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Abstrakt  

Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett växande problem både 

nationellt och internationellt. Mest utsatta är sjuksköterskor vilket tidigare beskrivits 

i aktuell forskning. Studier har även beskrivit de faktorer som ökar risken för att 

patienter skall uppträda våldsamt. Anhöriga återkommer i studier som kartlägger 

etiologin kring hot och våld på akutmottagning men har aldrig studerats i detalj. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse hot och våld från 

anhöriga får för ett patientomhändertagande på en akutmottagning. Undersökningen 

försökte besvara tre specifika frågeställningar relaterat till syftet. 

Frågeställningarnas inriktning rörde anhörigas hot och våld som påverkan på ett 

patientomhändertagande, den mellanmänskliga relationen mellan patient och 

sjuksköterska samt vilka strategier sjuksköterskan använde sig av i hotfulla 

situationer med anhöriga. Metod. Studien genomfördes med kvalitativ ansats. Tio 

sjuksköterskor på fem akutmottagningar i de två sydligaste landstingen i Sverige 

intervjuades med en semistrukturerad metod under en fyra veckors period under 

vårterminen 2020. Akutmottagningarna valdes ut för att representera både små och 

stora mottagningar samt både landsbygd och stadsmiljö. Data analyserades genom 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, både manifest och latent innehåll 

söktes. Resultat: Resultatet visar på att hotfulla anhöriga ger en direkt påverkan på 

patientomhändertagandet. Anhörigas hot och våld leder till en empatiförlust för 

patienten som vårdas och omvårdnadsprinciper åsidosätts. Resultatet pekar även på 

en stor tidsförlust i samband med att sjuksköterskorna tvingas hantera anhörigas hot 

och våld, tid som annars hade gått till att vårda patienten. Omprioriteringar och 

snabbspår av patienten som vårdas upprättas till följd av anhörigas hot och våld 

vilket leder till att medicinska prioriteringar får stå tillbaka. Sjuksköterskorna 

tvingas även utarbeta en mängd olika strategier för att hantera anhörigas hot och 

våld i ett led att försöka nå patienten. Ett latent tema hittades Slutsats: Hotfulla och 

våldsamma anhöriga leder till en avsevärd försämring av alla aspekter av 

omvårdnaden för patienten. Ytterligare forskning krävs för att kartlägga problemets 

omfattning. 

Nyckelord 
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Abstract 

Background. Threats and violence in emergency rooms are a growing problem both 

nationally and internationally. The most vulnerable are nurses, as previously 

described in current research. Studies have also described the factors that increase 

the risk that patients will behave violently. Relatives return in studies that map the 

etiology of threats and violence in emergency care but have never been studied in 

detail. Purpose. The purpose of the study was to describe the significance of threats 

and violence from family members for the patient care at an emergency room. The 

study also attempted to answer three specific questions related to this purpose, 

which focused on the impact of the family's threats and violence on caregiving, the 

interpersonal relationship and what strategies the nurse utilize in these situations. 

Method. The study was conducted with a qualitative approach. Ten nurses in five 

different emergency departments in the two southernmost regions in Sweden were 

interviewed with a semi-structured method during a four week period during the 

spring term of 2020. The emergency clinics were selected to represent both small 

and large departments as well as both rural and urban environments. Data was 

analyzed through content analysis according to Graneheim and Lundman´s method, 

both manifest and latent content were searched. Results. The result indicates that 

threatening and violent relatives have a direct impact on patient care. Relatives' 

threats and violence lead to a loss of empathy for the patient being cared for and the 

principles of nursing being violated. The result also points to a large loss of time in 

connection with the nurses being forced to deal with the relatives' threats and 

violence, time that would otherwise have been spent on caring for the patient. Re-

prioritization and fast track of the patient being cared for are established as a result 

of the threats and violence of the relatives, which leads to medical priorities being 

left behind. The nurses are also forced to work out a variety of strategies to deal 

with the threats and violence of relatives in an attempt to reach the patient. One 

latent theme emerged Conclusion. Threatening and violent relatives in the 

emergency department lead to a significant deterioration of all aspects of the 

patient's care. Further research is needed to identify the extent of the problem. 
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1. Inledning 

Hot och våld i sjukvården är ett växande globalt fenomen som har fått ökad 

uppmärksamhet i den politiska debatten under senare år. En stor del av det våld 

riktas från anhöriga mot vårdpersonal. Då våld och hot riktas mot vårdpersonal ser 

författarna en tydlig risk att information går förlorad, processer försenas och viktiga 

frågor uteblir på grund av rädsla. Studier saknas som belyser vilka konsekvenser 

detta får för ett omhändertagande på en akutmottagning. Författarna till studien är 

båda sjuksköterskor med erfarenhet av hotfulla och våldsamma situationer som ofta 

involverar anhöriga. Den här studien avser att närmare undersöka hur hot och våld 

från anhöriga påverkar omvårdnaden inom svensk akutsjukvård.  

1 Bakgrund  

Hot och våld inom svensk sjukvård är ett växande problem och vanlig orsak till 

skador på arbetsplatsen. Under år 2016 - 2017 hade över sex procent av 

förvärvsarbetande inom hälsa sjukvård utsatts för hot och våld på sin arbetsplats. 

(Statistikmyndigheten SCB, 2017) Det framkommer även att anställda på vissa 

arbetsplatser löper ökad risk att drabbas av hot såväl som av fysiskt våld än andra, 

till exempel arbetsplatser där människor står i beroendeförhållande till varandra. 

Över hälften av dem som drabbats är anställda inom kommun och landsting. 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Hot och våld mot sjuksköterskor inom vården är ett 

utbrett problem även globalt (Liu, et. al., 2019). Sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagning löper högre risk att drabbas och där akutsjuksköterskor som 

tjänstgör i triagemottagning är hårdast drabbade av hotfulla situationer och risk för 

att bli utsatta för våld i arbetet (Addey, Ceccagnoli, Ramacciati & Rasero, 2018). De 

faktorer som är associerade med ökad risk för att utsättas för hot och våld för 

sjuksköterskor på en akutmottagning delas upp i två kategorier. Dessa är faktorer 

som har att göra med den vårdsökande patientens behov och faktorer som hänger 

ihop med patientens sammanhang på en akutmottagning. De risker som rör hot och 

våld som är förknippade med patientens behov är bland annat fördröjning av 

smärtstillande behandling vid svåra smärtor och långa väntetider på 

akutmottagningen. Riskerna kring sammanhanget att vårdas på en akutmottagning 

rör förekomsten av vapen och droger (Gillespie, Sekula, Wright-Brown & Zoucha, 

2016). Tidigare studier har belyst sjuksköterskors personliga upplevelser och vilka 

problem de upplever i ett hotfullt eller våldsamt möte med en patient (Addey et. al., 

2018; Berlanda, Pedrazza, Fraizzoli & de Cordova, 2019; Gates, Gillespie & 

Succop, 2011). Andra tidigare studier beskriver mer ingående de patientrelaterade 

faktorer som bidrar till svårigheterna i att undvika att situationer blir hotfulla eller 

våldsamma, där har särskilt svår psykisk sjukdom eller drogpåverkan belysts 

(Wong, Combellick, Wispelwey, Squires & Gang, 2017). Studier som kartlägger hot 

och våld på akutmottagningar visar att en varierande del av förövarna är anhöriga 
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till patienterna och inte patienterna själva (Jeong & Kim, 2018; Ünsal Atan et al., 

2013). Jeong & Kim (2018) och Ünsal Atan et al. (2013) visar tydligt att en 

avsevärd del av förövarna är anhöriga, men tidigare studier på ämnet har dock 

endast fokuserat på patienterna i deras beskrivning av hot och våld på 

akutmottagningen (Addey et al., 2018; Gillespie et al., 2016; Berlanda et al., 2019; 

Gates et al., 2011). 

2 Definitioner av begrepp 

2.1 Sjuksköterska på akutmottagning 

Arbetet för en akutsjuksköterska erbjuder ofta stor variation under ett arbetspass. 

Under ett och samma skift träffar sjuksköterskan patienter inom olika 

ålderskategorier och med varierande sjukdomsbild. En stor del av tiden läggs på att 

minska väntetider och effektivisera flödet av patienter. Akutsjuksköterskan behöver 

fortlöpande kunna göra prioriteringar av sina arbetsuppgifter och tydligt utvärdera 

och omprioritera utefter att behovet uppstår. Sjuksköterskan anpassar sitt tempo och 

sina arbetsuppgifter utefter svårighetsgraden på patienternas tillstånd. (Kent & 

Walsh, 2001). Akutsjuksköterskan ska kunna ge avancerad omvårdnad utifrån 

evidens och praxis oberoende av allvarlighetsgrad. Att verka självständigt innebär 

att som sjuksköterska ha förmåga att handla och prioritera även vid väldigt 

komplexa situationer och tillstånd.  Akutsjuksköterskan ska på ett systematiskt sätt 

kunna omhänderta skadade individer i samband med olycka och trauma även under 

svåra miljöförhållanden och med minimala sjukvårdsresurser. Arbetsmiljön och 

förhållanden på en akutmottagning kännetecknas av en mängd pågående processer 

som ofta interagerar med varandra, vilket innebär att akutmottagningar är att 

klassificera som högriskmiljö. (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).  

2.2 Hot och våld. 

Vad människor upplever som hot och våld kan skilja mycket från person till person. 

Begreppet hot och våld innefattar olika aspekter av aggressivt beteende, vilket 

inkluderar fysisk och psykisk misshandel, sexuella trakasserier och verbala 

kränkningar. Våld kan variera från mord till trakasserier i olika form och kan 

användas i olika syfte, planerat för att nå ett visst mål eller helt oplanerat. (AFS 

1993:2) Fysisk misshandel innebär att personen utsätts för fysiskt våld i form av 

sparkar, slag, bett, knuffar, örfilar och att detta i sin tur leder till fysisk, psykisk eller 

sexuell skada. Psykisk misshandel handlar om att någon verbalt utsätts för sexuella 

trakasserier, hot om våld eller icke fysisk förnedring. Verbal förnedring innebär 

tillrop eller uttryck som nedvärderar någon annan utifrån ålder, kön, etnicitet eller 

social status. Hot anses vara att med gester, ord, uttryck eller på annat sätt med 

uppvisat beteende skrämma personen ifråga. Till sexuella trakasserier räknar man 

alla former av ovälkomna närmanden av sexuell natur, fysiska som verbala, 

exempelvis gåvor, skämt av sexuell karaktär eller inviter. (Hamdan, & Hamra, 

2015). 
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2.3 Våld som utförs av anhöriga 

Situationer som grundar sig i att närstående riktar hot eller brukar våld mot 

vårdpersonal är relativt sällan beskrivet i litteraturen. Mycket av den forskning och 

studier som ligger till grund för dagens kunskap gör ingen distinktion mellan våld 

och hot som utförs av patienter eller anhöriga. Enligt en studie (Addey et al., 2016) 

som beskriver just sjuksköterskors upplevelse av att hantera våld och hot på en 

akutmottagning, visar på att förövarna vid utövande av hot och psykiskt våld till 

största delen rörde sig om anhöriga till patienten som vårdades. Vid de situationer 

som inkluderade fysiskt våld var det i högre utsträckning patienten som var 

förövare. Det påvisas även att majoriteten av tillfällen där anhöriga brukar våld eller 

hotar vårdpersonal utgår från situationer då akutmottagningen är under hård 

belastning eller där väntetiderna av olika anledningar är väldigt långa (ibid.). Våld 

från anhöriga kan riktas mot fler personalkategorier än sjuksköterskor. Enligt en 

artikel från 2019 har en femtedel av läkarna som deltagit i studien, under det senaste 

året varit utsatt för hot eller våld av anhöriga till patienter (Pramsten, 2019). I en 

nyligen utförd studie från Sverige om traumasjuksköterskors upplevelse av hot och 

våld på akutmottagning beskrivs anhörigas våld i många fall som mindre fysiskt och 

mer inriktat på hot (Avander, Bjerså, Engström & Heikki, 2016). Det beskrivs även 

att anhöriga i större utsträckningen än patienterna uppträdde kränkande och 

respektlöst genom att tränga sig innanför vårdpersonalens personliga sfär. Det 

framkommer att många av deltagarna upplevde större risk för aggressivt beteende 

från anhöriga till patienter som sökte sjukvård i samband med större trauma, vilket 

kunde få till följd att omhändertagandet och vården försenades (ibid.). Globalt sett 

finns det skillnader när det gäller fördelningen mellan hot och våld som begås av 

anhöriga och som utförs av de patienter som vårdas inom akutsjukvården. I en 

artikel från 2017 undersöks kinesiska förhållanden och miljöer inom akutsjukvården 

som tydligt präglas av situationer med hot och våld (Han. Hao, Shi, Zhou, Zhang & 

Yang, 2017). Det visar sig att anhöriga i flesta fall är att räkna som förövare men 

skillnaderna består i att anhöriga även står för största delen av fysiskt våld som 

riktar sig mot sjukvårdspersonal (ibid.). En nyligen genomförd studie från Italien 

tyder på att anhöriga och bekanta endast stod för en minoritet av hot och våld som 

riktades mot vårdpersonal och mest sannolika förövare var istället patienterna som 

vårdades på akutmottagningen (Berlanda et al., 2019). Undersökningen inkluderade 

flera olika kategorier av vårdpersonal verksamma på akutmottagning med resultatet 

pekar i tydlig utsträckning på att sjuksköterskor är den yrkeskategori som löper 

högst risk att utsättas för hot och våld av anhöriga såväl som av patienter (ibid.).  

3 Teoretisk referensram 

I följande text ämnar författarna ge en djupare bild av de centrala 

omvårdnadsbegrepp som kommer att följa arbetet med undersökningen framöver. 

