   

 

7.2.2 Skillnad mellan yrkeskategorier 

Sjuksköterskor på en akutmottagning anses ofta arbeta nära patienter och dess anhöriga där de 

prioritera patienterna i triagen vilket avgör tiden till läkare. Var patienterna missnöjda med 

vårdnivån eller väntetiden, upplevdes sjuksköterskor vara de som fick ta emot missnöjet, 

vilket ökade risken för hot och våld. 

 

. . . han är lätt arg och han ska träffa läkare ”nu”, han ”ska träffa läkare nu” och jag 

försöker prata med honom . . .men han ”ska träffa läkare nu, nu, nu” så vårt argument går 

fram och tillbaka och fram och tillbaka och jag försöker få honom att förstå att ”du ska gärna 

få hjälp du med jag ska bara ta reda på varför du är här och hur du bäst möjliga hur vi kan 

hjälpa dig” men han blir mer och mer förbannad. . . (Intervju 9) 

 

 

Patienterna kommer till akutmottagningen för att få vård av en läkare, och upplevs därför blir 

nöjda, lugna och visar läkarna mer respekt än för sjuksköterskor. Trots detta upplever vissa 

informanter att respekten för läkaren har minskat och att de idag är lika utsatta för hot och 

våld som sjuksköterskor. Läkaren informerar patienterna om eventuella behandlingar, 

inläggningar och oönskade svar, vilket upplevs kunna uppröra både patienter och anhöriga, 

till den grad att läkarna blivit jagade med sjukvårdsinstrument. Endast några informanter 

menar att all vårdpersonal är lika utsatta och att det inte finns någon skillnad mellan 

yrkeskategorierna. 

 

…läkarna har varit den gruppen som inte blev hotade tidigare men den respekten för den 

gruppen har väl ändrat sig så de är lika utsatta i dag som vi var tidigare. . . (Intervju 11) 
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7.3 Riskfaktorer 

Det riskfaktorer som identifierades i studien delades in i fysiologisk och psykologisk 

påverkan, bristande kommunikation och information, vårdpersonal samt organisatoriska 

aspekter.  

 

. . .folk kommer vara superstressade, folk kommer vara skadade, de kommer inte riktigt förstå 

vad som händer . . . Patienter som söker hit. Man kommer vara i en pressad situation och 

vilja ha vård och sedan så har man någon som är hög på droger och inte förstår situationen 

och så börjar de slåss eller bara någon som saknar kontroll. (Intervju 5) 

 

7.3.1 Fysiologisk påverkan 

7.3.1.1 Psykisk ohälsa, demens och smärta 

Patienter med psykisk ohälsa upplevdes av flera informanter som något komplext och ansågs 

vara en bakomliggande orsak för hot och våld både mot vårdpersonal och andra patienter. 

Någon informant bedömde patienter med psykotiska tillstånd som svårhanterliga då det var 

svårt att förutse hur patienten skulle agera. Smärta och demens upplevdes ha en förmåga att 

skapa en irritation hos patienten vilket kunde föranleda hot och våld. 

 

... de dementa kan också bli hotfulla för att de blir rädda, det är rädsla och då blir många 

väldigt i deras värld hotfulla fast vi inte är det. (Intervju 9)  

 

7.3.1.2 Alkohol och droger   

Hot och våld betraktades förekomma mer frekvent under natten, helg, högtider och i slutet av 

månaden då patienterna oftast var alkohol- och drogpåverkade. De som var påverkade av 

alkohol och/eller droger upplevdes som verbalt otrevliga, aggressiva vilket gjorde att de 

skapade och/eller utsatte sig själva för hotfulla och våldsamma situationer. Informanterna 

påverkade att patienter reagerade annorlunda på omvårdnadssituationer och upplevdes vara 

oberäkneliga, vilket ökade informanternas uppmärksamhet.  

 

7.3.2 Psykisk påverkan 

Flertalet informanter betraktade rädsla, stress, missnöje, oro och frustration från patienter och 

anhöriga som en bidragande orsak till ilska och aggression vilket föranledde hot och våld. 

Utlösande riskfaktorer till patientens och/eller anhörigas negativa känslor ansågs bero på 

kontrollförlust, okunskap om vårdsystemet och/eller lång väntetid till läkare. Våld upplevdes 

också kunna ske genom en patients impulshandling. 

 

...oro för att dess anhöriga är sjuk eller att man själv är sjuk. Sedan är det mycket kanske 

rastlöshet att man inte har tid att vänta, man ser ju bara sig själv och det kan man ju förstå 

att om man är sjuk så är det ju klart att man själv är det viktigaste. (Intervju 1) 
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Flertalet informanter nämnde att anhöriga kunde vara en riskfaktor då de påverkade 

patienterna negativt. En oro upplevdes över att upprörda anhöriga kunde vistas fritt på 

akutmottagningen, i synnerhet då en anhörig blivit aggressiv och hotat vårdpersonal. Hotfulla 

anhöriga uppfattades ofta försöka skrämma informanterna med att anmäla sjukvården för 

inadekvat vård. Kriminella gäng bedömdes uttrycka hot och våld på ett annat sätt mot 

vårdpersonalen, men att de utlösande riskfaktorerna var samma som för övriga patienter.  

 

7.3.3 Bristande kommunikation och information 

Tidspress och hög stressnivå påverkade sjuksköterskor negativt i deras bemötande, vilket 

ansågs bidra till bristfällig information och kommunikation gentemot patienter och kollegor. 

Detta kunde leda till att patienter och anhöriga agerade hotfullt och våldsamt. Bristande 

kommunikation kunde bero på kulturella skillnader och/eller språkförbistring mellan 

vårdpersonalen och patienten samt patientens anhöriga. Patienterna upplevdes ibland ignorera 

given information vilket försvårade kommunikationsmöjligheterna. Någon informant 

bedömde att vårdpersonalen saknade information och rutiner hur de skulle agera och hur 

akutmottagningen fungerar vid hotfulla och våldsamma situationer. 

 

7.3.4 Vårdpersonal 

7.3.4.1 Sjuksköterskans bemötande 

Informanterna beskrev att sjuksköterskors bemötande påverkade patientens agerande gällande 

hot och våld. Strategier för hur sjuksköterskor skulle agerande vid hot och våld ansågs till viss 

del finnas, men stressnivåer, hård arbetsbelastning och otillräcklig tid för återhämtning 

påverkade bemötandet av patienten negativt. Någon informant menade att sjuksköterskor inte 

alltid hanterar och agerar professionellt i hotfulla och våldsamma situationer, vilket ansågs 

som en riskfaktor. Sjuksköterskors bemötande och mentalitet betraktades av informanterna 

förändras på ett negativt sätt i vårdandet av gängkriminella och/eller skottskadade patienter. 

Manliga sjuksköterskor och väktare upplevdes ibland ge ett felaktigt bemötande vilket 

påverkade patienten som då blev mer hotfull. 

 

7.3.5 Organisatoriska aspekter 

7.3.5.1 Bemanning 

Ett högt patientflöde till akutmottagningen och en låg bemanning nattetid ansågs förlänga 

patienternas väntetider, vilket orsakade irritation, missnöje och frustration som kunde leda till 

hotfulla och våldsamma situationer. Några informanter upplevde att vårdpersonal utsattes för 

en ökad risk för hot och våld oavsett tid på dygnet.  Utsattheten för hot och våld upplevdes 

öka när sjuksköterskor arbetade ensamma, speciellt vid arbete i triagen. Någon informant 

berättade att känslan av att vara otrygg minskade om personalen kunde arbeta tillsammans vid 

hotfulla situationer. Att ej veta vilka kollegor som informanterna skulle arbeta med skapade 

en otrygghet vilket ansågs som en riskfaktor. 
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7.3.5.2 Utbildning 

Flertalet informanter upplevde att sjuksköterskor saknade utbildning i hur de skulle hantera 

och agera i hotfulla och våldsamma situationer, och agerade istället utifrån sina egna 

erfarenheter. Att ej kunna hantera hot och våld på ett professionellt sätt ansågs som en 

riskfaktor. Några informanter menade att detta problemet ej var lika stort för några år sedan, 

då sjuksköterskor på akutmottagning fick lära sig självförsvar och hur de skulle hantera 

hotfulla och våldsamma patienter. 

