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Syftet med studien är att försöka få en bild av hur personal inom akutsjukvård upplever hot 
och våld, samt vilka föreställningar om fenomenet de ”bär” med sig. Det saknas konsekvent 
definition av begreppen hot och våld, därför vill vi också försöka ta reda på hur personal 
klassificerar hotfulla och/eller våldsamma situationer och personer. Studiens perspektiv är 
interaktionistiskt och dess fokus är möten mellan personal och besökare på en 
akutmottagning. Vi har främst inriktat oss på att få en förståelse för situationen på mikronivå, 
där en konfliktsituation baseras på situationen som sådan och enskilda individers deltagande. 
 
Uppsatsen är etnografiskt inspirerad med kvalitativ metoddesign. Till studien har valts 
observation och kvalitativ intervju. 
 
Vi närmar oss problemet utifrån olika teman som; personalens föreställningar om hur hot och 
våld skapas, personalens definition av hot och våld samt hur hot och våld upplevs av personal 
inom akutsjukvård 
De vi har pratat med under våra intervjuer och observationer har en del olika förklaringar till 
varför en situation ibland blir aggressiv, hotfull och kanske våldsam. Mycket handlar om 
själva situationen, exempelvis i samband med bedömningen av vårdbehovet. Andra aspekter 
som framträder handlar om väntan, makt och vanmakt, bemötande samt överträdelser mot 
sjukhusets ordning. 
Personalen har olika gränser för och definitioner av vad som är hotfullt och vad som är våld. 
Intervjupersonernas berättelser visar hur potentiellt hotfulla och våldsamma individer kan 
klassificeras. 
Vi använder våra erfarenheter av andra människor för att tolka varandra i det 
mellanmänskliga samspelet, vilket påverkar hur situationen utvecklas. 
Osäkerheten kring vad man kan förvänta sig i en situation är framträdande i intervjuerna. När 
man inte kan förutspå den andres beteende och handlingar skapas en känsla av kontrollförlust 
som kan bidra till en upplevd hotbild.  
 
Nyckelord: arbetsrelaterat våld/hot, akutsjukvård 
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”Jag upplevde patientens ögon svarta, kroppsspråket var aggressivt, min 
magkänsla sa mig: nu händer det något snart…” 

 
 
1.2 Inledning och bakgrund 

 
Studiens perspektiv är interaktionistiskt, det vill säga; människors beteende formas i 
samspelet mellan individen och dess omgivning och vårt fokus är möten mellan människor, 
personal och besökare på en akutmottagning. 
I en tidigare genomförd litteraturstudie var vårt intresseområde hur föreställningarna om hot 
och våld ser ut i media. I den här studien vill vi ta reda på hur personal inom akutsjukvård 
själva upplever hot och våld och vilka föreställningar om fenomenet de ”bär” med sig. Vi vill 
ta reda på mer om vad som förväntas av aktörerna på akutmottagningens scen. Personalen på 
akuten är i behov av ordning för att kunna utföra sitt arbete, men också för att kunna 
säkerställa patienternas, och sin egen, säkerhet. Ordningen är skör och ibland bryts ordningen 
och blir hotfull, eller till och med våldsam. Vi vill ta reda på mer om när situationer blir 
hotfulla, när och hur ordningen bryts.  
Vi människor är olika och vi har olika upplevelser, och det kan också vara svårt att sätta ord 
på vad man menar med hot och våld, bland annat av anledningen att det är mycket känslor 
inblandade i hotfulla situationer. 
Att vi ser olika på begrepp som hot och våld och att vi har olika upplevelser beror också på att 
vi har föreställningar och förväntningar som varierar från person till person beroende på 
socialisation (uppfostran) och tidigare erfarenheter. Med den här studien vill vi få en inblick i 
vilka föreställningar akutsjukvårdspersonal kan ha om hot och våld samt om deras tolkningar 
av situationer som kan upplevas hotfulla. 
 
Arbetsrelaterat hot och våld är ett kunskapsområde under utveckling. Det finns forskning som 
pekar på att hot och våld i arbetsmiljön ökar och går om det familjerelaterade våldet.1 Därför 
menar vi att det finns starka skäl för att intressera sig för området och försöka öka förståelsen 
och kunskapen runt problemet med hot och våld i arbetslivet.  
Det är svårt att veta om det arbetsrelaterade hotet och våldet har ökat, eller om siffrorna 
speglar en ökad benägenhet att anmäla incidenter med inslag av hot och våld.2 Även om en 
nolltolerans av arbetsrelaterat hot och våld borde vara självklar så finns det yrkesgrupper där 
man är mer förberedd på (och tolerant mot?) att patienternas sjukdomstillstånd kan komma att 
innebära inslag av hot och/eller våld, ibland utan förvarning och helt oprovocerat. Vi tänker 
här exempelvis på psykiatrisk vård och demensvård.  
 Stefan Sandström, författare av boken Hot & Våld i vård, omsorg och socialt arbete (2007), 
skriver i en krönika på Gothia Förlags hemsida att det är ganska unikt för Skandinavien att se 
hot och våld i arbetsmiljön som ett problem. Siffror som att 580 000 människor utsattes för 
arbetsrelaterat hot och våld i Sverige talar för att problemet finns och bör uppmärksammas. 
Sandström poängterar också värdet av att ”utveckla en teori som utgår från själva fenomenet 
hot och våld, utan några teoretiska omvägar”.3 
 