Den omvårdnadsteoretiker som utgör förgrundsgestalt åt efterföljande diskussioner 

är Joyce Travelbee, vars teori pekar på vikten av det goda mötet och den 

mellanmänskliga relation som skapas mellan två människor som möts 
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(Kristoffersen, 1998). Det gemensamma möte som uppstår mellan en människa som 

söker hjälp och de människor som finns där för att hjälpa, har sin naturliga 

utgångspunkt i ett arbete om hot och våld inom akutsjukvården. Insikten om 

lidandets existens spelar en central roll inom akutvårdsammanhang där 

målsättningen är att lindra och bota sjukdom. Om lidandets ursprung och orsak 

underskattas finns en stor risk att delar av den akuta omvårdnaden går förlorad 

(ibid.).  

Kommunikation som medel är ett av våra viktigaste redskap i det kliniska arbetet 

för att upptäcka och förklara sjukdom på olika sätt (Kristoffersen, 1998). En viktig 

del av akutsjuksköterskans uppgifter är att på ett respektfullt sätt kunna möta och 

kommunicera med alla personer, även dem som agerar hotfullt eller är våldsamma. 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017) Genom att använda Travelbees 

omvårdnadsteorier som plattform är förhoppningen att diskussionsunderlaget når en 

ökad tyngd samtidigt som den vetenskapliga grunden för studien stärks.  

3.1 Lidande 

Enligt Travelbee kan lidandet ta sig flera olika uttryck och hanteras på olika sätt av 

den enskilde individen (Kristoffersen, 1998). Stor vikt läggs vid att finna en mening 

i livets skiftande ögonblick vilket särskilt tar sig uttryck under pågående livskris 

eller sjukdom. Flera faktorer kan utveckla ett intensivt lidande och progressen kan 

ske helt oberoende av det medicinska tillståndet (ibid). Människor har ofta ett behov 

av att få hjälp med att finna mening i svåra stunder vilket gör sjuksköterskan viktig i 

sin roll (Kirkevold, 1994). Travelbee menar att sjuksköterskans uppgift är att 

förhålla sig till individens lidande och sjukdom snarare än till den medicinska 

diagnos som tillhör personen. Det är även omöjligt att veta hur patienten upplever 

sin sjukdom innan man får möjlighet att tillsammans utforska detta område (ibid.). 

3.2 Den mellanmänskliga relationen 

Enligt Travelbee uppnår omvårdnaden sitt syfte genom etableringen av en 

mellanmänsklig relation (Kristoffersen, 1998). Den tar sig uttryck i relationen 

mellan vårdaren och patienten som är i behov av sjukvårdens resurser och essensen 

av begreppet är att tillgodose den sjukes behov av omvårdnad. Travelbee menar att 

det väsentliga är att sjuksköterskan har de resurser och den kunskap som krävs för 

att kunna möta den sjukes behov. Ansvaret vilar på sjuksköterskan att upprätthålla 

själva relationen. För att detta ska fungera krävs en ömsesidighet i det täta samspelet 

som uppstår mellan patient och vårdare (ibid). För att en mellanmänsklig relation 

ska uppstå krävs det att båda parter reagerar på parternas respektive ”mänsklighet”. 

Om denna process uteblir sker en avhumanisering av omvårdnaden (Kirkevold, 

1994).  

3.3 Empati och sympati 

Under det första mötet mellan patient och sjuksköterska skapas ett första intryck 

som är oundvikligt. Detta första intryck baseras på observationer, handlingar och 

uttryck som sedan leder till en omedveten bedömning från båda parter 

(Kristoffersen, 1998). För att undvika stereotypa uppfattningar krävs det att 
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sjuksköterskan bryter sig loss och ser patienten som en individ. Det krävs då ett 

intresse från sjuksköterskans sida för att se människan bakom sjukdomen vilket i 

annat fall leder till att en opersonlighet uppstår mellan parterna (ibid.). Efterhand 

som en tydlig identitet växer fram mellan individerna kommer rolluppfattningarna 

att försvagas och en relation kan uppstå. I detta skede kan empatisk förståelse 

utvecklas vilket också bidrar till en ytterligare närhet mellan patient och 

sjuksköterska (Kristoffersen, 2000). Empati uppstår inte automatiskt, utan en 

förutsättning för att detta ska ske är att parterna har likartade erfarenheter och 

verklighetsbild (Kirkevold, 1994). Sålunda krävs det även en önskan om att förstå 

motparten för att empati ska kunna utvecklas. Nästa fas är utvecklandet av sympati 

vilket hänger samman med en önskan om att minska det faktiska lidandet. Genom 

att sjuksköterskan tar del i patientens lidande uppstår medkänsla vilket beskrivs som 

en attityd gentemot patienten. För att sympati ska kunna uppstå krävs det ett 

umgänge med patienten och en fullt utvecklad fas av empati. Detta är något som 

vanligtvis uppstår i omvårdnaden och samvaron med patienten. Sympati kan enligt 

Travelbee bidra till att drastiskt minska patientens lidande genom att parterna delar 

på bördan av lidandets effekter (ibid.). 

I den senare fasen av den mellanmänskliga relationen beskrivs hur en nära kontakt 

uppstår mellan patient och vårdare som resulterar i en högre förståelse för varandras 

känslor och uttryck (Kristoffersen, 1998). Upplevelsen av att vårda och att vårdas 

blir i detta stadie betydelsefull för båda parter. Travelbee menar även att syftet med 

omvårdnaden är att hjälpa patienten hantera sin bild av sjukdom vilket sker genom 

att sjuksköterskan använder sig av sin professionella kunskap och insikt (ibid.). 

Ändamålet är att identifiera patientens omvårdnadsbehov för att senare kunna lägga 

upp en lämplig åtgärdsplan (Parker & Smith, 2015). 

3.4 Kommunikationen 

Kommunikationen är ett av våra största hjälpmedel i arbetet med att lära känna en 

annan människa enligt Travelbee (Kirkevold, 1994). Genom kommunikationen kan 

sjuksköterskan särskilja olika patienter och finna de unika drag som karakteriserar 

varje individ. Kommunikationen är av central betydelse för att se till att de åtgärder 

som utförs sker i linje med patientens behov. Travelbee menar även att 

kommunikationen är en process med tydliga mål som gör det möjligt för 

sjuksköterskan att etablera en mellanmänsklig relation till den sjuka patienten (ibid.) 

4 Problematisering 

Hot och våld-situationer tenderar att öka inom Hälso- och Sjukvården och inte minst 

inom akutsjukvården. Ett flertal studier är genomförda som vittnar om den höga 

frekvensen av hot och våld som riktas mot personal inom akutsjukvården. Det finns 

även ett antal undersökningar som beskriver konsekvenserna av en allt våldsammare 

arbetssituation inom vården samt beskrivningar av sjuksköterskors upplevelser av 

hot och våld i mötet med en enskild patient. En grupp som också beskrivs men inte 

undersökts närmare är anhöriga till patienter. Anhörigas våld mot sjuksköterskor på 

akutmottagning är till liten del tydliggjort i studier och beskrivningar från vården. 
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Då anhöriga på de flesta akutmottagningar har möjligheten att följa patienten genom 

vårdförloppet finns det samtidigt en tredje part som kan utgöra ett hot mot 

sjuksköterskan som vårdar patienten. Vikten av att etablera en god vårdrelation med 

patienten är en förutsättning för god omvårdnad. Anhöriga som hotar och uppträder 

hotfullt skulle kunna utgöra ett hinder för sjuksköterskan att utföra sina uppgifter 

gentemot patienten i tillräcklig omfattning. Avsikten med att studera detta 

problemområde är att beskriva vilken påverkan anhörigas hot och våld har för ett 

patientomhändertagande på en akutmottagning, vilket förhoppningsvis kan öka 

förståelsen inom ämnet.  

5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilken betydelse hot och våld från anhöriga får för 

ett patientomhändertagande på en akutmottagning. 

Frågeställningar 

 Upplever sjuksköterskan att ett patientomhändertagande påverkas av hot 

och våld från anhöriga och i så fall hur? 

 På vilket sätt påverkar hot och våld från anhöriga den mellanmänskliga 

relationen mellan sjuksköterska och patient? 

 Vilka strategier använder sjuksköterskor i omhändertagandet då han/hon 

upplever anhöriga som hotfulla eller våldsamma på en akutmottagning. 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes som en intervjustudie på 

sjuksköterskor i klinisk tjänst. Studiens syfte var att beskriva betydelsen av hot och 

våldsamma anhöriga för omvårdanden varvid sjuksköterskor valdes ut som den 

lämpligaste gruppen att genomföra studien på. Elo & Kyngäs (2008) menar att en 

studie med en kvantitativ ansats riskerar att misslyckas med att beskriva den djupare 

innebörden och betydelsen i ämnet. Tidigare forskning på det specifika området 

saknas därför genomfördes analysen med en induktiv inställning till datan. En 

induktiv inställning beskriver Polit & Beck (2008) kunna möjliggöra för författarna 

att kunna behandla materialet med ett öppet sinne och låta insamling och data leda 

fram till ny kunskap. 

6.2 Urval 

Studien genomfördes på fem akutmottagningar i de två sydligaste landstingen i 

Sverige. Totalt fanns i dessa två län elva stycken akutmottagningar (1177 

Vårdguiden, 2020). Två av mottagningarna exkluderas då de var författarnas 

arbetsplatser. Bland de återstående nio mottagningar valdes sju ut genom strategiskt 

urval så att studien inkluderade mottagningar med upptagningsområden i landsbygd 

och storstadsmiljö. Författarna kontaktade de verksamhetsansvariga cheferna på 
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dessa mottagningar med skriftlig och muntlig information och inhämtade deras 

samtycke att kontakta deras anställda (bilaga 2). I detta skede föll två mottagningar 

bort, då den ena inte svarade på författarnas kontaktförsök och den andra uppgav att 

hotfulla våldsamma anhöriga inte förekom på deras mottagning. Från de 5 

återstående mottagningarna rekryterades 11 deltagare genom att författarna besökte 

avdelningarna och informerade om studien framför så stor del av personalstyrkan 

som hade möjlighet att lyssna, varvid tid för intervju bokades med dem som visade 

intresse. Därefter lämnades skriftlig information och kontaktuppgifter på 

avdelningen. Samtycke inhämtades skriftligt av deltagarna i samband med intervjun 

(bilaga 2). De 11 deltagare som rekryterades var alla kliniskt arbetande 

sjuksköterskor. Både grundutbildade sköterskor samt specialistsköterskor 

inkluderades i studien och inget krav på minimum arbetade år ställdes på deltagarna. 

Studien hade ett exklusionskriterie vilket var om sköterskorna saknade personlig 

erfarenhet kring situationer med hotfulla eller våldsamma anhöriga på 

akutmottagning. Författarna sökte både manliga och kvinnliga deltagare samt 

deltagare från både stora och små akutmottagningar. Samtliga deltagare som anmält 

intresse att delta i studien inkluderades. En deltagare som anmält intresse föll bort 

då denne slutade svara på korrespondens för att boka tid för intervjun. 

6.3 Deltagare och miljö 

Graneheim och Lundman (2004) redogör för värdet av att beskriva utmärkande drag 

hos en studies deltagare och den miljö som studien genomfördes i. Författarna vill 

därför nedan redogöra för data som samlades in om deltagarna och deras 

arbetsplatser. Tio sköterskor intervjuades från totalt fem olika akutmottagningar. 

Deltagarna var mellan 25 och 48 år och bestod av två män och åtta kvinnor, 

genomsnittet var 40,5 år och medianåldern var 37 år. Deltagarna hade arbetat mellan 

tre och 24 år på akutmottagningen, med en median på sju år och ett genomsnitt på 

sju år.  Endast en sköterska hade specialistutbildning, ingen hade genomfört 

specialistutbildning inom akutsjukvård. Deltagarna uppgav en jämn spridning av 

utsattheten för hot eller våld. Tre deltagare uppgav att de utsattes på en veckobasis 

och fem på en årsbasis, återstående två medverkande uppgav att de utsattes på en 

månadsbasis. Akutmottagningarna som valdes för studien hade från 25 000 till 80 

000 patienter om året med en median på 52 000 och ett genomsnitt på 52 400 

patienter per år. Deltagarna fick skatta arbetsmiljön och bemanningssituationen på 

sina respektive arbetsplatser och fick gradera dessa enligt kriterier som antingen: 

bra, tillräcklig eller dålig. Deltagarna skattade bemanningssituationen på deras 

arbetsplatser som huvudsakligen ”tillräcklig”. Endast en deltagare skattade 

bemanningen av personal som dålig. Deltagarna skattade deras arbetsmiljö som 

huvudsakligen bra med fem deltagare som uppgav detta, därefter uppgav tre att de 

upplevde sin arbetsmiljö som tillräcklig. Två av deltagarna skattade den som dålig. 

Ingen signifikant korrelation mellan de olika datapunkterna finns. 