 

Vi har liksom inte fått till någon utbildning i hot och våld och hantering av hot och våld. . . 

egentligen inga verktyg mer än sin egen person och liksom vad man har varit med om så 

därför kan jag tänka mig att det kan vara svårt om man är lite ny och man blir utsatt för man 

går ju kanske gärna i försvarsställning . . . (Intervju 1) 

 

7.3.5.3 Otrygg arbetsmiljö 

Frånvaro av ordningsvakter och väktare, obefintliga flyktvägar från triagen, ett stort antal 

anhöriga i väntrummet samt överfallslarm som ej fungerade ansågs bidra till säkerhetsbrister 

på akutmottagningen. Väktare och ordningsvakter som ej bistod vårdpersonalen när de kände 

sig hotade ökade känslan av utsattheten för hot och våld. Förekomsten av skottskador, 

knivskador och andra våldsskador upplevdes skapa en osäker arbetsmiljö för vårdpersonalen 

samt en osäker miljö för brottsoffren som vårdades på akutmottagningen. Informanterna 

berättade hur patienter och anhöriga fört med sig vapen in till akutmottagningen, vilket 

upplevdes göra akutmottagningen till en otrygg och osäker plats. Akutmottagningarna 

betraktades som oövervakade, där vem som helst kunde ta sig in utan vårdpersonalens 

vetskap. 

 

...civilklädda poliser går runt omkring och man kan till och med undra om de är, vem är dem, 

är det någonting, arbetar de inom polisen eller är det någon som liksom har emot den här 

personen som har blivit skjuten... (Intervju 8) 

 

Förändringar i akutmottagningens säkerhet upplevdes endast åtgärdas när något allvarligt 

hänt, vilket ansågs utsätta både vårdpersonal och patienter för stora säkerhetsrisker. 

 

7.4 Genus 

Informanterna beskrev både att det förekom och saknades skillnader mellan manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor gällande deras utsatthet för hot och våld. Det upplevdes endast 

skillnader mellan kvinnliga och manliga patienter i deras agerande. 
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7.4.1 Skillnad i genus 

Merparten av informanterna upplevde att kvinnliga sjuksköterskor utsattes för mer hot och 

våld av både patienter och anhöriga där våldet oftare utfördes av manliga patienter, utan 

någon specifik anledning. Att vara kvinna ansågs i sig självt vara en riskfaktor för att bli utsatt 

för våld. Att vara en fysiskt mindre sjuksköterska ansågs både minska risken för våld men 

samtidigt öka sårbarheten för en våldshandling. Närvaron av en manlig kollega vid en utsatt 

situation upplevdes öka tryggheten då de upplevdes ha en bättre fysisk förutsättning om 

patienten skulle bli våldsam. 

Somliga informanter upplevde att hot från kvinnliga patienter ofta uttrycktes verbalt innan de 

utsatte vårdpersonalen för våld. De kvinnliga patienterna ansågs generellt skrika och streta 

emot vårdpersonalen men upplevdes inte lika obehagliga i sina hot som de manliga 

patienterna. De manliga patienterna ansågs vara mer hotfulla, och upplevdes inte tveka att 

använda fysiskt våld mot sjuksköterskor under vårdandet på akutmottagningen. Manliga 

patienter kunde även bete sig offensivt innan de våldförde sig på vårdpersonalen, vilket gav 

upphov till ett större obehag i hotbilden än hos de kvinnliga patienterna. Upplevelsen av 

obehag och rädsla kunde uppstått i ett patientmöte bara för att det fanns två stora manliga 

anhöriga. Att vårda en upprörd manlig patient upplevdes betungande med hänsyn till risken 

för hot och våld. 

 

7.4.2 Ingen skillnad i genus 

Merparten av informanterna upplevde att manliga sjuksköterskor hade ett större fysiskt 

övertag än kvinnliga, vilket ansågs vara en fördel vid hotfulla och våldsamma situationer. 

Endast ett fåtal av informanterna upplevde att den fysiska fördelen inte var avgörande, då män 

utsattes för hot och våld i samma utsträckning som kvinnor. 

 

... innan upplevde jag kanske att man inte gav sig på kvinnor i vården på samma sätt som man 

gör i dag, för då blev det kanske mer ett verbalt hot och inte ett fysiskt hot, mot oss män. 

Tidigare så kunde det kanske bli ett fysiskt hot nästan direkt men i dag ser jag ingen skillnad 

så att de gränserna har ju suddats ut. . . (Intervju 11) 

 

Patienterna på akutmottagningen upplevdes av ett fåtal informanter, behandla kvinnliga och 

manliga sjuksköterskor likadant, då de fick utstå lika mycket hot och våld, oavsett genus. 

 

7.5 Åtgärder vid hot och våld 

Informanterna menade att upplevelsen av hot och våld på akutmottagning har förändrats över 

tiden. På akutmottagningarna idag krävs att sjuksköterskor skall ha ett konstant 

säkerhetstänkande vid samtliga patientmöten. Detta ansågs ej som en nödvändighet förr. 
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7.5.1 Förebyggande åtgärder  

7.5.1.1 Bemötande 

När en patient eller anhörig upplevdes som hotfull eller våldsam ansåg informanterna att 

sjuksköterskan i största möjliga utsträckning skulle undvika en konflikt, då det kunde förvärra 

situationen. Att bemöta patienten med ett ödmjukt, smidigt och lugnt sätt kunde verka 

lugnande. Patientens och anhörigas möte med läkaren ansågs också ge en förebyggande effekt 

mot hot och våld. En informant menade att god omvårdnad till patienten i form av mat, dryck, 

smärtlindring, och en närvaro av vårdpersonalen kunde förebygga en hotfull och våldsam 

stämning. 

 

7.5.1.2 Information och kommunikation 

En fungerande kommunikation och information mellan vårdpersonal och patienter med sina 

anhöriga, bedömdes vara förebyggande mot hot och våld. Genom att sprida information på 

olika språk om hur akutmottagningen och väntetiden fungerade ansågs en förståelse för 

vården erhållas. Detta kunde ge lugnare patienter och/eller anhöriga. Information om 

akutmottagningens nolltolernas för hot och våld betraktades vara mycket viktig att sprida till 

patienter och anhöriga för att skapa en förståelse. Genom personliga samtal och reflektioner 

av hot och våld menade informanterna att psykisk ohälsa och sjukskrivningar kunna 

förebyggas hos vårdpersonalen. 

 

7.5.1.3 Utbildning 

Utbildning i bemötande, agerande samt hantering av hot och våld för både ny samt erfaren 

vårdpersonal betraktades som viktigt för att kunna bemöta och förebygga svåra situationer 

med patienter och/eller anhöriga. Utbildning ansågs också kunna ge en förståelse för 

patientens beteenden. Informanterna efterfrågade utbildningar, föreläsningar och rutiner med 

hög kvalité som skulle inkludera ordningsvakterna och polisen för att förbättra samarbetet 

mellan instanserna. 

 

7.5.1.4 Agerande 

Informanterna upplevde att sjuksköterskor alltid måste vara förberedd på att möta alla typer 

av patienter, stressade, missnöjda och/eller aggressiva. Behövde patienten omvårdnad trots sitt 

hotfulla och våldsamma utspel mot vårdpersonalen, menade informanterna att detta alltid 

skulle ske parvis från vårdpersonalen för att förebygga ytterligare hotfulla och våldsamma 

utspel. Skulle patienten bli våldsam ansåg informanterna att vårdpersonalen alltid skulle ha en 

flyktväg ut från behandlingsrummet. Fanns det behov av polis vid en våldsam situation ansåg 

några informanter att patienten ej skulle informeras om detta, då risk för ytterligare eskalering 

förelåg. 