6.4 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer så som metoden 

beskrivs av Polit & Beck (2008). Intervjuerna genomfördes individuellt med en av 

författarna i ett enskilt rum på akutmottagningarna där deltagarna arbetade. Detta 
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upplägg hade flera syften, framför allt gällde det att värna om deltagarnas integritet 

då känsliga och traumatiska händelser kunde beröras i intervjun. Övriga anledningar 

till att intervjun skulle ske enskilt var att sociala interaktioner mellan de 

medverkande kan påverka resultatet genom att deltagare censurerar sig själva efter 

vad som gruppen anser vara socialt acceptabelt. Denna risk för intervjubias är 

välkänd och beskrivs av Polit & Beck (2008) vara särskilt framträdande vid 

gruppintervjuer. Datainsamlingen pågick under en 4:a veckors period under 

vårterminen 2020. Dessa intervjuer varade mellan 15 och 50 minuter beroende på 

innehåll, data samlades in genom ljudinspelning och minnesanteckningar av 

författaren. Intervjuerna genomfördes i överensstämmelse med metoden för en 

semi-strukturerad intervju enligt Polit & Beck (2008). Till författarnas hjälp fanns 

en intervjuguide utvecklad för denna studie som innehöll stödord samt öppna frågor 

(bilaga 1). Intervjuguiden innehöll ett antal frågor angående deltagarna och hur de 

upplevde sin arbetsplats, denna information samlades in för att bättre kunna 

beskriva deltagarna samt den miljö studien utfördes i (Graneheim & Lundman, 

2004). Avsikten med denna informationsinhämtning var att underlätta för läsaren att 

bedöma resultatets överförbarhet och dessa data presenteras under rubriken 

Deltagare och Miljö (ibid.). Intervjuguiden utvecklades av författarna för att svara 

på de forskningsfrågor som utgår från studiens syfte. Dessa frågor fanns som 

utgångspunkt för intervjuerna men ställdes på olika sätt och med olika följdfrågor 

som författaren anpassade efter intervjusituationen. Även ordning på följdfrågorna 

skiljde sig beroende på hur intervjun förflöt. Polit & Beck (2008) beskriver hur 

dessa följdfrågor skall uppmuntra intervjudeltagaren att delger mer detaljerad 

information om ämnet som skall undersökas. I enighet med detta strävade 

författarna efter att frågorna som ställdes skulle vara så pass öppna att de 

uppmuntrade deltagaren till att försöka förklara hela sin uppfattning om fenomenet 

och inte bara enkelt svara övergripande. Guiden testades innan datainsamlingen 

påbörjades genom två separata pilotintervjuer utförda av författarna på kliniskt 

aktiva sjuksköterskor inom akutsjukvårdvård. Dessa pilotintervjuer inkluderades 

inte i resultatet utan ansågs vara ett övningstillfälle för författarna. Sjuksköterskorna 

som valdes ut till pilotintervjuerna hittades genom personliga kontakter med 

författarna och därför ansåg författarna att deras inklusion i studien skulle negativt 

påverka studiens pålitlighet. Polit & Beck (2008) beskriver hur inklusionen av 

sådana data som inte genomgått samma urvalsprocedur allvarligt påverkar 

resultatets pålitlighet(ibid.). Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant 

av författarna och dessa transkriptioner utgjorde studiens Dataenheter. Författarna 

skapade också i samband med intervjuerna minnesanteckningar där de försökte 

fånga intervjuernas innehåll, syftet med dessa anteckningar beskrivs nedan i 

Dataanalys. 

6.5 Dataanalys 

Data från intervjuerna analyserades genom en induktiv innehållsanalys av 

intervjutexter som metoden och tillhörande begrepp beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). Författarna valde att ha en induktiv inställning till analysen och lät 

insamlade data leda fram till kategorier och teman. Då kunskapen runt ämnet är 

fragmenterad och inte har studerats i detalj, var detta en lämplig metod för att uppnå 

ett trovärdigt resultat enligt Elo & Kyngäs artikel från 2008. En induktiv analys 
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beskrivs av Birkler (2008) kräva att författarna tar en naiv inställning till ämnet och 

åsidosatter sin tidigare kunskap. Författarna strävade efter att begränsa påverkan av 

sin tidigare kunskap genom att formulera sin förförståelse skriftligt och under 

analysprocessen jämföra och reflektera över resultatets giltighet. Denna metod för 

att minska påverkan av förförståelse kallas för "Bracketing" av Polit & Beck (2008) 

och är en vanlig metod inom fenomenologi. Författarna gjorde bedömningen att 

denna metod också var användbar för en denna studie då både innehållsanalys och 

fenomenologi rör sig inom den kvalitativa forskningstraditionen. Författarna 

använde sig också av triangulering av resultatet genom att använda dubbla 

insamlings och analysprocesser. Denna metod beskrivs av Polit & Beck (2008) och 

kallas "Method Triangulation". Metoden implanterades i denna studie på genom att 

författarna skapade minnesanteckningar över intrycken från intervjuernas innehåll 

och dess betydelse undertiden de genomfördes. Dessa anteckningar användes senare 

för jämförelse när kategorier och teman tog form i innehållsanalysen. Likheter och 

skillnader mellan dessa anteckningar och resultatet av innehållsanalysen gav 

författarna en möjlighet att reflektera över sin analys och säkerställa att resultatet 

har framkommit ur data. Varje inspelning av intervjuerna och deras tillhörande 

anteckningar transkriberades till ett textdokument och försågs med ett löpnummer 

baserat på första bokstaven i författarens namn samt en siffra baserat på den 

ordningen intervjun genomförts. I detta skede avidentifierades innehållet för att 

skydda deltagarnas integritet i enighet med konfidentialitetskravet framlagt av 

Vetenskapsrådet (2004) i Codex- regler och riktlinjer för forskning. 

Analysprocessen inleddes med att författarna läste igenom transkriptionerna och 

dess anteckningar flera gånger för att bilda sig en övergripande uppfattning om dess 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen fortsatte enligt hur 

begreppen centrala för innehållsanalys beskrivs av Graneheim & Lundman (2004). 

För denna studien innebar det att transkriptionernas meningsbärande enheter 

identifierades och lyftes ut, varvid de kondenserades till en mindre mängd text utan 

att deras innehåll gick förlorat. Meningsbärande enheter skall enligt Graneheim & 

Lundman (2004) vara så pass korta att de endast innehåller ett innehåll men 

samtidigt inte så korta att de är delar av meningar eller lösryckta ord då detta leder 

till Fragmentering av resultatet. De kondenserade textenheterna klipptes ner till 

papperslappar med meningsbärande enhet, kondensering och en preliminär kod på. 

Därefter sorterades dessa efter innehållsområde genom den metod som Polit & 

Beck (2008) kallar "VLDT" (Very Large Dinner Table). Detta innebar att 

författarna träffades under flera tillfällen och tillsammans sorterade dessa lappar 

efter innehållsområde. När data sammanställts på detta sätt reviderades koderna 

som representerade deras innehåll och författarna kontrollerade dessa mot den 

kontext de meningsbärande enheterna förekom i transkriptionerna för att 

kontrollera att inte författarna misstolkat innehållet. När koderna hade omskapats 

och organiserats efter innehållsområde gavs de en kategori eller underkategori som 

beskrev deras innehåll. Exempel på resultatet av denna process beskrivs i Tabell 1. 

Graneheim &Lundman (2004) beskriver kategorier som ett sätt att abstrahera och 

beskriva återkommande innehåll i datan och vara ett utryck för innehållets 

Manifesta innehåll. Därefter strävade författarna efter att finna innehållets latenta 

mening och låta denna skapa Teman. Graneheim & Lundman (2004) beskriver 

Teman som en tolkning av en underliggande mening eller betydelse som återfinns 
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genom meningsbyggande enheter, koder och kategorier. Författarna försökte att 

säkerställa att innehållet inte gick förlorat eller förvanskades genom missvisande 

kodning, därför gick författarna kontinuerligt fram och tillbaka mellan 

transkriptionerna och koder för att kontrollera att innehållet kategoriserades 

tillsammans med koder som verkligen representerade samma innehåll. Kontinuerligt 

genom hela denna abstraktionsprocess jämförde författarna innehållets skillnader 

och likheter, de gånger en kategori eller tema blev för bred och förlorade sin mening 

gjordes processen om. Under detta arbete agerade handledaren som en yttre kontroll 

genom dialog med författarna om hur meningsbärande enheter ledde fram till koder 

och dessa ledde fram till kategorier och teman. Dialog med handledaren eller andra 

forskningskollegor som ett sätt att säkerställa en trovärdig analysprocess beskrivs 

som viktig av Graneheim & Lundman (2004). 
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Meningsb

ärande 

enhet 

Kondense

ring 

Kod Kategori Huvudk

ategori 

Tema 

”Om vi skall 

hålla fri 
luftväg och 

någon står 

uppe vid 
ansiktet, det 

går ju inte.” 

Om vi skall 

hålla fri luftväg 
kan inte någon 

stå uppe vid 

ansiktet. 
 

 

Står i vägen. 

 

Påverkan på 

den kliniska 
omvårdnaden 

Direkt 

påverkan av 
hot och 

våldsamma 

anhöriga på 
patientomhän

dertagandet 

Det akuta 

lidandet 

”Han ville inte 
lyssna på mig, 

hur jag än 
försökte lugna 

och prata och 

förklara kunde 
han inte 

lyssna på 

mig.” 

Han ville inte 
lyssna på mig. 

 

Ville inte 

lyssna. 

 

Interpersonell
a faktorer 

Faktorer som 
påverkar hot 

och 
våldsamma 

situationer 

Det akuta 
lidandet 

”De flesta tar 

det till sig om 

man sätter sig 
och har en 

dialog och 

inte bara står 
vid disken och 

säger att det är 

mycket att 
göra utan man 

sätter sig och 

har en 
dialog.” 

Nästan alla 

slutar vara 

hotfulla om 

man sätter sig 

och har en 

dialog istället 

för att stå vid 

disken. 

 

Sätta sig och 

ha dialog 

 

Konflikthanter

ande och 

bemötandestra
tegier 

Sjuksköterska

ns strategier i 

mötet med hot 
och 

våldsamma 

anhöriga 

Det akuta 

lidandet 

Tabell 1. Exempel på analys. 

6.6 Forskningsetik 

Etiska ställningstaganden under studiens genomförande var i första hand inriktade 

på de värden som relaterade till intervjudeltagaren, det så kallade 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2004).  I samstämmighet med detta krav var 

deltagande var frivilligt och medgivande var baserat på ett informerat samtycke. 

Samtycke inhämtas skriftligt och deltagarna kontaktades först efter att medgivande 

inhämtats från deras verksamhetsansvariga chef (Bilaga 2.). Data samlades in 

konfidentiellt och ingen personbunden information insamlades, vilket innebar att 

studien ej omfattades av Personuppgiftslagen (SFS :1998:204). Insamlad data var 

endast tillgängligt för författarna samt handledare. En etisk självgranskning 

genomfördes innan datainhämtningsprocessen påbörjades enligt riklinjerna från 

Linnéuniversitetets Fakultetsnämnd för Hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap 

(FHSAB, 2012) och inget ytterligare behov av yttre etisk granskning framkom efter 

denna var genomförd. Denna självgranskning beaktar också etikprövningslagen 

vilket innebär att denna studie inte behöver särskilt godkännande från etikkommitté 

(SFS 2003:460). Normalt sett anses inte vårdpersonal vara en särskilt sårbar grupp 

vid forskning som innefattar deras tjänsteutövning men i denna studie har 

författarna valt att behandla sina arbetskamrater som sårbara varvid dessa har 
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exkluderats från deltagande. Sandman & Kjellström (2013) beskriver hur det kan 

vara oetiskt att använda personer som står i beroendeställning till forskaren i någon 

form. Författarna ville därmed undvika att försätta nuvarande kollegor i en svår 

situation genom att under inspelade samtal behöva dela med sig av den här typen av 

känslor med en kollega som de arbetar dagligen med. Författarna tog hänsyn till att 

samtalet kring ämnet hot och våld skulle kunna föra fram psykologisk stress hos 

intervjudeltagaren relaterat till dessa situationer. Författarna tog sitt ansvar som 

sjuksköterskor och kollegor genom att erbjuda information om vart personerna kan 

vända sig för att få stöd och hjälp. I andra hand tog författarna ställning till 

forskningsetiska och yrkesetiska ställningstaganden. Enligt International Council of 

Nurses har en sjuksköterska har som ansvar att värna om professionens utveckling 

genom god forskning (ICN, 2007). Ytterligare förtydligas författarnas etiska ansvar 

att bedriva god forskning i Northern Nurses’ Federation (NNF, 2019) etiska 

riktlinjer för omvårdnadsforskning. Dessa båda etiska koder innebär för denna 

studie att författarna åläggs ett ansvar att producera forskning som är sanningsenlig, 

användbar och resulterar i främjandet av hälsa. Ingen av författarna uppger något 

jäv. 

6.7 Förförståelse 

Enligt Merriam (1994) påverkas en forskningsprocess av vilken syn forskaren har 

på världen, därför väljer författarna att i detta stycke försöka formulera och redogöra 

för sin förförståelse. Som beskrivet i dataanalysdelen är detta i enighet med hur Polit 

& Beck (2008) beskriver metoden ”Bracketing” inom deskriptiv fenomenologi. 

Genom en fördjupning inom aktuell ämneslitteratur har författarna även försökt 

skapa sig en teoretisk förståelse vilket ligger till grund för studien. Syftet med den 

kvalitativa intervjun är att skapa en närmare förståelse för den intervjuades 

perspektiv vilket enligt Kvale (2009) kräver kunskap inom själva ämnet. 

Författarnas tidigare erfarenheter av hot och våld som uppstår i en vårdsituation 

består av situationer som utspelar sig inom vuxenpsykiatri samt inom somatisk 

akutsjukvård. Författarna har vid flera tillfällen i vår yrkesutövning träffat patienter 

och anhöriga, vars beteende upplevts som aggressivt och hotfullt. Författarnas 

uppfattning av predisponerande faktorer som kan leda till våldsamt och hotfullt 

uppförande hos patienter och dess anhöriga var samstämmig. Det inkluderar bland 

annat drogpåverkan, psykisk sjukdom och kriminell livsstil. Författarnas erfarenhet 

är också att hot och våld har avsevärt negativa konsekvenser för alla som vistas på 

en akutmottagning. Genom tydlig medvetenhet och kontinuerlig reflektion över den 

förförståelse som författarna bär med sig, är förhoppningen att våra egna 

föreställningar ska påverka studien i så liten utsträckning som möjligt.  

  



 

13(46) 

 

 

7 Resultat 

7.1 Resultatöversikt 

Tema: Det akuta lidandet 

Direkt påverkan av hot och 

våldsamma anhöriga på 

patientomhändertagandet 

Sjuksköterskans 

strategier i mötet med hot 

och våldsamma anhöriga 

Faktorer som 

påverkar hot o 

våldsamma 

situationer 

P
åv

erk
an

 p
å d

en
 

k
lin

isk
a 

o
m

v
ård

n
ad

en
 

M
ellan

m
än

sk
lig

 

p
åv

erk
an

 

P
åv

erk
an

 p
å 

h
an

d
läg

g
n
in

g
 av

 

p
atien

ten
 

K
o
n
flik

th
an

teran
d

e 

o
ch

 

b
em

ö
tan

d
estrateg

ier 

S
äk

erh
etstän

k
 h

o
s 

sju
k
sk

ö
tersk

o
rn

a 

F
ak

to
rer h

o
s 

an
h
ö
rig

a o
ch

 p
atien

t 

In
terp

erso
n

ella 

fak
to

rer 

F
ak

to
rer h

o
s 

sju
k
sk

ö
tersk

an
 

Tabell 2. Resultatöversikt. 

Analysen av intervjuerna genererade tre huvudkategorier och åtta underkategorier 

samt ett övergripande latent tema. Organisationen av dessa kategorier och teman 

kan ses ovan i tabell 2. I detta stycke kommer dessa huvudkategorier och deras 

innehåll översiktligt beskrivas, slutligen ges en översiktlig förklaring av temat.  

Det tydligaste och viktigaste fyndet från deltagarnas berättelser var den påverkan 

som hotfullhet och våldsamhet från anhöriga får på den omvårdnad som ges till 

patienten. Detta presenteras i den första huvudkategorin Direkt påverkan av hot och 

våldsamma på patientomhändertagandet . Denna påverkan involverar tidsförluster i 

behandlingen och minskad kvalité på de omvårdnadsinsatser som deltagarna 

beskriver sig göra för patienten.  

Den andra huvudkategorin som beskrivs heter Sjuksköterskans strategier i mötet 

med hot och våldsamma anhöriga. Denna huvudkategori innefattar vilka strategier 

sjuksköterskorna i studien måste använda sig av för att hantera hot och våldsamma 

anhöriga på akutmottagningen. Dessa fynd beskriver en påverkan på 

omvårdnadsarbetet utifrån den konflikthantering och bemötandestrategier 

sköterskorna använder för att tillfredsställa de anhöriga. Här beskrivs också det nya 

element av säkerhetstänk som tillförs sköterskornas arbete på akutmottagningen för 

att minska risken att de själva skadas. Denna huvudkategori är nära besläktad med 

den första huvudkategorin: Direkt påverkan av hot och våldsamma på 

patientomhändertagandet men skiljer sig på det sättet att de redogör för de 

strukturella effekterna på sköterskornas arbete som risken att utsättas för hot och 

våld ger.  
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Efter detta redogörs för den sista huvudkategorin som heter Faktorer som påverkar 

hot och våldsamma situationer. Denna huvudkategori redogör för vilka faktorer 

sköterskorna upplever som påverkar deras interaktion med de anhöriga som väljer 

att hota eller ta till våld. Dessa faktorer beskrivs utefter huruvida de är 

förutsättningar för interaktionen i form av faktorer som är bundna till den anhöriga 

eller patient eller till sjuksköterskan, samt om dessa faktorer uppstår i kontakten 

mellan parterna.  

Slutligen beskrivs det underliggande temat Det akuta lidandet, som framkommer av 

den sammanlagda innebörden av hot och våld från anhöriga för sjuksköterskans 

arbete med patientomhändertagandet på akutavdelningen. Denna innebörd kan 

kortfattat beskrivas som att anhörigas blir desperata och kan inte hantera sitt eget 

lidande på grund de faktorer som beskrivs påverka dessa interaktioner. Detta lidande 

gör att de tar till hot och våld vilket leder till en direkt påverkan på 

patientomhändertagandet med sämre vård för patienten som följd. I dessa situationer 

finns det också en risk att sjuksköterskorna skadas. Anhörigas lidande blir i dessa 

situationer ett mer akut problem än patientens lidande. Sjuksköterskorna använder 

därför strategier för att minska anhörigas desperation och hjälpa dem att förhålla sig 

till dessa faktorer och sitt eget lidande på ett sätt så att de kan stå ut. Därmed blir 

anhörigas lidande inte det mest akuta problemet och sköterskan kan åter fokusera på 

patientens behov. Betydelsen av detta är att sköterskorna bemöter det mest akuta 

lidandet först. 

Författarna kommer nu i detalj beskriva huvudkategorierna och deras respektive 

underkategorier så som de organiseras enligt tabell 2, resultatöversikt. 

7.2 Direkt påverkan av hot och våldsamma anhöriga på 

patientomhändertagandet 

Under den första huvudkategorin beskrivs på vilket sätt den kliniska omvårdnaden, 

handläggning samt den mellanmänskliga relationen påverkas under ett möte som 

influeras av hot och våld från anhöriga till patienten.  Huvudkategorin består av tre 

underkategorier. Påverkan på den kliniska omvårdnaden skildrar det praktiska 

arbetet utifrån olika aspekter inom ämnet omvårdnad medan Påverkan på 

handläggningen syftar till det kösystem en patient tar sig fram genom på en 

akutmottagning. Mellanmänsklig påverkan tar upp den påverkan som hot och våld 

utgör för den mellanmänskliga relationen mellan patient och sjuksköterska. 

7.2.1 Påverkan på den kliniska omvårdnaden 

Sjuksköterskorna beskriver under intervjutillfällena att hotfulla och våldsamma 

anhöriga orsakar en direkt tidsförlust och en minskad omfattning av omvårdnaden 

som är tillägnat patienten. I vissa fall innebär hot och våld som riktas mot 

sjuksköterskor konsekvensen att vården kraftigt försenas eller att vården uteblir. Att 

vården försenas eller minskas i omfattning har enligt informanterna flera 

förklaringar. Det kan röra sig om ökad tidsåtgång i syfte att finna lämplig kollega 

som kan närvara inne hos patienten eller ett totalt skifte av vårdpersonal. Under 

intervjuerna beskrivs de problem som uppstår i samband med att anhöriga tar för 

stor fysisk plats samtidigt som dem uttrycker hot eller uppträder våldsamt. 
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Livräddande åtgärder som äventyras då tillträde till patientens kropp upphör vilket 

kan få förödande konsekvenser enligt några av deltagarna. Situationer som i ett 

urakut skede närmare beskrivs är nekad möjlighet till intubering och administrering 

av mediciner. Även nämner en sjuksköterska ett tillfälle på akutrummet där en 

hotfull anhörig förhindrade all form av kommunikation med övrig vårdpersonal 

samt monitorering av den skadade patienten. Enligt sjuksköterskan bidrog detta i 

hög utsträckning till att vårdförloppet försenades och situationen beskrivs som 

väldigt tumultartad.  Det framkommer att sjuksköterskor upplever en stark ovilja 

och olust att träffa patienten under situationer när anhöriga upplevs som aggressiva 

och hotfulla. Olusten som uppstår vid liknande situationer kan då härledas till de hot 

som sjuksköterskan tvingas ta emot. En sjuksköterska beskriver sin ovilja att 

närvara i rummet då det befinner sig hotfulla anhöriga.  

“ Jag ville verkligen inte gå in till patienten eller hans anhöriga….  

   jag ville verkligen inte gå in i ett rum med dem själva” G002  

 

Patienten beskrivs som ett offer för den hotfulla process som uppstår i mötet med 

anhöriga. Informanterna kan vittna om att obehaget som uppstår hos sjuksköterskan 

leder till en minskad tillsyn av patienten men även att fysiska uppgifter knutna till 

den patientnära omvårdnaden utförs på ett sämre vis. Deltagarna fick svara på frågor 

angående hur kvaliteten på vården förändras i en situation med hot och våld. 

Kvalitetsmässigt beskrivs ett möte under påverkan av hot och våld från anhöriga 

som en tydlig försämring där ambitionsnivån för vad som anses vara godkänd och 

acceptabel vård väsentligt sänks. Viljan saknas att ge mer omvårdnad än situationen 

absolut kräver, vilket upplevs av flera deltagare som tråkigt och beklagansvärt. Flera 

av informanterna menar att det är svårt att utföra sitt uppdrag som sjuksköterska i 

närvaro av hotfulla anhöriga även när denna ovilja överkoms. Deltagarna uppger att 

den minskade tillsynen kan leda till att en progress i patientens sjukdom missas och 

att insatser försenas eller helt uteblir.   

7.2.2 Påverkan på handläggningen av patienten  

När deltagarna får beskriva på vilket sätt handläggningen påverkas under situationer 

med hot och våld från anhöriga framkommer att deltagarna har olika åsikter och 

erfarenheter. Några av informanterna är av åsikten att patienter som följs av hotfulla 

anhöriga slussas vidare och genomgår en smidigare process med kortare väntetider. 

Till exempel kortare tid till att träffa läkare, ändrad prioritering, möjlighet till annat 

väntrum och en ökad uppmärksamhet från personalen nämns av deltagarna. Orsaker 

till deltagarnas eget agerande i en uppkommen situation, rör allt från personalens 

rädsla, till insatser för att undvika onödig belastning på befintlig personal. Andra 

sjuksköterskor som svarar på frågan, menar att prioriteringsordningen sällan 

påverkas och att “sjukast alltid går först”.  Sjuksköterskorna menar även att man på 

vissa akutmottagningar avdelar personal för att ta hand om anhöriga, som initialt 

uppfattas som upprörda och utåtagerande. Det faktum att omvårdnadspersonal 

avsätts till uppgifter som inte innebär direkt patientomvårdnad får enligt några av 

deltagarna konsekvenser i form av att vårdtiden förlängs.   



 

16(46) 

 

7.2.3 Mellanmänsklig påverkan  

När informanterna får svara på frågor gällande påverkansgrad av den 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient under en situation 

influerad av hot och våld från anhöriga framkommer det att patientens utrymme till 

stor del påverkas. Sjuksköterskan beskriver att anhörigas hot och våld även har en 

förminskande effekt på patienten. Det faktum att någon annan tar över patientens 

möte kan enligt deltagarna få konsekvensen att patienten själv upplever sig hotad, 

skräms till tystnad eller tydligt skäms.   

Deltagarna beskriver en fokusförflyttning från patient till anhörig, vilket leder till att 

deltagarna i vissa fall saknar minnesbild av själva patienten. En sjuksköterska 

beskriver att stressnivån i situationen medförde att patientens sökorsak glömdes bort 

och delar av anamnesen helt försvann.    

  

   “ Det var så mycket fokus kring patienten att jag glömde bort hur patienten såg ut” --

G003  

 

 Under själva mötet har detta inneburit att sjuksköterskan har försökt att skapa en 

relation med patienten men att detta har försvårats utav anhörigas beteende. Enligt 

sjuksköterskorna som intervjuades kan den uteblivna relationen leda till minskad 

empati för patienten, vilket beskrivs av deltagarna som en effekt av att utsättas för 

hot och våld från anhöriga. En annan beskrivning är sjuksköterskans uppfattning om 

relationen mellan patient och sjuksköterska som en allians, där sjuksköterskan lyfter 

patientens talan och för fram patientens behov. Vid ett möte under påverkan av hot 

och våld beskrivs endast begränsade möjligheter att nå patienten och att skapa denna 

allians. Deltagarna beskriver även hur en splittring av alliansen mellan 

sjuksköterska och patient uppstår, vid närvaro av hotfulla anhöriga under själva 

vårdmötet. Splittringen består i en minskad förmåga och vilja att föra patientens 

talan och se patientens verkliga omvårdnadsbehov. Splittringen som uppkommer 

upplevs av ett flertal sjuksköterskor som jobbig och försvårar det arbete som ska 

utföras. 

7.3 Sjuksköterskans strategier i mötet med hot och våldsamma 

anhöriga 

Denna andra huvudkategori beskriver vilka strategier sjuksköterskor använder sig 

av i mötet med hotfulla anhöriga och patienter och består av totalt två 

underkategorier. Sjuksköterskorna fick frågor under intervjuerna om hur de 

hanterade situationer med hotfulla och våldsamma anhöriga. Deras strategier för 

dessa situationer beskrivs utifrån huruvida det rör sig om konflikthanterande och 

bemötandestrategier mellan sjuksköterskan och den hotfulla anhöriga under 

kategorin med samma namn. Sjuksköterskans säkerhetstänk är en underkategori som 

beskriver de säkerhetsskapande åtgärder deltagarna beskriver sig använda i syfte att 

skydda personal från personskador eller framtida juridiska repressalier.  
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7.3.1 Konflikthanterande och bemötandestrategier 

Sjuksköterskorna beskriver hur de på olika sätt försöker hantera hotfulla anhöriga 

genom kommunikativa strategier. Några av strategierna går ut på att agera 

undfallande och tillmötesgående, oavsett vilka möjligheter som finns att gå den 

anhörige tillmötes.  Sjuksköterskorna berättar om hur de försöker möjliggöra en 

dialog mellan anhörig och sig själva i syfte att få tillgång till patienten. 

Kommunikationen beskriver flera av deltagarna som ett sätt att öka förståelsen för 

varandras situation, vilket i sin tur kan leda till att en hotfull person avstår från att 

bruka våld eller hot. Flera sjuksköterskor påtalade vikten av att behålla lugnet. 

Informanterna vittnar om att de situationer som leder till hot och våld i regel är 

väldigt känslomässigt laddade. För att nå möjlighet att lugna ned en upprörd 

människa krävs det enligt deltagarna ett känslomässigt lugn hos sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna beskriver hur deras eget inre lugn används på ett sätt som har en 

direkt lugnande inverkan på personen som beter sig hotfullt. Denna strategi beskrivs 

av en deltagare som lågaffektivt bemötande, som innebär ett sänkt röstläge och 

mjuk en framtoning. Sjuksköterskan redogör för vikten av att ha rätt förhållningssätt 

gentemot hotfulla anhöriga, vilket även innebär möjligheten att ta in den andre 

personens perspektiv på situationen.  