 

. . .det jag hela tiden hade i mitt huvud det var avstånd och ta mig därifrån, alltså jag var på 

en fri yta, det hade jag i mitt huvud att om jag springer så, så kommer jag ifrån honom så det 

hade jag i mitt huvud. . .  (Intervju 9) 
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7.5.1.5 Sjukhusövergipande åtgärder 

Ett ökat patientflöde och en ökad personalbemanning upplevdes minska väntetiderna samt ge 

en snabbare och effektivare patienthandläggning. Förebyggande åtgärder upplevdes också 

vara att ha ett begränsat antal anhöriga i behandlingsrummet och inte släppa in för många 

anhöriga eller obehöriga i akutmottagningens väntrum. 

 

…det är ofta många som kommer och vi är inte alls rustade att ta hand om det, det tycker jag 

skapar fjärilar i magen och oro liksom hela tiden på något sätt. (Intervju 11) 

 

Genom att åtgärda eller identifiera riskfaktorerna hos patienter som potentiellt kunde bli 

våldsamma eller hotfulla, ansågs dessa situationer undvikas. Åtgärder kunde vara att isolera 

patienten i ett tidigt omvårdnadsskede, eller avlägsna tyngre sjukvårdsinstrument från 

behandlingsrummen så att ej patienter kunde skada vårdpersonalen eller sig själva. Roterande 

arbetsuppgifter ansågs av någon informant skapa bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor. 

 

7.5.1.6 Teknik och externa åtgärder 

Befintliga åtgärder på akutmottagningen betraktades vara övervakningskameror, nödlåsning 

av akutmottagningen samt personbundna överfallslarm. Vidare fanns även portvakt och 

väktare som arbetade dag- och kvällstid, ordningsvakter som arbetade kvällar och nätter samt 

dolda direktlarm till polisen. Väktarna och ordningsvakterna upplevdes kunna skapa en trygg 

miljö att genom sin närvaro kunna lugna patienter och anhöriga. De ansågs även skapa en 

trygghet för personalen genom att snabbt ingripa vid utsatta situationer. Polisen tillkallades av 

informanterna endast vid allvarligare händelser såsom skottskador eller psykotiska patienter. 

Några informanter upplevde att vårdpersonalen ej gick ut i väntrummet eller utanför entrén 

vid förekomst av skottskadade patienter, då en risk för eventuellt beväpnade gängmedlemmar 

förelåg.  

 

. . .Nödlåsningen, att man tycker på en knapp så låser sig hela akuten i princip, ingångar 

låses, allting låses . . .hotet mot mig, att det kommer massa människor som varit involverade i 

skjutningar de är beväpnade, alla jävla gånger de är beväpnade. . .(Intervju 5) 

 

Ett förslag till en förebyggande åtgärd var kombinationen av en vakt och en stålbåge som 

båda scannade akutmottagningens besökare i entrén. Någon informant hade önskat en 

direktkoppling till psykiatrin vid överfall på akuten som en åtgärd för att förhindra ytterligare 

eskalering av hot och våld. 

 

7.5.2 Svårigheter att förebygga vid hot och våld 

Att förebygga hot och våld mot vårdpersonal upplevdes vara en stor utmaning som medförde 

många svårigheter. En svårighet kunde vara att nå fram till patienten genom kommunikation 
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trots upprepade försök som skapa en minskad förståelse mellan parterna. Ett ytterligare ett 

försvårande betraktades vara en obefintlig eller otillräcklig utbildning för hur sjuksköterskor 

skulle bemöta och hantera hot och våld på en akutmottagning. Några informanter ansåg att 

vårdpersonalen slarvade med användandet av överfallslarmen. Problem med direktlarm till 

polisen upplevdes var att vårdpersonal som larmat ej kunde lokalisera vart på 

akutmottagningen händelsen utspelade sig, förrän det vara försent. 

 

Problemet med de här dosorna vi själva har är att man inte alltid kan finna ut var det händer 

förrän det är för sent. (Intervju 7) 

 

Svårigheter att förebygga hot och våld upplevdes när varken polis eller ordningsvakter kunde 

lösa tumult med patienter och anhöriga i väntrummet, eller vid bristande förtroende och 

samarbete mellan instanserna. Att tillkalla en ordningsvakt ansågs inte alltid vara den bästa 

lösningen, då det kunde leda till ytterligare våld. Vid ett annat tillfälle upplevde en informant 

hot från en patient och tillkallade väktare, som ej bistod med hjälp utan ifrågasatte 

sjuksköterskans bedömning av situationen. 

 

. . . då tillkallade jag väktare som jag bad skulle ta de härifrån men det ville inte han göra 

heller . . . Väktaren ville inte ta anhöriga härifrån för att de pratade ju bara, de gjorde 

ingenting vilket jag blev rätt så irriterad på . . . (Intervju 5) 

 

Sjuksköterskor som utsatts för hot och våld, men som ej fick möjlighet för reflektion och 

återhämtning ansågs riskera psykisk ohälsa. När vårdpersonalens välmående blev lidande 

upplevde informanterna det som svårt att förebygga hot och våld. 

 

…så är jag ju känslomässigt igång och ska gå in i en ny situation och då blir ju det mötet med 

den patienten fel, ibland behöver man kanske stanna upp och andas lite innan man går 

vidare…vår organisation kräver ju att vi är igång hela tiden, det utrymmet finns inte riktigt 

att ta den pausen och varva ner… (Intervju 11) 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna valde en induktiv ansats som fungerar väl i studier där en förutsättningslös analys 

av texter görs (Graneheim & Lundman, 2012). Intervjustudien hade en kvalitativ design då 

syftet var att mäta sjuksköterskornas upplevelse av hot och våld från patienter, vilket ej hade 

varit möjligt att beskriva i en kvantitativ studie (Trost, 2005). Metoden utgjordes av en 

manifest innehållsanalys, som studerar människans livsvärld genom de levda erfarenheterna 

där medvetandet alltid är riktat mot något (Dahlberg, 2001). Författarnas avsikt är att beskriva 
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informanternas levda erfarenheter och upplevelser av sin omgivning. Skulle en deduktiv 

ansats valts, hade analysen utgått ifrån en utarbetad modell eller teori och ej skildrat 

informanternas upplevelser. En deduktiv ansats kan ej användas vid en förutsättningslös 

analys av texten (Graneheim & Lundman, 2012). 

 

Livsvärldsteorin speglar hur informanterna upplever och uppfattar sin livsvärld utifrån ett 

helhetsperspektiv. Detta skapar en grundläggande förståelse för hur varje enskild individ 

upplever en specifik händelse (Dahlberg et al.,2003). Viktimologin beskrivs utifrån tre 

centrala begrepp, utsatthet, offerskap och resurstillgångar. Utsatthet belyser individens 

sårbarhet och risker för att drabbas. Offerskap kan vara en roll som individen både frivilligt 

och ofrivilligt erhåller under och efter brottstillfället. Resurser kan vara olika hjälpmedel för 

att förebygga och/eller åtgärda utsattheten och offerskapet för individen (Wikman, 2012). 

Viktimologin och livsvärldsteorin speglar båda informanternas upplevelse av livsvärlden. 

Dock skiljer sig de teoretiska referensramarna åt, då viktimologin vinklar informanternas 

utsatthet, offerskap och resurstillgångar, medan livsvärlden speglar det upplevda 

förutsättningslöst. Genom att använda sig av båda teorierna ges en mer nyanserad skildring av 

informanternas upplevelser av hot och våld, vilket ej kunnat uppnås med endast en teoretisk 

referensram. 