  

“...Sedan är det mitt förhållningssätt också, se människan brukar jag säga. prata 

om det de behöver prata om, ställ frågor och var nyfiken, bry dig om dem,”-

b002  

  

Att sätta sig ner och prata med den som agerar hotfullt beskrivs av deltagarna som 

en vanligt förekommande strategi. Denna strategi består av att dels bjuda in till 

samtal men även att ta sig tiden att prata under avslappnade former. Även 

kroppsställningen beskrivs som viktig, där sjuksköterskan bör inbjuda till att sätta 

sig ner för bästa resultat. Denna strategi upplevde sköterskorna i många fall gav 

möjlighet till dialog och samtidigt lugnade ned den hotfulla anhörige. Under själva 

samtalet med den närstående beskriver deltagarna spegling som en framgångsrik 

teknik i sammanhanget. Spegling beskrevs innebära att sjuksköterskan aktivt 

lyssnade och repeterade vad som sagts för att sedan hjälpa anhöriga att sätta ord på 

sina känslor. Detta är enligt en sjuksköterska en teknik som används för att minska 

risken för att ytterligare missförstånd uppstår samt att få anhöriga att känna att 

sjuksköterskan lyssnar på dem.  

  

“…Det är en medveten strategi, att sätta ord på det jag tror att ilskan beror på. 

vad du är orolig för, varför är du arg… för att få tillbaka dem från ilskan till 

deras oro.” -g004  

  

Ytterligare en vanlig strategi som beskrivs för att bemöta närstående som hotar 

innebär att låta en kollega hjälpa till i samtalet med den som hotar. Denna strategi 

yttrar sig genom att en ny sjuksköterska går in i rummet och gör ett försök att starta 
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om konversationen. Uppfattningen från deltagarna är att man på så vis delar på 

bördan det innebär att behöva interagera med hotfulla anhöriga men också att det 

blir en ny chans för en ny kollega att återupprätta kommunikationen. Två av 

deltagarna beskriver att de personligen sällan ändrar sitt förhållningssätt utan hävdar 

att bemötandet är lika oavsett patient och anhörigs beteende.  

7.3.2 Säkerhetstänk hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna berättar om en ständig medvetenhet och om de risker de utsätts för 

i sitt arbete. De beskriver även vilka säkerhetsrutiner de vidtar. Säkerhetsrutinerna 

yttrar sig på olika sätt, men handlar till största del om att undvika att bli inträngd i 

ett hörn, att ha dörren bakom sig och att ha hotfulla anhöriga framför sig. Det anses 

också av deltagarna vara viktigt att hålla fysisk distans till en hotfull och våldsam 

anhörig för att ha möjlighet att kalla på hjälp om behov uppstår. Möjligheten att 

bära larm upplevs av informanterna som en viktig säkerhetsrutin, likaså kollegial 

förstärkning är av vikt i hotfulla situationer. Att som vårdpersonal vara i numerärt 

överläge beskrivs av en intervjudeltagare som lämpligt, då den hotfulla personen 

tvingas överväga konsekvenserna att för egen del bruka våld i en situation. 

Sjuksköterskorna berättar att det i många fall kan räcka att ha en kollega i sin närhet 

eller inom räckhåll för att känslan av trygghet skall öka. Ytterligare en anledning till 

att deltagarna önskar ha en kollega när till hands i syfte att agera vittne. Om en 

situation leder till en anmälan av olika slag kan vittnesmålet stärkas av en kollegas 

närvaro.  

“...Tillkalla någon annan, ibland… Dels som vittne att man inte gör nåt dumt, 

men också att, för egen säkerhet också. [Det är] bra att vara två”. -b006   

  

Förutom förstärkning av kollegor nämner tre sjuksköterskor hur det händer att polis 

eller vakt tillkallas vid situationer som inkluderar hotfulla anhöriga.  

7.4 Faktorer som påverkar hotfulla och våldsamma situationer 

Den sista huvudkategorin består av tre underkategorier och beskriver de faktorer 

som utifrån sjuksköterskans perspektiv som leder till att en anhörig blir hotfull eller 

våldsam och därefter påverkar interaktionen. Faktorerna delas upp i tre domäner 

under de tre underkategorierna: Faktorer  hos sjuksköterskan,  faktorer hos 

anhöriga och patienter, samt de förhållanden som uppstår mellan de båda 

grupperna, vilket beskrivs som interpersonella faktorer. 

7.4.1 Faktorer hos anhöriga och patient 

Så gott som alla deltagare beskriver hur långa väntetider är en bidragande faktor till 

situationer där hot och våld från anhöriga uppstår. Deltagarna vittnar om att hotfulla 

möten med närstående ofta inleds med en ovilja från den anhöriges sida om att 

acceptera väntetider i olika former. Det kan då handla om en att väntetiden blivit 

väldigt lång eller att den anhörige vill göra klart att någon väntetid inte kommer att 

accepteras. Enligt redogörelser från intervjusamtalen är anhörigas grad av oro starkt 

bidragande till i vilken utsträckning den anhöriga klarar av att vänta på att patienten 
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får behandling. Nästan alla deltagare beskriver att anhörigas rädsla för att patientens 

hälsa ska försämras bidrar till en desperation som gör det svårt för den anhöriga att 

sitta passiv. Enligt sjuksköterskorna stegras den anhöriges oro väsentligt om det 

uppstår informationsbrist av olika slag gentemot anhörig och patient.  

  

  “De kan inte förstå varför de inte kommer framåt i kön, varför det inte kommer 

någon läkare eller någon och tittar till dem”. -b005  

  

Två deltagare beskriver hur situationen med anhörig kan bli hotfulla på akutrummet. 

Beskrivningarna rör hur anhöriga hålls utanför och då saknar förståelse för varför de 

inte får träffa patienten. Det redogörs även för akuta situationer som blir hotfulla då 

närstående missförstår situationen och tolkar personalens lugna agerande som 

passivitet.  

Hälften av deltagarna redogör för hur psykosociala faktorer och missbruk  bidrar till 

om hot och våld uppstår i en situation. Om patienten som vårdas har 

missbruksproblem finns det enligt sjuksköterskorna stor risk för att även den 

anhörige har problem med droger.  

Missbruket i sig innebär enligt deltagarna ett stort lidande vilket gör denna grupp 

extra benägen att hota och bruka våld. Det framkommer även beskrivningar över 

hur patienter med psykiatriska diagnoser som inkommer i samband med 

suicidförsök har utlöst situationer där anhöriga har blivit våldsamma och hotfulla.  

7.4.2 Interpersonella faktorer 

Sjuksköterskornas berättelser vittnar om flera faktorer som påverkar situationer med 

hot och våld som uppstår i interaktionen mellan sjuksköterskan och den anhörige. 

Dels rör det sig om faktorer som påverkar kommunikationen mellan parterna men 

även synsättet på varandra. Deltagarna beskriver hur en konfrontation riskerar att 

uppstå när sjuksköterskan tillrättavisar den anhörige. Inte sällan verkar det handla 

om krav från den anhöriges sida som sjuksköterskan inte kan tillmötesgå. Kraven 

kan innefatta specifika medicinska behandlingar eller krav på att få 

narkotikaklassade mediciner. Genomgående beskrivs från sjuksköterskornas sida, 

hur den anhöriga till patienten och sjuksköterskan, talar förbi varandra. Liknande 

situationer är enligt deltagarna en grogrund för missförstånd som leder till en 

oförmåga att se den andres perspektiv. Starkt bidragande till denna oförmåga till 

kommunikation är språkförbistringar. Problem med svenska språket leder enligt 

sjuksköterskorna till en större risk för missförstånd och ökar frustrationen hos både 

anhöriga och hos sjuksköterskan. Bristande personkemi mellan sjuksköterska och 

anhörig nämns också som en orsak till situationer som kan utlösa hot och våld. Tre 

deltagare nämner situationer där sjuksköterskans blotta närvaro förefaller provocera 

anhörig vilket omöjliggör försök till att skapa relation med patient eller anhörig. Det 

framkommer även situationer där anhörig väljer att helt sluta sig, vilket uppfattas av 

deltagarna som skrämmande och hotfullt och tolkas som en eskalering av den redan 

hotfulla situationen. Informanterna får även svara på vilka tecken hos anhöriga som 
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kan tolkas som hotfulla. Det tydligaste tecknet som framkommer är en aggressiv 

blick, följt av hotfull röst och spänd kroppshållning.  

7.4.3 Faktorer hos sjuksköterskan 

Kategorin beskriver de faktorer som påverkar en hotfull situation som direkt 

relaterar till sjuksköterskan. Deltagarna beskriver hur de själva upplever sig ha 

egenskaper som direkt kan inverka på deras förmåga att påverka hotfulla situationer. 

En sjuksköterska beskriver hur ett ilsket tonfall från den anhörige får hen själv till 

att svara i samma ton. Det kommer sig enligt deltagaren av egna svårigheter med att 

bli ifrågasatt i en vårdsituation. En deltagare beskriver sin upplevelse av hur en 

stressad och dåligt kommunicerande sköterska kan bidra till hot och våld.  

7.5 Tema: Det akuta lidandet 

I kategorin faktorer hos anhöriga och patient framgår det hur anhörigas oro och 

informationssökande leder till en oförmåga att stå ut i väntetid som kan leda till att 

de blir våldsamma eller hotfulla. Oron härstammar från deras rädsla över att 

patientens hälsa skall försämras. Det i kombination med ovisshet över vad det är 

som händer och de ofta långa väntetiderna skapar ett vårdlidande som för vissa 

upplevs som outhärdligt. De anhöriga som använder sig av hot och våld förefaller 

att göra detta i ett försök att förändra situationen så att någon av dessa faktorer 

påverkas. Ofta beskriver deltagarna hur anhöriga protesterar mot lång väntan och 

kräver att patienten omedelbart skall ges specifik behandling eller undersökning 

som de anhöriga har uppfattningen att patienten behöver. De krav är i regel inte 

sjuksköterskorna förmögna att bifalla och resultatet kan bli en våldsam 

konfrontation då anhörigas tappar kontrollen över sin ilska. Istället beskriver 

sjuksköterskorna hur de framgångsrikt hanterar dessa situationer genom 

konflikthantering och bemötandestrategier som riktar sig till anhöriga. De 

bemötandestrategier påverkar på inget sätt varken väntetiderna eller patientens 

hälsotillstånd och prognos. Istället beskriver sköterskorna olika tekniker de 

använder för att bemöta anhöriga på ett sätt som leder till en bättre kommunikation 

dem emellan för att övervinna de skillnader i sköterskans och anhörigas perspektiv 

och få en bättre förståelse och hänsyn för den andres behov. Insatserna 

sjuksköterskorna gör är alltså för att hjälpa anhöriga se sina egna behov och sitt eget 

lidande i sammanhang med patientens och övriga människor på akutmottagningen. 

Anhöriga beskrivs också lugna ner sig när de blir lyssnade på angående sin oro. 

Deltagarna beskriver under direkt påverkan av hot och våldsamma anhöriga hur 

patienten på olika sätt blir lidande på grund av att anhöriga beslutar sig att använda 

hot och våld mot personalen. Sjuksköterskorna betraktar sitt grundläggande ansvar 

att ge en god vård till patienten men den hotfulla anhöriga gör detta omöjligt 

samtidigt som risken för personskador uppstår. Det skapar ett problem som oftast 

måste hanteras omedelbart. Det lidande som gör anhöriga våldsamma och hotfulla 

blir ett mer akut lidande och måste hanteras innan patienten kan ges omvårdnad för 

sina behov. Sjuksköterskorna riktar därför in sina insatser för att bemöta det mest 

akuta lidandet. Först när detta akuta behov är tillfredsställt kan sköterskan fokusera 

på det näst mest akuta lidandet, vilket är patienten. Andra deltagare i studien 

beskriver situationer då patientens behov är så akuta att de inte kan åsidosättas. 
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Deltagarna beskriver då hur de måste behandla patienten under påverkan av hot och 

våld från anhöriga tills patientens tillstånd är så stabilt att sköterskan kan rikta sina 

insatser på att bemöta anhörigas behov.  

8 Metoddiskussion 

Författarnas syfte med studien var att beskriva vilken betydelse hot och våldsamma 

anhöriga får på patientomhändertagandet på en akutmottagning. En intervjustudie 

med kvalitativ ansats och induktiv analys, utförd på sjuksköterskor ansågs av 

författarna vara den lämpligaste metoden för att undersöka detta ämne med 

trovärdighet. Trovärdighet (credibility) enligt Graneheim & Lundman (2004) är ett 

begrepp som beskriver hur tillförlitlig en studie är baserat på dess design och 

utformning. Den första frågan som bör ställas för att bedöma trovärdigheten är hur 

väl den valda metoden kan svara på studiens syfte. Den begränsade tidsrymden som 

projektet hade till förfogande skulle i vissa fall göra det mer fördelaktigt med en 

enkätstudie före intervjuer (Kvale, 2009).  Dock hade studien som syfte att beskriva 

mänskliga interaktioner och detta ansågs vara för ett för subtilt ämne för att utförligt 

kunna beskrivas genom en sådan metod (Polit & Beck, 2010). Kvalitativa 

intervjustudier beskriver alltid intervjudeltagarens subjektiva uppfattning om ämnet 

och kan komma att skilja sig från en annan persons subjektiva uppfattning om 

samma ämne, för denna studien hade till exempel sköterskornas uppfattningar 

kunnat skilja sig från de anhörigas (ibid.). Ett sätt att minimera påverkan av denna 

subjektivitet hade varit att istället genomföra en observationsstudie. Anledningen till 

att detta inte valdes som metod var att fenomenet i sig ansågs av författarna vara för 

sällsynt för att beskrivas med denna metod inom tidsramen för studien. Tidigare 

forskning på ämnet visar att det råder stor osäkerhet kring fenomenets utbredning 

(Liu et. al., 2019).  

Trovärdighet (credibility) enlig Graneheim & Lundman (2004) involverar också en 

bedömning över hur tillförlitligt resultatet är utifrån mängden data som samlats in 

och hur deltagarna valts ut. För denna studie betyder detta att den genomfördes på 

fem sjukhus i södra Sverige, detta urval involverade både mindre och större 

akutmottagningar med upptagningsområden från både landsbygd och stadsmiljö. 