 

Ett litet urval kan påverka en studies giltighet negativt eftersom det finns risk för otillräckliga 

data. Författarna ansåg att antalet informanter i den utförda studien var tillräckligt, då fylliga 

svar besvarade studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Endast två av 13 tillfrågade 

akutmottagningar deltog i studien. Orsaken till detta kan bero på att enhetscheferna ej kunde 

avsätta personal för studien pga. hög arbetsbelastning på akutmottagningarna, att de ej läst 

informationsbrevet eller en snäv tidsram för återkoppling. De två akutmottagningar som 

deltog i studien är författarnas arbetsplatser vilket kan ha bidragit till informanternas tillika 

kollegors intresse för studien. Intresset kan ha påverkats av kollegors nyfikenhet för ämnet då 

de hört talas om studien innan informationsbrevet skickades. Författarna menar att studiens 

ämne kunde uppfattas som betungande. Relationen mellan oss som kollegor kunde skapa en 

känsla av trygghet inför samtalet vilket kunde underlätta samtalet under intervjun. De två 

akutmottagningarna som deltog i studien skiljde sig åt storleksmässigt gällande patientflöde, 

personalbemanning, resurser och upptagningsområde. Den större akutmottagningen hade 

förekomst av gängkriminalitet vilket ej beskrevs på den mindre akutmottagningen. Således 

kunde endast informanterna på den större akutmottagningen beskriva upplevelsen av grov 

gängkriminalitet. Trots skillnaderna mellan akutmottagningarna var informanternas 

upplevelse av hot och våld från patienter liknande. Hade fler akutmottagningar deltagit i 

studien anser författarna att en större nyansering i svaren erhållits utifrån de olika 

akutmottagningarnas storlek, geografisk placering, arbetssätt och personalpolitik.  

 

Två pilotintervjuer utfördes för att träna intervjutekniker och för att säkerställa att 

intervjuguidens frågor kunde tillämpas på studiens frågeställning. Detta ökar tillförlitligheten 

för studien. Ett större antal pilotintervjuer hade gett en positiv utveckling av flödet i 

intervjuerna (Trost, 2010), men kunde detta ej genomföras inom den givna tidsramen för 

studien.  
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Författarna anser att studiens resultat ej kunnat uppnås utifrån strukturerade intervjufrågor då 

en förförståelse skulle skapa hinder i den manifesta tolkningen. Därför valdes 

semistrukturerande intervjufrågor. En av författarna utförde intervjun vilket gav en kontinuitet 

i förfarandet då alla informanter fick samma typ av utförande (Dalen, 2008). Genom 

samtidiga observationer och anteckningar erhölls ett bra stöd för inhämtandet av relevant 

information från informanten och skapade förutsättningar för djupare förståelse av 

innehållsanalysen.  

 

Tidsåtgången och längden på intervju är inte enbart avgörande för ett bra resultat då en kort 

intervju också kan var innehållsrik. Att få en stor tidsskillnad mellan intervjuerna är vanligt 

förekommande vid semistrukturerade intervjuer (Trost, 2010). Författarna anser att studiens 

tidsskillnad beror på informanternas personlighet och sätt att uttrycka sig. Varje intervju, 

oavsett tidslängd, gav svar på studiens frågor. Intervjuaren fick under intervjun be 

informanten förtydliga vissa saker t.ex. vem denne pratade om, för undvika syftningsfel i 

innehållsanalysen. Detta påverkade till viss del flödet i intervjun, och kunde uppfattas som 

störande för informanten. 

 

Författarna följde riktlinjer för etisk forskning enligt Helsingforsdeklarationen (2013) och 

SOU (1999:4). Vi var uppmärksamma och lyhörda på informantens reaktion under intervjun 

då känslosamma områden berördes, vilka kunde uppfattas som obehagliga. Därför lämnades 

det alltid tid för reflektion efter varje avslutad intervju (Dalen, 2008). När två personer utför 

en intervju kan informanten uppleva en känsla av underlägsenhet (Trost 2010). Genom att 

författarna inledningsvis etablerade en relation med informanten så att ett ömsesidig 

förtroende skapades kunde informantens underlägsenhet undvikas (Gamst & Langballe, 

2004). Då känsliga ämnen berördes under intervjun ansågs att två författare var en fördel då vi 

kunde stötta varandra och informanten vid behov (Helsingforsdeklarationen, 2013, SOU; 

1999:4; Trost, 2010).  

 

Informanterna fick välja plats för intervjun, vilket författarna ansåg skapade en trygghet, samt 

minskade risken för en stressad och ofokuserad informant (Trost, 2010). Risk för 

störningsmoment under intervjun försökte minimeras. Författarna försökte i största möjliga 

mån minska risken för störningar under intervjun. En informant fick avbryta under pågående 

intervju, som sedan exkluderades från studien. En annan informant hade med sig sin 8 

månader gamla son, vilket gjorde att intervjun fick avbrytas två gånger för matning och 

blöjbyte. Detta kan ha skapat koncentrationssvårigheter hos både informanten och 

intervjuaren. Författarna accepterade detta då intervjuns innehåll och kvalité berikade studiens 

resultat.  

 

Under intervjun kom informanterna i kontakt med sina erfarenheter och upplevelser vilket gav 

författarna en inblick i deras livsvärld. För att författarnas förförståelse inte skulle skapa 

hinder var det viktigt att reflektera över vår egna subjektivitet. Författarna kan inte uppnå en 

definitiv sanning i det tolkade intervjumaterialet, utan strävar efter den mest troliga tolkningen 

utifrån det insamlade materialet.  
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8.2 Resultatdiskussion 

I kategorin definition av hot och våld beskrivs ordens innebörd, i syfte för att få en förståelse 

för informantens upplevelse av hot och våld i resterande del av intervjun. Författarna är 

medvetna om att kategorin ej ingår som en frågeställning i studien. Författarna är medvetna 

om att kategorin ej ingår som en frågeställning i studien. Dock ansågs det nödvändig för att få 

en förståelse för informanternas beskrivningar av hot och våld under intervjun. 

Kategorin riskfaktorer resulterade i fem underkategorier. För att få en förståelse och en 

struktur i resultatet ansåg författarna att antalet underkategorier vara nödvändigt för att kunna 

särskilja och identifiera riskfaktorerna. Kategorierna Förebyggande åtgärder vid hot och våld 

samt riskfaktorer integrerades i de andra tre kategorierna för att beskriva och skapa en 

förståelse för studiens resultat. 

Som bifynd under intervjuerna upplevde många informanter förekomsten av hot och våld från 

anhöriga. Författarna menar att anhöriga är ett återkommande bifynd i samtliga intervjuer och 

alla delarna av resultatet. Då bifyndet utgjorde en stor betydelse för studiens resultat valde 

författarna att inkludera det så att en korrekt bild av informanternas upplevelse av hot och 

våld erhölls.  Hade författarna utfört fler pilotstudier hade detta bifynd uppdagats och kunnat 

inkluderats i studiens syfte och frågeställning.  

Ett fåtal informanter upplevde kulturella skillnader hos patienterna och dess anhöriga som 

skapade en känsla av att bli utsatt för hot. Skillnaderna upplevdes i samband med ett större 

antal anhöriga på akutmottagningen samt hur patienten och anhöriga kommunicerade verbal 

och ickeverbalt, vilket påverkade och försvårade omvårdnadsarbetet. Detta ses som ett bifynd 

eftersom den ställda frågan ej berörde kulturella skillnader.  Författarna valde att ej fördjupa 

sig vidare i frågan, då detta endast förekom ett fåtal gånger till skillnad från 

anhörigperspektivet. 

Informanternas beskrivningar av orden hot och våld överensstämmer väl med litteratur, där 

hot är en verbal eller icke verbal hotelse om fysiskt våld eller skada och våld är en fysisk 

handling (Isdal, 2001; Ringstad, 2005; Nationalencyklopedin 2017a, b). Definitionen av ordet 

hot, att tappa kontrollen i en hotfull situation återges ej i den sökta litteraturen, utan anses av 

författarna vara ett fynd av en subjektiv upplevelse utifrån en specifik sjuksköterskas 

livsvärld. En individs beskrivning av en upplevelse eller händelse kan endast utgå ifrån 

dennes egna upplevelse (Husserl, 2002). Författarna menar att informanterna kan få en 

konkret förståelse för ordens innebörd när de beskrivs med egna ord.  Detta kan underlätta 

informantens beskrivning och författarnas förståelse av upplevelserna.  

I kategorin Utsatthet diskuteras sjuksköterskans subjektiva känslor och skillnaderna mellan 

yrkeskategorierna på akutmottagningen. Hot och våld från patienter och anhöriga påverkade 

sjuksköterskans arbetsuppgifter på ett negativt sätt, där fokus från omvårdnadsarbetet togs för 

att försöka lösa situationen eller för att skydda sig själv. Riskfaktorer som informanterna 

ansåg kunna orsaka hot och våld från patienter och anhöriga var psykisk instabilitet, påverkan 

av alkohol och/eller droger och demens. Utlösande faktorer kunde även bero på 

vårdpersonalens bemötande, bristande kommunikation och information, samt otrygg 

arbetsmiljö och långa väntetider. Vissa arbetsuppgifter ansågs medföra en ökad risk för hot 
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och våld, som att arbeta i receptionen, vid ensamarbete eller handläggning av våldsamma 

patienter pga. ovan nämnda riskfaktorer. Informanternas beskrivning av samtliga riskfaktorer 

överensstämmer väl med den granskade litteraturen (Angland, Dowling & Casey, 2014, 

Arbetsmiljöverket, 2016, BRÅ, 2015, Schnapp et al., 2016, och Wong et, al. 2016). 

Författarna menar att samtliga nämnda riskfaktorer gör att sjuksköterskan påverkas negativt, 

vilket ger ett lidande både i yrkesrollen och privat. Var går då gränsen för vem som kan anses 

vara ett brottsoffer? Enligt viktimologin kan en individ ses som offer för brott vid fysisk 

och/eller psykisk skada eller vid ett känslomässigt lidande (Fattah 2000). Författarna menar 

att riskfaktorerna bör ses allvarligt då sjuksköterskan faktiskt kan ses som ett 

potentiellt brottsoffer i de utsatta situationerna. Gränsen mellan vad som anses vara moraliskt 

acceptabelt kan i vissa fall vara otydlig. Sjuksköterskan, sjukvårdsorganisationen och 

samhället skall enligt författarna ej förminska utsattheten för hot och våld, utan se det som en 

växande problematik där åtgärder krävs för att förbättra arbetsmiljön.  

Tankar kring att byta arbete på grund av hotfulla och våldsamma situationer förekom, där 

även en risk för sjukskrivning nämndes som en konsekvens av utsattheten för hot och våld. En 

sjuksköterskas känsla av trygghet och styrka i sin yrkesroll kunde snabbt raseras vid hotfulla 

och våldsamma situationer. Författarna ser svårigheter i hur sjuksköterskan skall kunna utföra 

sitt omvårdnadsarbete på ett säkert sätt i en arbetsmiljö som ger en negativ påverkan. Enligt 

kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) finns en 

skyldighet att bemöta varje individ på ett respektfullt och säkert sätt även om de är hotfulla 

eller våldsamma. Kompetensbeskrivningen lyfter endast vilken typ av kompetens som skall 

innehas och inte hur denna skall uppnås. Författarna menar att sjukvårdsorganisationen samt 

grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor saknar en djupgående utbildning för hur 

de skall hantera och agera i hotfulla och våldsamma situationer. Hade en sådan övergripande 

utbildning funnits på en nationell nivå, anser författarna att sjuksköterskan lättare kunnat 

hantera och agera i hotfulla och våldsamma situationer på ett professionellt sätt.  

Resultatet skildrar hur flera sjuksköterskor ofrivilligt accepterade hot och våld som en del av 

sitt arbetsklimat. Författarna menar att när utsattheten för hot och våld är vanligt 

förekommande blir det till en vana, där acceptansen omedvetet ökar. Författarna anser att 

sjukvårdsorganisationen i sin helhet inte uppmärksammar hot och våld som ett problem, utan 

något som alltid varit förekommande på akutmottagningarna. När något normaliseras anses 

det ej längre som ett allvarligt problem. Viktimologin utgår från att försöka studera 

brottsoffrets upplevelse av en brottslig handling samt identifiera vem som anses vara 

brottsoffer (Lindgren, 1999). Wikman (2012) menar att definitionen av hot och våld på 

arbetsplatsen har förändrats, och att fler händelser har börjat räknas som hot och våld, som 

tidigare ansågs mer acceptabla. Detta leder till att fler avvikelser och rapporter görs med fokus 

på hot och våld. Om viktimologi hade förekommit mer i vårdforskningens skildring av 

sjuksköterskors utsatthet, anser författarna att normaliseringen av hot och våld 

uppmärksammats mer. Brottsförebyggande rådet (2015) beskriver att hot och våld inte alltid 

uppfattas som tillräckligt allvarligt och därför inte rapporteras.   

Studiens resultat överensstämmer med Arnetz (2005), som menar att det inte enbart är det 

faktiska hotet och våldet som påverkar sjuksköterskorna utan även rädslan och ovissheten 
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kring risken att bli utsatt för hot och våld. Detta ansågs vara lika stressande som att faktiskt bli 

utsatt. Vilka anledningar ligger till grund för sjuksköterskornas ökade känsla och faktiska 

utsatthet för hot och våld? Både intervjuns informanter samt BRÅ (2015), Kowalenko et al. 

(2013) och Angland, Dowling & Casey (2014) nämner orsaker som ett patientnära arbete, 

sämre arbetsvillkor där stress, hög arbetsbelastning, ett högt patientflöde, bristande säkerhet 

kan påverka sjuksköterskors uppfattning och tolerans av hot och våld. Denna fråga anser 

författarna borde belysas ytterligare i framtida studier, för att ge en säkrare arbetsmiljö.  

Vid reflektion över sjuksköterskans arbetssituation ändrade många informanter sin 

uppfattning från att ej anses vara utsatta till en faktisk utsatthet. Det förändrade 

ställningstagandet kan ha uppkommit då tid för reflektion och en ökad medvetenhet gavs. 

Informanterna menade att tid för reflektion var sällsynt förekommande på akutmottagningar. 

Enligt viktimologin kan upplevelsen av utsatthet ses som kontextuellt beroende på vilken 

situation man befinner sig i (Wikman, 2012). När tid för reflektion under arbetstid gavs menar 

författarna att medvetenheten och insikten ökade kring den faktiska utsattheten, något som 

annars togs för givet. 

Ett stort antal informanter upplevde att sjuksköterskan tillhörde den yrkeskategori på 

akutmottagningen som löpte störst risk att bli utsatt för hot och våld, vilket överensstämmer 

med Arnetz (2005) och Schnapp et, al (2016). Detta var dock ej den vedertagna uppfattningen 

då ett mindre antal informanter menade att akutmottagningens samtliga yrkeskategorier löpte 

lika stor risk för att bli utsatta för hot och våld från patienter och anhöriga. Denna upplevelse 

går ej att finna i den studerade litteraturen utan ses som ett oväntat fynd i studien. Författarna 

anser att denna grupp informanter såg riskerna utifrån ett helhetsperspektiv, där all 

vårdpersonal arbetar som ett team som tillsammans har ett vårdansvar. Informanterna kunde 

därför på ett mer komplext sätt framhäva riskerna utifrån sin och sina kollegors livsvärld. 