Författarna antog att det skulle kunna vara skillnader i hur hot och våld uppträder 

olika miljöer också i Sverige då detta har beskrivits internationellt (Liu et. al., 

2019). Ambitionen fanns att inkludera alla sjukhus i den sydligaste delen av landet 

men detta fick tidigt överges på grund av studiens tidsbegränsningar och 

begränsningar i författarnas möjligheter att resa. Exkluderingen av övriga sjukhus 

skulle kunna innebära att deltagare med intressanta erfarenheter som hade varit 

villiga att delta inte kontaktades vilket fått till följd att resultatet inte fullständigt 

beskriver ämnet. Något som talar emot detta är att deltagarnas berättelser inte skiljer 

sig mellan de olika sjukhusen i något tydligt mönster. Alla deltagarna hade 

berättelser om kränkande och hotfullt beteende hos anhöriga oavsett miljö. Två av 

deltagarna berättade om mycket hotfulla situationer som involverade grovt 

kriminella anhöriga. Dessa två deltagare representerade både en av de största 

akutmottagningarna som ingick i studien samt en av de minsta, dessa var också de 

mottagningar som hade näst störst geografiskt avstånd av alla mottagningarna.  
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Ytterligare påverkades studiens trovärdighet så som den definieras av Graneheim & 

Lundman (2004) av att författarna svårigheter att rekrytera deltagare till studien. 

Tidigare forskning antyder att fenomenet är mycket utbrett (Addey et. al., 2016). 

Också studiens deltagare beskriver hur de utsätts ofta för hot och våld där 

huvuddelen uppskattar att de utsätts på en årsbasis. Den troligaste anledningen till 

denna svårighet att finna deltagare var författarnas metod för rekrytering. Efter att 

samtycke inhämtats från verksamhetsansvarig chef besökte författarna 

akutmottagningarna och presenterade studien för den personalen som hade 

möjlighet att lyssna, oftast under en överrapportering eller liknande. Intresset bland 

dessa personer att medverka upplevde författarna som förhållandevis gott. 

Personerna representerade dock endast ett tvärsnitt av hela arbetsstyrkan. Studien 

anslogs därefter på akutmottagningarna där intressenter hade möjlighet att självmant 

kontakta författarna men endas två av deltagarna rekryterades på detta vis. 

Författarna vill tillägga att intresset för studien var mycket stort från 

verksamhetsansvariga chefer och de stöttade författarna på vad sätt de kunde. 

Förutom de fem akutmottagningar som kom att ingå i studien kontaktades två 

mottagningar där medgivande inte kunde inhämtas från verksamhetsansvarig. Den 

ena av dessa uppgav att det inte förekom problem med hotfulla anhöriga på deras 

mottagning, den andra svarade inte trots upprepade försök till kontakt. Slutligen 

hittades 10 deltagare till studien vilket författarna bedömde var ett fullgott antal för 

att genomföra studien. Resultatet skulle kunna ha påverkats på grund av att vissa 

deltagare inte kontaktades vid författarnas besök på arbetsplatsen. Likaså skulle 

resultatet kunna påverkats av en slags själv rapporteringsbias från de deltagarna som 

kontaktade författarna. Det skulle kunna vara så att de händelser de upplever som 

värdefulla för studien är situationer som har en stor känslomässig innebörd för dem 

personligen (Polit & Beck, 2008).  

I studien användes semistrukturerade intervjufrågor vilket gav deltagarna möjlighet 

att självständig beskriva sina erfarenheter och med följdfrågor från författarna 

ytterligare kunna fördjupa sin beskrivning (Polit & Beck, 2008). Författarna var 

dock ovana vid att göra denna typen av intervjuer, därför utvecklades en 

intervjuguide för att dessa skulle göras på ett likartat sätt. Slutligen kunde tydliga 

skillnader ses mellan hur de olika författarna genomförde sina intervjuer och vilka 

resultat som framkom. Den mest uppenbara skillnaden var att den ena författarens 

intervjuer var nästan dubbelt så långa som den andres. Sannolikt hade det varit mer 

framgångsrikt om intervjuerna istället hade utförts tillsammans i par. Detta hade 

givit en större möjlighet för att observera deltagaren och göra anteckningar. Trost 

(2010) menar att stöd från en kollega hade kunnat öka informationsmängden och 

förståelsen under själva intervjun. Enligt Graneheim & Lundmans (2004) definition 

av Pålitlighet (dependability) är detta ett stort problem för studiens tillförlitlighet. 

Pålitlighet (dependability) enligt Graneheim & Lundman (2004) innefattar till 

vilken grad studien har framgångsrikt implementerat avsedd metod. Ett exempel på 

vad detta kan innebära är att en ostrukturerad eller semi- strukturerad intervju har en 

tendens att vara formad av den intervju som utförts tidigare. För denna studie 

innebar detta att inkonsekvensen i hur datainsamlingen genomfördes av de olika 

författarna kan ha bidragit till att relevant information inte samlades in från 

deltagarna på samma sätt. Det går inte att utesluta att om studien hade upprepats 

med samma urval och metod men av andra författare och deltagare skulle 
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annorlunda data och resultat genereras. Graneheim & Lundman (2004) förespråkar 

en bild på sanning och verklighet som multifacceterad och subjektiv men menar att 

denna typ av metodfel gör resultatets tillförlitlighet svårvärderad då det uppstår en 

tveksamhet om resultatet representerar hela urvalet. 

Av ytterligare betydelse både för studiens Pålitlighet (dependability) och 

trovärdighet (credibility) enligt Graneheim & Lundmans (2004) definition var 

författarnas ovana av metoden. Graneheim och Lundman beskriver hur alla begrepp 

för Tillförlitlighet (trustworthiness) är sammanlänkande och flyter samman. I denna 

studie blev det ett problem för både pålitligheten och trovärdigheten att författarna 

upplevde det problematiskt att lyfta ut meningsbärande enheter som innehöll bara en 

mening. Dessa blev ibland både för långa och innehöll flera innebörder samtidigt 

som andra blev mycket korta vilket skapade en fragmentering av resultatet. 

Graneheim & Lundman (2004) beskriver att ett viktigt sätt att uppnå Trovärdighet 

(credibility) är att transparent visa på hur meningsbärande enheter har valts ut. 

Författarna har försökt att göra detta genom beskrivningar i metoddelen och en 

översikt i tabell 1. Problemet med valet av meningsbärande enheter är 

huvudsakligen relaterat till begreppet Trovärdighet (credibility) enligt Graneheim & 

Lundman (2004) men glider också in under begreppet Pålitlighet (dependability). 

Författarna hade nämligen ytterligare problem på grund av sin ovana då koder och 

kategorier skulle skapas. Koder och kategorier upplevdes ofta missvisande då 

författarna jämförde dem med datan vilket ledde till att koder och kategorier 

kontinuerligt omformades och bytte namn även sent i processen eftersom författarna 

blev bättre och bättre på att använda metoden. Vid ett tillfälle omarbetades alla 

kategorier och analysen gjordes om från grunden. Det kan inte uteslutas att 

resultatet slutligen påverkades av författarnas behov att få datan att passa ihop med 

de kategorier som redan skapats. Författarna strävade efter att minimera påverkan av 

allt detta genom en mycket noggrann märkning av vilka meningsbärande enheter 

som bygger upp vilka kategorier och från vilka intervjuer dessa enheter kommer 

ifrån. Detta gav författarna möjlighet att återgå till transkriptionerna för att 

kontrollera att det slutgiltiga resultatet är begripligt utifrån intervjuerna. Metoden att 

gå fram och tillbaka för att jämföra datas ursprung och kategorier beskrivs av 

Erlingsson & Brysiewicz (2017) och påverkade knappast resultatet i sig, däremot att 

denna process avslutades först när resultatet börjat ta form kan ha lätt till påverkan. 

Studien försökte att minska påverkan av förförståelse och öka Trovärdigheten 

(credibility) av resultatet genom att använda sig av triangulering av resultatet genom 

olika inhämtning och analysmetoder (Polit & Beck, 2008). Detta genomfördes som 

nämnt tidigare genom att författaren skapade anteckningar i samband med intervjun 

som om detta hade varit datainsamlingsmetoden istället för ljudinspelning. En 

jämförelse mellan dessa resultat och resultaten från innehållsanalysen skulle ge en 

möjlighet för författarna att reflektera över resultatet (ibid.). Det faktiska värdet av 

denna åtgärd är svår att värdera. En möjlig påverkan är att det faktiskt försämrade 

resultatets Trovärdighet (credibility) då författarna kan ha omedvetet strävat efter att 

istället uppnå ett resultat som motsvarade deras första intryck vid intervjun. En 

annan anledning till detta är också att författarna skapade anteckningar från sina 

intervjuer som var svåra att jämföra med varandra, detta kan tillskrivas författarnas 
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ovana att utföra denna typen av intervjuer och är då mer av betydelse för studiens 

Pålitlighet (dependability). 

Risken fanns att samtal kring hot och våldsamma situationer skulle kunna uppfattas 

som obehagliga av deltagarna. Frågor kring händelser som av informanten upplevs 

som olustiga kan leda till att begränsad information kommer ut ur samtalet 

(Malterud, 2016).  Det etiska perspektivet av detta hanterade författarna genom att 

alltid vara förberedda med information om vart deltagarna kan vända sig för stöd 

om behovet skulle finnas. Endast en gång under studien upplevde författarna det 

nödvändigt att erbjuda denna information. Denna informant uppgav att hen hade 

tillgång till det stöd hen behövde. Ingen av deltagarna uttryckte några negativa 

känslor relaterat till studien under dess genomförande, snarare uttryckte de en tydlig 

entusiasm för sitt deltagande i studien och möjligheten att dela med sig av sina 

upplevelser.  

Efter Trovärdighet (credibility) och Pålitlighet (dependability) är det sista begreppet 

för att uppnå Tillförlitlighet (trustworthiness) enligt Graneheim & Lundman (2004) 

överförbarhet (tranferability). Begreppet överförbarhet anser Graneheim & 

Lundman (2004) innefattar i vilka andra situationer och kontexter en studies resultat 

kan anses Trovärdigt. Graneheim & Lundman (2004) anser att överförbarheten av 

resultatet inom kvalitativ forskning alltid är upp till läsaren att bedöma. Författaren 

bör göra det så tydligt som möjligt för läsaren att förstå vilken kultur och kontext 

urvalet hämtades ifrån och data samlats in och analyserats (ibid). Författarna har i 

denna studie strävat efter detta genom att i definitioner av begrepp beskriva vad en 

sjuksköterska på en akutmottagning i Sverige har för roll och arbetsmiljö. Vidare 

samlade författarna in grundläggande data om intervjudeltagarna och deras 

arbetsplatser samt hur de i stora drag upplevde sin arbetsmiljö. Dessa data 

presenteras under rubriken Deltagare och Miljö i metodbeskrivningen. Författarna 

valde att inte tydligare presentera data inhämtad då det skulle kunna utlämna 

studiens deltagare. På grund av det lilla urvalet och de flera arbetsplatserna som 

besöktes skulle detta kunna leda till att en chef kan se att en av dennes anställda 

upplever sin arbetsmiljö som dålig genom att korrelera deltagardata med data om 

hur många patienter avdelningen har per år. Detta hade varit i strid med författarnas 

egen etiska kompass men också ett brått mot de etiska principer som åläggs 

forskning på människor. Exempel på detta hade varit egengranskningen där 

författarna lovat att inte utelämna sina deltagares åsikter (FHSAB, 2012) Här vases 

det huvudsakligen religiösa eller politiska åsikter men författarna tolkar syftet att 

skydda deltagare från repressalier på grund av medverkan i forskning kan innefatta 

detta också. Codex- Regler for riktlinjer och forskning (Vetenskapsrådet, 2004) 

specificerar också konfidentialitetskravet som ett krav för en etisk forskning. 
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9 Resultatdiskussion 

9.1 Påverkan av hot och våldsamma anhöriga på 

patientomhändertagandet utifrån ett vårdvetenskapligt, 

samhällsmässigt och etiskt perspektiv. 

Sjuksköterskorna som intervjuades har i en majoritet av fallen endast blivit utsatta 

för verbala hot och möjligen hot om våld, ett fåtal har tvingats utstå fysiskt våld. 

Resultatet visar på en tydlig påverkan på patientomhändertagandet i de fall anhöriga 

agerar hotfullt eller brukar våld i en omvårdnadssituation. När sjuksköterskan 

tvingas styra arbetet kring ett patientomhändertagande utifrån risken att utsättas för 

våld från anhöriga till patienten, uppstår en improduktivitet i den omvårdnaden som 

levereras. Det faktum styrks av litteraturen och är ett tidigare känt fenomen även 

globalt. Detta beskrivs i en artikel från Indien från 2019 där ett tydligt samband 

påvisas mellan anhörigas våld som riktas mot sjuksköterskor på en akutmottagning 

och den minskade mängd omvårdnad som ges till patienterna (Aggarwal, Jamshed, 

Kashyap & Sachdeva, 2019). Ytterligare studier från USA pekar mot att 

sjuksköterskor som utsätts för hot och våld från anhöriga presterar sämre i sin 

yrkesroll (Gates, Gillespie, Kowalenko, Mentzel, & Succop, 2013). Gates et al.´s 

artikel från 2013 beskriver hur sjuksköterskor på akutmottagningar i USA visar på 

en oförmåga att utföra omvårdnadsuppgifter på grund av anhörigas våld och hot. 

Detta beskrivs grunda sig i flera olika faktorer, bland annat en ökad stress och 

obehag hos personalen (ibid.). 

Att uppleva obehag och en stress i en hotfull situation bidrar till ovilja att följa upp 

omvårdnaden vittnar flera sjuksköterskor om under intervjuerna. Naturligt är då att 

även att en kvalitetssänkning visar sig i omvårdnadsarbetet vilket beskrivs i ett 

flertal intervjuer. Att det finns en ökad risk för misstag och felbehandlingar påvisas i 

en amerikansk undersökning där sjuksköterskor på en akutmottagning får beskriva 

effekterna av att utsättas för verbala hot i sin yrkesroll (Rowe & Scherlock, 2005). 

Andra sjuksköterskor vittnar under samtalen om situationer när anhörig utgjort ett 

direkt fysiskt hinder för vårdpersonalen att slutföra arbetsuppgifter med den sjuka 

patienten. En sjuksköterska beskriver hur kommunikationen och det praktiska 

arbetet upphörde till följd av anhörigas aggressivitet och utfall mot personalen. 

Konsekvenserna blev kraftiga förseningar av medicinsk behandling och 

röntgenundersökningar som under andra omständigheter hade kunnat vara 

livsavgörande.  

Det finns även samhällsmässiga och etiska aspekter på problemet med hot och våld 

från anhöriga, som lyfts under samtalen med sjuksköterskorna. Ett flertal av 

sjuksköterskorna beskriver hur hot och våld från anhöriga präglar deras sätt att 

handlägga och prioritera patienterna på en akutmottagning. Sedvanliga 

prioriteringssystem sätts då tillfälligt ur spel för att slussa patienten vidare i syfte att 

få anhörigas våldsamma och hotfulla beteende att ge så lite påverkan på vården i 

övrigt. Om det uppnås är svårt att värdera ur ett praktiskt perspektiv, författarna kan 

inte heller finna någon forskning som studerat ämnet. Dock utgör själva 

förändringen av handläggandet ett etiskt och juridiskt dilemma då det går i direkt 

motsats till svensk sjukvårdslag då ”målet med hälso- och sjukvården är en god 
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hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 2017:30). I samma 

lagtext framgår även att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården”. Prioriteringar utifrån parametrar av typen 

arbetsmiljö och personlig säkerhet skulle i förlängningen kunna leda till att patienter 

som har ett uppenbart behov av livräddande insatser tvingas vänta på vård, vilket på 

sikt skulle utgöra ett stort moraliskt problem. Detta problem är väl beskrivet i en 

svensk studie om hot och våld på akutmottagning från 2016 (Avander et al., 2016). 

Här visas tydligt hur hot från anhöriga och patienter leder till omprioriteringar av 

olika slag, dels utifrån praktiska åtgärder men även utifrån kösystemet som innebär 

snabbare tillgång till medicinsk vårdkontakt. Omprioriteringarna skedde i syfte att 

blidka den våldsamma personen och lugna ner stämningen. Det visar sig i samma 

studie att sjuksköterskan, i närvaro av hotfulla anhöriga och patienter, var mer 

restriktiv när det kom till att dela med sig av detaljer ur sitt privatliv. Vardagliga 

samtal upphörde eller uteblev helt och fokus låg istället på att inta lämplig 

positionering för en snabb reträtt (ibid.). 

Effekter av hot och våld som ovan beskrivs av Avander et al. (2016) är något som 

tydligt framkommer också i den här studien. Det framkom många uttryckliga 

skildringar om hur försök till samtal med patienten och etablering av en närmare 

relation uteblir till följd av den anhörigas hotfulla uppförande och hur en splittring 

uppstår mellan patient och sjuksköterska. Detta beskrivs i sin tur lett till en minskad 

empati för patienten som vårdats på akutmottagningen. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv är det möjligt att dra paralleller till Joyce Travelbees omvårdnadsteorier 

om hur mellanmänskliga relationer successivt växer fram (Kristoffersen, 1998). 

Travelbee menar att det krävs resurser för att kunna möta den sjukes patientens 

behov. Resurserna består i kunskap samt en förmåga att skapa en mellanmänsklig 

relation som i ett senare skede växer till ett format där sjuksköterskans engagemang 

väsentligt ökar. Det informanterna i flera fall beskriver är hur det uppstår ett hinder i 

form av hot och våld från anhöriga som medför att någon mellanmänsklig relation 

omöjliggörs. Enligt Travelbees teorier kan sympati växa fram efter en genomgången 

empatifas. Med sympatin följer också en medkänsla från sjuksköterskans sida som i 

förlängningen gagnar patienten i arbetet med att nå hälsa (ibid.). Informanterna 

beskriver ett totalt motsatt förhållande där empatin minskar i omfattning vilket gör 

att det går att dra slutsatsen att sympatin aldrig utvecklas, vilket i sin tur innebär en 

direkt påverkan på omvårdnaden och den vård som tillägnas patienten. 

Patientens bakomliggande orsak till besöket på en akutmottagning kan härledas till 

någon form av lidande, ett lidande som patienten önskar få hjälp att hantera. För att 

ringa in lidandets förklaring och orsaker krävs det enligt Travelbee en djupgående 

analys och en tydlig möjlighet för patienten att dela med sig av erfarenheter och 

upplevelser (Kristoffersen, 1998). Under samtalet får sjuksköterskan möjlighet att 

utröna lidandets grad och orsaker (ibid.). Under intervjuerna med sjuksköterskorna 

visar det sig att själva samtalet med patienten vid flera tillfällen blir åsidosatt då 

fokus inte längre tillhör patienten. Patientens utrymme upplevs krympa och den 

tydliga fokusförflyttningen från patient till anhörig leder i vissa fall till att 

sjuksköterskan efteråt helt saknar minnesbild av patienten. Möjligheten till att 

utforska orsaken till patientens lidande och gemensamt få en överblick över möjliga 

åtgärder har enligt informanternas berättelser väsentligt decimerats. En antagande 
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från författarnas sida är att patientens lidande på ett mer effektivt sätt hade kunnat 

hanteras under frånvaro av hot och våld från anhöriga.  

9.2 Betydelsen av sjuksköterskornas säkerhetstänk för den kliniska 

omvårdnaden. 

Sköterskorna beskriver hur risken för hot och våld skapar en ny dimension av deras 

yrkesutövning. Den dimensionen  riktar sig mot att förhindra att de utsätts för brott 

eller minimera skadan som brottsliga handlingar som utförs mot vårdpersonal på 

akutavdelningen. Kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor (Riksföreningen 

för akutsjuksköterskor, 2017) beskriver att sjuksköterskan skall ha kunskap om 

säkerhetsarbete. Studiens deltagare beskriver ett ständigt närvarande förhållningssätt 

och medvetenhet om risken att utsättas för hot och våld som verkar vara grundad i 

en kultur som finns inom akutsjukvården. Annan forskning inom svensk 

akutsjukvård (Avander et al., 2016) visar på att denna kultur inte är specifik till de 

akutmottagningar som inkluderades i denna studie. Jämförbara beskrivningar av 

denna säkerhetskultur beskrivs även in internationella studier (Shi, et al., 2017). 

Detta säkerhetstänk beskrivs av vissa av denna studiens deltagare ibland få en direkt 

påverkan på den kliniska omvårdnaden. Detta genom att omvårdnadsåtgärder får 

senareläggas tills säkerhetstänket kan tillgodoses. Det tydligaste exemplet som 

beskrivs är hur deltagarna berättar att de får vänta på att en kollega kan frigöras från 

sina arbetsuppgifter innan de kan tillsammans gå in till patienten där det finns en 

hotfull anhörig. En nationell Italiensk studie från 2018 (Addey et al., 2018) 

beskriver hur denna säkerhetskultur kan leda till vad som beskrivs som en krigs-

mentalitet hos sjuksköterskor. Samma studie redogör för hur italienska sköterskor 

upplever att hot och våld leder till minskad patientsäkerhet. Omvårdnaden fördröjs 

då hot och våld från anhöriga och arbetet för att förhindra detta, distraherar 

sköterskorna från att ta hand om patienten (ibid.). 

9.3 Förklaringsmodell baserat på Travelbee´s omvårdnandsteori. 

När sjuksköterskorna i studien redogör för de kommunikativa strategier som 

används för att hantera hotfulla anhöriga beskrivs metoderna utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. När meningsbärande enheter lyftes ut och sammanställdes 

återkom dessa kommunikativa strategier på snarlika sätt över flera intervjuer. På 

grund av det semi-strukturerade upplägget av intervjuerna beskriver ofta deltagarna 

ett narrativ eller återberättar en händelse där de belyser sin uppfattning av vad som 

påverkar eller orsakar situationen och vilka strategier de använder för att försöka 

lösa den. En sammanställning av dessa strategier och påverkansfaktorer ses nedan i 

tabell 2.  
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Faktorer som påverkar hot och 

våldsamma situationer 

Konflikthanterande och 

bemötandestrategier 

Hotfulla tecken hos anhöriga n:7 Ej förändrat bemötande  n:3 

Kommunicerar ej n:2 Undvika konflikter  n:2 

Lyssnar ej  n:7 Lågaffektiv  n:4 

Personkemi n:4 Annan får försöka n:5 

Språket n:3 Spegling  n:1 

Konfrontation n:8 Sätta sig och prata  n:5 

Krav  n:6 Behåll lugnet  n:6 

Psykosociala faktorer/missbruk  n:7 Förhållningsätt  n:4 

Oro n:12 

 Väntan n:8 

Informationsbrist n:4 

Tabell 2. Översikt över antalet meningsbärande enheter som representerar underkategorin: 

Konflikthanterande och bemötandestrategier och huvudkategorin: Faktorer som påverkar hot och 

våldsamma situationer. 

Författarna kommer nedan att diskutera hur dessa två delar av resultatet kan sättas i 

relation med varandra utifrån Travelbees teori om en vårdande relation mellan 

sköterska och den person hon riktar sin omvårdnad mot. Ett flödesschema över hur 

dessa påverkansfaktorer samt sköterskans strategier kan passa in i de olika stadierna 

för en omvårdande relation som den beskrivs av Travelbee ses nedan i Figur 1. 
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Figur 1. Förhållandet mellan Faktorerna hos anhöriga som påverkar patientomhändertagandet, 

sköterskornas konflikthanterande och bemötandestrategier förklarat utifrån Travelbee´s 

omvårdnadsteori. Figuren visar de faktorer hos våldsamma anhöriga som påverkar ett 

patientomhändertagande. Anhörigas känslor och upplevelser i form av oro och ängslan leder till en 

frustration som kan framkalla ett våldsamt uppförande om de inte hanteras på ett korrekt sätt. 

Frustrationen hos anhöriga kan ses som ett outhärdligt lidande som sjuksköterskan inte kan bortse ifrån 

och riktar omvårdnadsinsatser mot. I resultatet framkommer att sjuksköterskan använder sig av 

strategier för att hantera anhörigas lidande i syfte att nå fram till patienten. Sjuksköterskans strategier 

syns till höger i bild vilka innebär att behålla lugnet i situationen och att undvika konflikt med den 

anhörige. Genom att utveckla en vårdrelation med patientens anhöriga genomgår de tillsammans 

relationens olika faser. En empatifas som leder fram till en sympatifas som ökar förståelsen och 

förbättrar relationen mellan sjuksköterska och patientens anhöriga som förhoppningsvis leder till att 

anhöriga uppfattar sitt lidande som uthärdligt. När sympatifasen har uppnåtts har relationen fördjupats 

på ett sätt att som gör patientens anhöriga upplever en trygghet och sjuksköterskan tillåts åter bedriva 

sitt arbete utan risk för hot eller våld.  

Som tidigare nämnts innebär hotfulla anhöriga ett hinder för att etablera en 

vårdrelation till patienten, vilket påverkar omvårdnaden om denna negativt. För att 

minska den negativa inverkan på patientomhändertagandet verkar sjuksköterskorna 

inrikta sig på att skapa en vårdande relation till de anhöriga. Denna vårdrelation kan 

beskrivas utifrån hur Travelbee beskriver den vårdande relationen mellan sköterskan 

och patienten (Kristoffersen, 1998). Genom Travelbees omvårdnadsteori blir 

strategierna tydligt förståeliga utifrån de påverkansfaktorer deltagarna beskriver leda 

till att anhöriga blir hotfulla. Först beskriver sjuksköterskorna etableringen av en 

fungerande kommunikation till de hotfulla närstående som innebär en möjlighet att 

göra något mer än att bara uttrycka hot och använda våld när kraven ej kan 

tillgodoses. Hinder för kommunikation måste undanröjas vilket kan röra sig om 
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språkförbistringar eller att någon av parterna saknar vilja att hörsamma den andre. 

Genom ett lågaffektivt bemötande försöker sjuksköterskorna hantera den anhöriges 

hotfulla beteende och vända situationen innan den eskalerar. Denna metod kan 

härledas till litteraturen där en mjuk framtoning och sänkt tonläge är ett sätt att visa 

att man inte önskar dominera en situation. (Bauer & Kristiansson, 2012). Genom en 

bättre kommunikation kan en relation mellan sjuksköterskan och den anhörige börja 

utvecklas vilken i sin tur kan leda vidare till en ökad förståelse och en förmåga att se 

varandra som människor istället för ”sjuksköterska” och ”anhörig”. Travelbee 

beskriver hur denna ömsesidiga empati utgör grunden för en fungerande vårdande 

relation (Kristoffersen, 1998). För att empati ska kunna uppstå måste det finnas en 

önskan om att förstå motparten. Sjuksköterskan måste inta ett öppet förhållningssätt 

och överkomma sin uppfattning om hur en anhörig bör uppföra sig. Denna process 

behöver vara ömsesidig och den anhörige måste vara villig att se den bild 

sjuksköterskan försöker förmedla av situationen (ibid.). Deltagarna beskriver hur de 

vid flera tillfällen använder spegling och upprepar det den anhörige sagt i syfte att 

göra den hotfulla personen medveten om deras handlingar. Denna metod beskrivs i 

litteraturen som ett sätt att återkoppla utan att själv leverera kritik eller fördöma. 