Trots uppmärksammade studier om hot och våld på akutmottagningar är sjuksköterskor 

fortsatt en utsatt riskgrupp. Varför sker det ingen förändring? Wong et. al (2016) betonar att 

förändringsarbete inom hälso- och sjukvård oftare baseras på utlåtanden från sakkunnig 

person inom området än på erfarenhetsmässig kunskap. Författarna menar att 

yrkesverksamma sjuksköterskor kan bidra med erfarenheter av hot och våld i säkerhetsarbetet 

på akutmottagningen. Wong et al. (2016) beskriver att hot och våld bör förebyggas genom 

arbete på olika nivåer inom hälso- och sjukvården; den enskilda personen, vårdteamet, 

vårdmiljö och systemnivån. Hade samtliga yrkeskategorier på akutmottagningen arbetat som 

ett team gällande säkerhetsfrågorna tror författarna att många bra åtgärder hade identifierats 

och uppmärksammas. 

Kategorin genus skapades då författarna genom sin frågeställning ville ha svar om 

upplevelsen av hot och våld skiljer sig mellan män och kvinnor.  

Ett stort antal informanter upplevde att arbeta som kvinnlig sjuksköterska ökade risken för hot 

och våld från både patienter och anhöriga, vilket överensstämmer med Arbetsmiljöverket 

(2016a) studie. De manliga sjuksköterskorna upplevdes vara tryggare i hotfulla och 

våldsamma situationer, då de ansågs ha en bättre fysisk förutsättning. Författarna menar att 

utsattheten för hot och våld inte enbart beror på manligt eller kvinnligt, utan kan ses från fler 
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perspektiv. Enlig författarna är det ej enbart beroende av könet, utan även vilken attityd, 

normer och värderingar individen har. Således kan en kvinnlig sjuksköterska anta manliga 

stereotypiska drag utifrån samhällets normer. Genus är något som utformats av samhället, vad 

som skall anses vara manligt och kvinnlig, vilket skapar stereotyp för respektive kön 

(Hirdman, 2007).  

I resultatet upplevdes manliga patienter var mer hotfulla och våldsamma. De kvinnliga 

patienterna uttryckte framförallt sitt missnöje genom aggressivitet. Hoten från de kvinnliga 

patienterna upplevdes inte lika obehagliga som från de manliga patienterna. Informanterna 

beskrev ej varför denna skillnad fanns mellan könen. Författarna menar att det är en komplex 

fråga som utgår ifrån varje individs upplevda livsvärld. Orsakerna kring den upplevda 

skillnaden har många faktorer som kan påverka såsom; samhällets värderingar, sociala villkor 

vad som anses vara manligt och kvinnligt, individers påverkan av miljö, uppväxt, religiösa 

värderingar och fysiologisk påverkan. Dessa faktorer är en pågående process som påverkar 

och formar individens manliga och kvinnliga beteenden genom livet (Öhman, 2009).   

Ett fåtal informanter ansåg att det inte fanns någon skillnad i genus gällande utsattheten för 

hot och våld. Sjuksköterskor oavsett könstillhörighet, ansågs få ta emot lika mycket hot och 

våld från patienter och anhöriga. Detta fynd är inget som återges i den studerade litteraturen 

(Bigham et al., 2014) (Abed, Morris & Sobers-Grannum, 2016).  Författarna menar att ett 

hårdare klimat i dagens samhälle gör att individer ej skiljer på män och kvinnor, utan utsätter 

individen för hot och våld. 

 

9 Konklusion 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor på akutmottagningen upplever hot och våld som ett 

obehag och en rädsla, vilket gav en negativ påverkan på omvårdnadsarbetet och det psykiska 

välmående. Känslan av att det ej fanns en möjlighet att undvika svåra hot- och 

våldssituationer ökade känslan av en utsatthet och maktlöshet av att ej kunna skydda sig själv. 

Denna känsla förekom ibland även efter arbetstid, då en rädsla av att bli förföljd och eller 

utsatt för hot och våld av patienter och anhöriga. Främst kvinnliga sjuksköterskor upplevdes 

tillhöra den riskgrupp som hade en ökad risk för utsatthet av hot och våld. Sjuksköterskor 

ansågs ofrivilligt få acceptera hot och våld från patienter och anhöriga som en del av sitt 

arbetsklimat. Förebyggande åtgärder behövs för att kunna skapa en säkrare och tryggare 

arbetsmiljö, vilket kan minska hot och våld mot sjuksköterskor. 

 

 

 

 



  

 

26 

9.1 Implikationer 

Genom reflektion kan kunskap- och erfarenhetsutbyte ske vilket bidrar till en ökad 

medvetenhet och på så vis även skapa engagemang i förbättringsarbete, såväl för den enskilda 

sjuksköterskan som för personalgruppen. Delaktighet i förbättringsarbete kan leda till att 

sjuksköterskor upplever en meningsfullhet i sitt arbete på akutmottagningen. Studiens resultat 

visar att sjuksköterskor saknar tydliga riktlinjer och utbildning i hanteringen av hot och våld 

från patienter på akutmottagningar. Utbildning kan resultera till en ökad förmåga i att hantera 

hot och våld. Författarna kunde inte i sin litteratursökning finna någon forskningsstudie som 

utvärderat hur väl olika åtgärder fungerat i förebyggande syfte vid hot och våld inom 

yrkesgruppen för vård och omsorg. Genom att identifiera riskfaktorer för sjuksköterskors 

utsatthet erhålls en uppfattning kring den utlösande problematiken. Författarna anser att den 

utförda intervjustudien kan ligga till grund för vidare kvantitativa studier där kvantiteten och 

den geografiska spridningen av problematiken återges. Genom att använda flera metoder kan 

problematiken av hot och våld få ett bredare perspektiv då metoderna stödjer varandra, vilket 

ökar trovärdigheten. 



 

 

27 
 

Referenser 

Allwood, C., & Erikson, M. (2010). Grundläggande vetenskapsteori – för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur. Lund. 

 

Angland, S., Dowling, M., Casey, D (2014). Nurses´ perceptions of the factors which 

cause violence and aggression in the emergency department: A qualitative study. 

International Emergency Nursing, 22(3), 134–139. doi: 10.1016/j.ienj.2013,09.005 

 

Arbetsmiljöverket (2016a). Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2. Arbetsmiljön 2015. 

The Work Enviroment 2015. Hämtad den 1 mars 2017 från http://www.av.se 

 

Arbetsmiljöverket (2016b). Hot och våld. Hämtad den 3 januari 2017 från 

http://www.av.se 

 

Arbetsmiljöverket (2012). Hot och våld inom vården. Hämtad den 3 januari 2017 från 

http://www.av.se 

 

Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:2). VÅLD OCH HOT I 

ARBETSMILJÖN. Hämtad den 9 januari 2017 från https://www.av.se 

 

Arlebrink, J. (2006). Grundläggande vårdetik -teori och praktik. Studentlitteratur: 

Lund. 

 

Arnetz, J. (2005). Våld i vårdarbete. Ett utbildningsmaterial om hot och våld för 

personer som arbetar inom vården. Lund: Studentlitteratur.  

 

Bigham, B. L., Jensen, J. L., Tavares, W., Drennan, I. R., Saleem, H., Dainty, K. N., & 

Munro, G. (2014). Paramedic Self-reported Exposure to Violence in the Emergency 

Medical Services (EMS) Workplace: A Mixed-methods Cross-sectional Survey. 

18(4):489-94. Doi: 10.3109/10903127.2014.912703. 

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) (2015). Hot och våld - Om utsatthet i yrkesgrupper som 

är viktiga i det demokratiska samhället. Hämtad den 27 december 2016 från 

http://www.bra.se 

 



  

 

28 

Dahlberg, K., Segesten, M., Nyström, B-O. Suserud & I. Fagerberg, (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Studentlitteratur. Lund. 

 

Dahlberg, K. (2001). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. (2. [omarb.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Doerner, W.G. & Lab, S.P. (2011). Victimology. (6. uppl.) . Cincinnati, OH: Anderson 

Pub. Co. 

 

Eriksson, K., Nordman, T., & Myllymäki, I. (1999). Den trojanska hästen -

Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Åbo 

akademi: Vasa. 

 

Etikkommittén Sydost (2016). Ansökan och blanketter. Hämtad den 3 januari 2017 från 

http://www2.bth.se  

 

Fattah, E. A. (2000). Victimology. Past, present and future, in Criminologie 2000:1. 

Montréal: Les Presses de l’Université. 

 

Förenta Nationerna (FN)(1985). Dekleration om grundläggande rättsprinciper för offer 

för brott och maktmissbruk. Hämtad den 3 mars 2017 från 

http://www.brottsoffermyndigheten.se 

 

Furin, M., Eliseo, LJ., Langolis, B., Fernandoz, WG., Mitchell, P., & Dyer, KS.(2015) 

Self-reported provider safety in an urban emergency medical system .The western 

journal of emergency medicine,16(3): 459–464.. Doi:  10.5811/westjem.2015.2.24124 

 

Gamst, K. & Langballe, Å. (2004). Barn som vitner: en empirisk og teoretisk studie av 

kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør : utvikling av en 

avhørsmetodisk tilnærmning. Oslo: Inst. for spesialpedagogikk, Univ. i Oslo. 

 



  

 

29 

Graneheim Hällgren, U. & Lundman, B. (2012). Kvalitativinehållsanalys I M. Granskär 

& B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

(2:a uppl. s.187-201). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Helsingforsdeklarationen. (2013). World medical association declaration of Helsinki: 

ethical principles for medical research involving human subjects. Hämtad den 2 mars 

2017 från http://www.wma.net/  

Hirdman, Y. (2007). Genus: om det stabilas föränderliga former. (1. uppl.) Malmö: 

Liber. 

 

Husserl, E. (2002). Husserliana: gesammelte Werke. Bd 20, Logische Untersuchungen. 

Ergänzungsbd, T. 1, Entwürfe zur Umarbeitung der VI. Untersuchung und zur Vorrede 

für die Neuauflage der Logischen Untersuchungen (Sommer 1913). Dordrecht: Kluwer. 

 

Isdal, P. (2001). Meningen med våld, Gothia förlag: Stockholm 

 

Jakobsson, U. (2011). Forskningens termer & begrepp - en ordbok-. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Kowalenko T., Gates D., Gillespie GL., Succop P., & Mentzel TK. (2013). Prospective 

study of violence against ED workers. University of Michiga. USA. Doi: 

10.1016/j.ajem.2012.07.010. 

 

Lindgren, M. (1999). Brottsoffren i rättsprocessen. En undersökning genomförd av 

Magnus Lindgren på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Stockholm: Rikspolisstyrelsen: 

Riksåklagaren; Jönköping: Domstolsverket. 

 

Linneuniversitetet (2012). Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå inom pedagogik, psykologi, idrottsvetenskap, socialt 

arbete och vårdvetenskap. Hämtad den 7 januari den 2017 från http://www.lnu.se 

 

Morphet, J., Griffiths, D., Plummer, V., Innes, K., Fairhall, R., & Beattie, J. (2014). At 

the crossroads of violence and aggression in the emergency department: perspectives of 

Australian emergency nurses. Australian Health Review: A Publication Of The 

Australian Hospital Association, 38(2), 194-201. doi:10.1071/AH13189 

 

Nationalencyklopedin (2017a). Hot. Hämtad den 10 januari 2017 från http://www.ne.se  

 



  

 

30 

Nationalencyklopedin (2017b). Våld. Hämtad den 10 januari 2017 från 

http://www.ne.se  
 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 

& Wilkin. 

 

Pribe, G & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar- grundläggande vetenskapsteori. I: Henricson, Maria (red). Vetenskaplig 

teori och metod. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ringstad, R. (2005). Conflict in the Workplace: Social Workers as Victims and 

Perpetrators. National Association of Sociai Woriters. Boston. 

 

Schnapp, B. L., Slovis, B. H., Shah, A. D., Fant, A. L., Gisondi, M. A., Shah, K. H., & 

Lech, C. A. (2016). Workplace violence and harassment against emergency medicine 

resident.  The western journal of emergency medicine, 17(5): 567–573. Doi: 

10.5811/westjem.2016.6.30446 

 

Socialdepartementet (SOU), 1999:4; God sed i forskningen; Stockholm 1999 

 

Socialstyrelsen, (2016). Anställa sjuksköterska utan legitimation. Hämtade den 10 

januari 2017. http://www.socialstyrelsen.se/ 

 

Socialstyrelsen (2017). Ansökan om legitimation som sjuksköterska. Hämtad den 10 

januari 2017. http://www.socialstyrelsen.se/ 

 

Socialstyrelsen (2010). Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Hämtad den 

23 mars 2017 från http://www.socialstyrelsen.se 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) (2017). Sjuksköterskor utanför yrket. Hämtad den 3 mars 

2017 från http://www.scb.se 

 

Svensk författningssamling (SFS). Etiklagen (SFS 2003:204). Hämtad den 24 december 

2016 från http://www.riksdagen.se  

 



  

 

31 

Svensk författningssamling (SFS). Personuppgiftslagen (1998:204). Hämtad den 10 

januari 2017 från http://www.riksdagen.se 

 

Svensk författningssamling (SFS) (2003:460). Lag om etikproövning av forskning som 

avser människor. Hämtad den 3 januari 2017 från: http://www.riksdagen.se 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska 

med specialisering inom akutsjukvård. Swedish Emergency Nurses Association – 

SENA. Hämtad den 1 mars 2017 från http://www.swenurse.se 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Uppsala Universitet (2015). Våldest uttryck och mekanismer. Hämtad den 24 mars 2017 

från http://www.nck.uu.se 

 

Westman, G. (1999). Kvalitativ metod ut ett medicinskt sammanhang.  Bring, G. 

(red.). Kvalitativ metod som praktik: [erfarenhet av att forska kvalitativt vid medicinsk 

fakultet]. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wikman, S. (2012). Arbetslivet som en arena för våld - en lägesbeskrivning.  I: Heber, 

Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.). Viktimologisk forskning: brottsoffer i teori 

och metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Wong AH., Combellick J., Wispelwey BA., Squires A., & Gang M. (2016). The Patient 

Care Paradox: An Interprofessional Qualitative Study of Agitated Patient Care in the 

Emergency Department. Department of Emergency Medicine. Doi: 

10.1111/acem.13117.  

 

Öhman, A. (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. NRS Tryckeri AB: Huskvarna 



 

 

I 
 

10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1-Informationsbrev 

 

 

Information inför studie om sjuksköterskors upplevelse av hot och våld 

från patienter på akutmottagning. 

 

Våldet mot vårdpersonal från patienter och anhöriga ökar idag på Sveriges samtliga 

akutmottagningar. Sjuksköterskor är en av de mest utsatta vårdpersonals grupperna på 

akuten då de behandlar ett brett spektrum av patienter med olika omvårdnadsbehov. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom akutsjukvård vid 

Linnéuniversitet i Växjö.  Under vårterminen 2017 kommer vi skriva vår 

magisteruppsats. I uppsatsen vill vi undersöka sjuksköterskan upplevelse av hot och 

våld från patienter på akutmottagning. 

 

Studien kommer genomföras under februari 2017 i form av intervjuer med 10–15 

sjuksköterskor som arbetat mer än ett år inom akutsjukvård och har utsatts för hot 

och/eller våld av patienter på sin arbetsplats. 

Intervjuerna kommer ske på sjuksköterskornas respektive arbetsplats och om praktiskt 

möjligt bestämmas utefter deltagarnas önskemål. Förväntad tid för intervjuerna är 15-30 

minuter. Det inspelade materialet kommer endast hanteras av ansvariga för studien och 

förstörs när studien avslutats. Studiens resultat kommer att följa Linneuniversitetets 

riktlinjer för etisk självgranskning, där resultat kommer att redovisas på ett sådant sätt 

att deltagarna är anonyma och inte kan identifieras.  