(Nilsson & Waldemarsson, 2007). När en empatifas mellan sjuksköterska och 

anhörig etablerats beskriver Travelbee att de måste vilja att hjälpa varandra till 

minskat lidande (Kristoffersen, 1998). Sjuksköterskan måste nu försöka förstå den 

anhöriges lidande och desperation utifrån relationen mellan den innehållslösa väntan 

och den förvärrade oron över patientens hälsa. Denna situation kan då av den 

anhörige upplevas som outhärdlig och kräver åtgärder. Som tidigare nämnts kräver 

sympati enligt Travelbee en genomgången empatifas (Kristoffersen, 1998). Strävan 

mot sympati genom empati har som avsikt att skapa ett sammanhang för lidandet 

och en ökad förståelse för sin situation(ibid.). Då anhöriga känner sig 

uppmärksammande i sitt lidande kan detta resultera i en ökad trygghet att 

sjuksköterskan har situationen under kontroll och en förståelse för väntetiderna. Om 

sjuksköterskan lyckas med att etablera en bärande kontakt med den hotfulla 

anhörige kan den ursprungliga vårdrelationen till patienten återupptas. Deltagarna 

återkommer vid ett flertal tillfällen till riskerna för att utsättas för hot och våld på sin 

arbetsplats och vilka strategier som anses möjliga. De kommunikativa strategierna 

som deltagarna beskriver är snarlika med hur sjuksköterskors metoder för att 

hantera hot och våld beskrivs i andra delar av landet (Avander et al., 2016). Likheter 

finns också i hur dessa beskrivs internationellt (Shi, et al. 2017). Sjuksköterskors 

beskrivning av vilka påverkansfaktorer som leder till hot och våld är väl 

överensstämmande med vad som beskrivs i annan forskning (Shi, et al., 2017; 

Berlanda, et al., 2019; Chen, et al., 2018; Wolf, Dela, & Perhats. 2014; Addey et al., 

2016). Denna internationella forskning tittar inte specifikt på vad som påverkar just 

anhöriga till att bli hotfulla eller våldsamma utan fokuserar på patienten. 

9.4 Tema: Det akuta lidandet utifrån Travelbees omvårdnadsteori. 

I svensk sjukvård kommer patientens behov alltid i första rummet (SFS 1982:763), 

ändå ser vi hur sköterskorna väljer att tillgodose anhörigas behov av ett mänskligt 

bemötande. Ingen av deltagarna verkar se avvisning av hotfulla anhöriga som ett 

första alternativ utan de lägger istället tid och engagemang på att också lindra deras 

lidande. Travelbee´s omvårdnadsteori grundar sig i en definition av hälsa och 
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omvårdnad som utgår från vad den vårdsökande själv upplever som sitt behov 

(Kristoffersen, 1998). Detta skulle kunna ses som en motsats den medikaliserade 

sjukvården som baserar sina vårdinsatser efter sökorsak och symtom. Inom 

akutsjukvården är det mycket vanligt med olika former av beslutsstöd för att 

handlägga patienterna efter deras sjukdomsbild (Sandman, Ekerstad, & Lindroth, 

2012). Dessa olika system ger dock inget stöd för sjuksköterskan att bedöma 

vårdbehov ur andra aspekter än det medicinska (ibid.) Ett exempel på aspekter som 

dessa beslutsstöd inte ger sköterskan någon hjälp med att bedöma skulle kunna vara 

patienten i relation till deras anhöriga och deras behov. Att deltagarna i studien inte 

väljer att avvisa anhöriga med vakt eller polis som första åtgärd då anhöriga blir 

hotfulla antyder att deltagarna anser att anhöriga också har rätt till sköterskans tid 

om deras lidande är svårt. Detta trots att de inte söker för någon medicinsk diagnos 

eller är patient. Morse & Pooler föreslår i en studie från 2002 att sköterskan bör inta 

en teoretisk modell för lidande i arbetet med anhöriga i akutvård (citerad i Bremer, 

Wireklint & Sundström. 2014). 

10 Slutsats 

En fördjupning inom ämnet hot och våld som riktas mot sjuksköterskor från 

anhöriga till patienter har bidragit till en ökad förståelse angående vilka 

konsekvenser det kan få på vården. Studien har synliggjort hur ett 

patientomhändertagande påverkas under influens av hot och våld från anhöriga, 

likaså hur sjuksköterskans olika sätt att hantera en hot och våld från anhöriga har en 

nära anknytning till patientens omvårdnad. Undersökningen har bidragit med ett 

omfattande resultat vilket kan vara till gagn för vidare forskning inom ämnet. 

Viktigaste slutsatser utifrån studiens resultat: 

 Hot och våld från anhöriga har en negativ inverkan på själva 

patientomhändertagande i form av en påverkad vårdrelation mellan patient 

och sjuksköterska 

 Hot och våld från anhöriga riskerar att påverka patienten och andra 

patienters turordning och de prioriteringssystem som används inom 

akutsjukvården  

 Hot och våld från anhöriga gentemot sjuksköterskan leder till att 

sjuksköterskan minskar sin närvaro och tillsyn av den i situationen vårdade 

patienten vilket negativt påverkar säkerheten och kvalitén av den 

omvårdnad som utförs. 

10.1 Kliniska implikationer och vidare forskning 

Hot och våldsamma anhöriga innebär ett hinder för sjuksköterskan att säkert och 

effektivt vårda patienten. Denna studiens resultat antyder att en humanistisk och 

vårdande inställning till de hotfulla anhöriga är den föredragna strategin för att 

hantera dessa situationer hos svenska sjuksköterskor. Den fulla omfattningen av vad 

hotfulla och våldsamma anhöriga innebär i ökat lidande och kostnader för samhället 

är inte klarlagt. I Sverige saknas idag forskning som kan vara lämplig för 

jämförelser och beräkningar av problemets omfattning och mer forskning på ämnet 
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är nödvändig. Även om effekten av anhörigas hot och våld inte går att beskriva 

utifrån termer som ökad kostnad och felbehandlingar, är det rimligt att anta utifrån 

studiens resultat och tidigare forskning att problemet är omfattande. Tidigare 

forskning antyder att det förekommer en stor underrapportering av incidenter vilket 

leder till att officiell statistik eventuellt är något missvisande. Författarna föreslår att 

en svensk nationell enkätstudie med kvantitativ ansats skulle kunna ge en grund för 

att kartlägga problemets omfattning och konsekvenser. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuobjekt: 

 
Ålder:____Kön:____Antal år i tjänst på akuten: ____  Specialistutbildning (akut):  

JA / NEJ / Annan.  

Utsatthet för hot eller våld: Veckovis / Månadsvis / Årsvis / Mer sällan / Aldrig         

Egen erfarenhet av hotfulla och/ eller våldsamma anhöriga:  JA / NEJ. 

Avdelningsmiljö: 

Typ av avdelning:___________ Antal patienter per år (fylls i av 

intervjuledaren):____________     

Upplevd bemanningssituation: BRA/TILLRÄCKLIG/DÅLIG.      

Upplevd allmän arbetssituation: BRA/TILLRÄCKLIG/DÅLIG 

 

Förslag på intervjufrågor och följdfrågor: 

 

● Vad för situationer har du upplevt där anhöriga har blivit våldsamma eller 

förefallit hotfulla? 
o Vill du berätta mer om en sådan specifik situation? 

 
o Upplever du att det påverkade omvårdnaden eller handläggningen 

av patienten när du upplevde att en anhörig uttryckte hot eller var 

våldsam och i så fall på vilket sätt?  
 

o Upplevde du att bemötandet av patienten eller dess anhörig 

förändras om en anhörig blir våldsam eller hotfull och på vilket 

sätt? 
 

o Upplevde du att patienten påverkades av situationen med den 

anhöriga i den situationen som du berättade om? 
 

● Har du på grund av risken för hot och våld från anhöriga förändrat ditt 

omvårdnadsarbete eller bemötande och på vilket sätt? 
 

o Finns det några speciella faktorer hos patienten eller anhöriga som 

gör att du väljer att anpassa ditt omvårdnadsarbete eller bemötande 

och på vilket sätt? 
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● Hur skulle du handleda en kollega eller student för att förbättra dess 

förmåga att hantera situationer med anhöriga som upplevs hotfulla eller 

våldsamma? 
 

(kom ihåg: Mötet - Omvårdnadsprocessen - Akuta omhändertagandet.) 

 

(Anteckna egna uppfattningar och intryck - Vänta ut tystnaden - 5 varför) 

 

 

Tacka för deltagande! 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

 

 Linnéuniversitetet   
 Bilaga A 
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Information angående deltagande i studien:  

Betydelsen för omvårdnaden av hot och våld från 

anhöriga på akutmottagning. 

 

Hot och våld på akutmottagningen är ett stort problem som innebär mycket 

lidande och stora kostnader för samhället. Tidigare studier visar på att 

sjuksköterskor är särskilt utsatta och att anhöriga är en stor riskgrupp. Denna 

studien har som syfte att försöka belysa vilken innebörd anhörigas hot och 

våld ger på omvårdnaden. 

 

Vi söker därför dig som är kliniskt arbetande sjuksköterska på 

akutmottagning och har personliga erfarenheter av hot och/eller våldsamma 

situationer där detta riktas från anhöriga mot vårdpersonal. Du tillfrågas nu i 

egenskap av sjuksköterska efter att medgivande att göra det har inhämtats 

från din närmaste verksamhetschef. 

 

Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer med dig och en 

av författarna på din arbetsplats. Författarna kommer att ställa dig öppna 

frågor och förhoppningen är att du ges möjlighet att berätta allt du vill och 

kan om ämnet som undersöks. I samband med detta kommer erfarenheter 

som du eventuellt upplever som obehagliga att komma upp i dagen och du 

kan komma att uppleva besvärliga känslor relaterade till minnet av dessa 

händelser. 

Inga personuppgifter kommer att samlas in för studien och resultaten 

kommer att redovisas på ett sådant sätt att du inte skall kunna bindas till 

dessa. Endast författarna samt närmaste handledare kommer att ha tillgång 

till inspelningar samt utskrifter av din intervju. 
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Deltagandet i studien är helt frivilligt och om du väljer att deltaga kan du 

närsomhelst välja att avbryta intervju eller ta tillbaka ditt medgivande utan 

närmare motivering. Om du väljer att göra så kommer detta inte att ge 

innebära konsekvenser för dig eller författarna. 

 

Resultatet av studien kommer att göras tillgängligt för dig efter att studien 

blivit godkänd genom att kontakta författarna med informationen på ditt 

samtyckesformulär. 

 

Författarna till studien är två sjuksköterskor under specialistutbildning inom 

akutsjukvård på Linnéuniversitetet, tillsammans har författarna många års 

erfarenhet inom akutsjukvård samt vuxenpsykiatrisk akutsjukvård. 

 

 

Björn Eklund                                                                    Gustav Hallenborg 

0709-168306                                                                             0761-104817 

be222eq@student.lnu.se                                            gh222hg@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Marcus Granmo. Tel: 0470-708182. marcus.granmo@lnu.se 
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 Linnéuniversitetet   
 Bilaga B 
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Betydelsen för omvårdnaden 

av hot och våld från anhöriga på akutmottagning, 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.  

 

 

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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 Linnéuniversitetet   
 Bilaga A 
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Information till verksamhetsansvarig angående 

deltagande i studien:  Betydelsen för omvårdnaden 

av hot och våld från anhöriga på akutmottagning. 

 

Hot och våld på akutmottagningen är ett stort problem som innebär mycket 

lidande och stora kostnader för samhället. Tidigare studier visar på att 

sjuksköterskor är särskilt utsatta och att anhöriga är en stor riskgrupp. Denna 

studien har som syfte att försöka belysa vilken innebörd anhörigas hot och 

våld ger på omvårdnaden. 

 

Vi söker därför de som är kliniskt arbetande sjuksköterskor på 

akutmottagning och har personliga erfarenheter av hot och/eller våldsamma 

situationer där detta riktas från anhöriga mot vårdpersonal. Du tillfrågas nu i 

egenskap av representant för arbetsgivaren till sjuksköterskorna vi vill 

intervjua. 

 

Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer med dina 

anställda och en av författarna på arbetsplatsen. Författarna kommer att ställa 

öppna frågor och förhoppningen är att deltagarna ges möjlighet att berätta 

allt de vill och kan om ämnet som undersöks. I samband med detta kommer 

erfarenheter som de eventuellt upplever som obehagliga att komma upp i 

dagen och dessa kan komma att upplevas som besvärliga känslor relaterade 

till minnet av dessa händelser. 

Inga personuppgifter kommer att samlas in för studien och resultaten 

kommer att redovisas på ett sådant sätt att deltagarna inte skall kunna bindas 

till dessa. Endast författarna samt närmaste handledare kommer att ha 

tillgång till inspelningar samt utskrifter av intervjuerna. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och de som väljer att deltaga kan 

närsomhelst välja att avbryta intervju eller ta tillbaka sitt medgivande utan 
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närmare motivering. Om de väljer att göra så kommer detta inte att ge 

innebära konsekvenser för deltagarna eller författarna. 

 

Resultatet av studien kommer att göras tillgängligt för dig efter att studien 

blivit godkänd genom att kontakta författarna med informationen på ditt 

samtyckesformulär. 

 

Författarna till studien är två sjuksköterskor under specialistutbildning inom 

akutsjukvård på Linnéuniversitetet, tillsammans har författarna många års 

erfarenhet inom akutsjukvård samt vuxenpsykiatrisk akutsjukvård. 

 

 

Björn Eklund                                                                    Gustav Hallenborg 

0709-168306                                                                             0761-104817 

be222eq@student.lnu.se                                            gh222hg@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Marcus Granmo. Tel: 0470-708182. marcus.granmo@lnu.se 
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 Linnéuniversitetet   
 Bilaga B 
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Betydelsen för omvårdnaden 

av hot och våld från anhöriga på akutmottagning, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till mina anställdas deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deras deltagande är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak.  

 

 

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av verksamhetsansvarig 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 3. Etisk självgranskning 

  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 (GDPR- 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. antal besök, projektlängd etc.) och 

x   
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på så sätt att alla detaljer som kan påverka 
beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 
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   

 