 

Ditt deltagande i intervjustudien är frivillig och kan när som helst avbrytas. Resultatet 

kommer presenteras i en uppsats vid Linnéuniversitetet, vilka deltagarna kan ta del av. 

 

Om Du finner studien intressant och uppfyller kriterierna ovan kontakta oss på mail 

eller telefon innan den 23 januari 2017, så bokar vi in en tid för intervju med er. Har ni 

några frågor, tveka inte att höra av er. 

 

Tack för att ni tar er tid att läsa informationsbrevet. Hoppas vi hörs! 

Ansvariga för denna studie 

Studerande:  

Sofie Fredenholm Mobil XXXX Malmö 

Karin Persson Mobil: XXXXX. Karlskrona  

Mailadress: Magisteruppsats2017@gmail.com 

 

Handledare 

Marcus Granmo 

Marcus.granmo@lnu.se 



  

 

II 

10.2  Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Ämne Exempel på frågor 

Innebörden av hot och våld Förklara vad hot och våld innebär för dig 

på din arbetsplats? 

Hur skiljer sig hot och våld ifrån varandra?  

Utsatthet för hot och våld Hur upplever du utsattheten för hot och 

våld på din arbetsplats? 

Orsaker till hot och våld Vilka orsaker tror du ligger bakom hot och 

våld mot vårdpersonal av patienter? 

Hur skulle man kunna förebygga eller 

hindra detta? 

Upplevelsen av hot och våld på 

arbetsplatsen 

Vid hot och våld från patienter, hur agerar 

du / ni? 

Vilka verktyg eller tryggheter har ni att 

tillgå? 

Påverkan av hot och våld mot 

vårdpersonal 

Hur påverkas du av hot och våld på din 

arbetsplats? 

Hur påverkar det dig utanför arbetsplatsen? 

 

 

Intervjuguide 

 

Författaren ger en kort introduktion av sig själv, inleder sedan med att berätta om 

studiens syfte, antyder vad som är av intresse att veta.  

Informera kring samtycke för insamling av information och ljudinspelning, samt om 

informantens rättigheter. Finns det något som ni undrar över innan vi börjar? 

 

Inledning 

Berätta kring dig i din yrkesroll, arbetsuppgifter på akuten. Beskriv din roll som 

akutsjuksköterska på din arbetsplats 

- profession 

- hur länge 

- Vilka arbetsplatser 

 

Innebörd 

Vad innebär orden hot och våld för dig? Kan du beskriva dem separat? 

 



  

 

III 

Hot och våld 

Hur upplever du utsattheten för hot och våld på din arbetsplats? 

 - Kollegor, skillnad mellan yrkesgrupper? Skift? Helger? 

 

Vilka orsaker tror du ligger bakom hot och våld mot vårdpersonal av patienter? 

- Orsaker 

- Organisationen 

 

Hur skulle man kunna förebygga eller hindra detta? 

- utbildningar 

- Interna /externa hjälp 

Vid hot och våld från patienter, hur agerar du / ni? 

- verktyg? Kollegor? Chefsstöd? 

Vilka verktyg eller tryggheter har ni att tillgå? 

- väktare/ kollegor/polis 

- samarbeten internt / externt 

 

Hur påverkas du av hot och våld på din arbetsplats? 

- kort/långtid 

- psykiskt /fysiskt 

 

Hur påverkar det dig utanför arbetsplatsen? 

- rädsla? Oro? Ändrade rutiner? 

Avslutning 

Vill ni tillägga något? Något ni vill stryka? Vill ni lyssna igenom materialet? Finns det 

något i frågorna som ej kändes lämpligt?  

Tacka för intervjun och tiden som erhölls.  

 

Uppföljningsfrågor 

Hur menar du? Kan du ge exempel på hur du menar? 

Hur kände du? 

Kan du berätta mer om, det var intressant kan du utveckla det? 

Beskriv ett typiskt scenario.  

Konkreta beskrivningar 

varför är det viktigt för dig? 

Hur upplevde dina kollegor det? 

Hur känner du inför det? 

Kan du motivera det? 

Berätta om den sista gången du upplevde rädsla /oro  

Vilka skillnader finns inom personalens hantering 

Hur tror du en idealisk. . . skulle se ut? 

Berätta vilka åtgärder som finns för . . . 
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10.3 Bilaga 3-  Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

Ålder:    Genus:  

  Antal år inom yrket: 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av deltagare 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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10.4 Bilaga 4 - Etisk granskning 

 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka?  

  x 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov 

)? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 

grupper såsom barn, person med demenssjukdom 

eller psykisk funktions-nedsättning, personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid 

konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 

studiens genomförande. 

  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-

nytta samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 
I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 

att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

x   



  

 

VI 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med 

minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande 

t ex vid enkäter i skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 

framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

patient eller forskningsperson. Vidare framgår 

tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 

detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet 

och ansvariga för studien är namngivna (student 

och handledare) 

x   
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10.5 Bilaga 5-Exempel på analysförfarande 

Meningsbärandenheter  Kondensering med tolkning Kodning Underkategori Kategori 

…våld är ju mer fysiskt att någon (Patienten eller anhörig till patienten) gör 

någonting handgripligen slår eller tar i mig eller något utspel såhär . . . 

Våld är fysisk, att patienter eller anhörig gör 

något handgripligen. 

Våld är fysiskt Våld Definition av hot och 

våld  

…det var en kvinnlig patient som jag inte hade vårdat och inte hade träffat. . . hör 

jag bara hur det smällde till i en sådan här glasdörr, hon bankade till där och skrek 

till så jag vände mig om och det tog två sekunder innan jag fick en spottloska i 

ansiktet… man blir chockad när man inte träffat dem innan heller, när man inte 

har någon relation alls, jag visste ju inte alls vem det var…det var jag förvånad 

över min reaktion att jag inte blev arg utan bara usch vad äckligt. 

En Sjuksköterska fick en spottloska i ansiktet 

och blev chockad när hon inte träffat patienten 

innan händelsen.   Blev förvånad över min 

reaktion att jag inte blev arg utan bara usch vad 

äckligt. 

Chockad och äcklad men inte arg 

över situationen. 

Subjektiva känslor Utsatthet  

…alltså när det är lönehelg och när socialbidrag, barnbidrag och när det är 

storhelger så känner ju jag att det är en ökning av patienter som är påverkade av 

droger och då ökar ju våldet också så man kan väl säga att i slutet av månaden är 

det alltid eller om det är storhelg… 

När det är lönehelg, utbetalning av socialbidrag, 

barnbidrag, storhelg och i slutet av månaden är 

det en ökning av patienter som är påverkade av 

droger och då ökar våldet. 

Konsumtion av alkohol och 

droger ökar vid utbetalning av 

pengar och helger, då ökar också 

våldet. 

Fysiologisk påverkan Riskfaktorer 

…det känns mycket mer hotfullt från männen än vad det gör från kvinnor. 

Kvinnor kan också vara hotfulla men inte i den utsträckningen som män kan bli 

obehaliga liksom. 

Manliga patienter upplevs mer hotfulla än 

kvinnliga. Kvinnor kan också vara hotfulla men 

inte i samma utsträckning som män kan bli 

obehagliga. 

Manliga patienter mer hotfulla. Skillnad i genus Genus 

. . . om man misstänker att här kan det bli hot eller våld det är att man inte går in 

ensam, finns det möjlighet, gå inte in ensam. . . När man kan uppfatta att en 

person kan bli våldsam. Man går in i ett rum, det här att man går in i rummet att 

man är två stycken.  

Om det finns risk för hot och våld skall man ej 

gå in till patienten ensam. 

Inte ensamarbete vid risk för 

utsatthet. 

Förebyggande åtgärder Åtgärder vid hot och 

våld  