Till vår hjälp kommer vi att använda socialpsykologiska teorier och begrepp. Vi studerar 
personalens tolkningar och föreställningar samt hur hot och våld definieras. Vi försöker också 
få en uppfattning av den förväntade ordningen på en akutmottagning och hur situationer kan 
upplevas när ordningen bryts.  För att analysera studiens empiriska material har vi tagit hjälp 
                                                 
1 SCB:s tidskrift Välfärd nr.1 2009 
2 Utvecklingsrådets Tidskrift, nätupplagan utveckla.nu nr.3 2008. Sökdatum: 10-05-17 
3 Gothia Förlags hemsida, gothiaforlag.se, sökdatum: 2010-03-23 
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av några socialpsykologiska interaktionister och deras teorier. Goffmans dramaturgiska 
perspektiv (2006), Collins situationsanknutna mikrosociologiska teori (2008), Garfinkels 
undersökningar med manipulation av ordningen (1967), Asplunds teori om social 
responsivitet (1987) samt Beckers stämplingsteori om avvikande beteende (2006) används i 
studien eftersom de intresserar sig för situationen och dess människor. Dessutom har vi bland 
annat valt attributionsteorin eftersom vi tycker att den kan hjälpa till att förklara att våra 
upplevelser skiljer sig åt och att det faktum att det som upplevs hotfullt för den ena kanske 
inte gör det för den andra. Det innebär också att det är svårt att hitta gemensamma och tydliga 
definitioner på vad som är hot och våld och var gränserna går. 
 
Vi har valt att genomföra en etnografiskt inspirerad studie för att kunna närma oss de 
studerades perspektiv på tillvaron och förmedla en känsla av situationer som kan uppstå i den 
studerade miljön. Därmed baseras vårt empiriska material dels på intervjuer med några av 
personalen på fyra små och mellanstora akutmottagningar i södra Sverige, dels på 
observationer som utförts på ovan nämnda akutmottagningar och i dess väntrum. Vi har valt 
att göra en avgränsning till arbetet inne på akutmottagningarna och har alltså inte tittat 
närmare på annan akutvård som ex. ambulanssjukvården. Vi har också inriktat oss på den 
somatiska akutsjukvården, ej den psykiatriska.  
 
Vårt syfte med studien är att beskriva personalens subjektiva upplevelser av hotfulla och 
våldsamma incidenter och studera hur hot- och våldssituationer skapas och definieras, samt 
vilka föreställningar som finns runt fenomenet. Oavsett vad som ligger bakom de statistiska 
uppgifterna som pekar på att arbetsrelaterat hot och våld ökar, bland annat inom akutsjukvård, 
är det ett samhällsproblem som är värt att studera. Vi hoppas kunna visa att det är viktigt med 
fortsatt forskning inom problemområdet arbetsrelaterat hot och våld genom att genomföra 
denna studie och på så sätt i någon mån öka förståelsen och kunskapen för fenomenet ”hot 
och våld”. 
 
Vi har, för att citera Nyström; ”inga anspråk på att presentera absoluta sanningar. 
Förhoppningen är istället att de förslag till nya insikter som läggs fram ska bidra till en ny 
och fruktbar ’förståelsekunskap’, bland flera andra möjliga sätt att se på det problemområde 
som studeras” (Möten på en akutmottagning, 2003:86). 
 
 

 
2 Syfte  

 
Vi vill närma oss personalens subjektiva upplevelser av hot och våld inom akutsjukvård. Vi 
vill också ta reda på hur personalen definierar hot och våld. Syftet med denna studie är att 
bidra till en ökad förståelse för det arbetsrelaterade fenomenet hot och våld som kan uppstå i 
mötet mellan personal och besökare på en akutmottagning. 
 

 

 

2.1 Frågeställning:  
 

*   Hur upplevs hot och våld av personalen inom akutsjukvården? 
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*   Hur definierar personalen hot och våld? 

*   Vilka föreställningar finns hos personalen om hur hot och våld uppkommer? 

 
3 Begreppsdefinitioner 

 

3.1 Definition av hot och våld   
 
Enligt Norstedts Ordbok definieras ”våld” som: ”(otillbörlig) användning av fysisk styrka 
som påtryckningsmedel mot ngn”.4  
Europeiska arbetsmiljöbyrån definierar våld på arbetsplatsen enligt följande:  

 
”… en händelse där en person misshandlas, hotas eller angrips i 
tjänst och som därigenom äventyrar den personens hälsa, 
säkerhet, välbefinnande eller arbetsprestation. Det innebär att 
någon utanför organisationen förolämpar, hotar eller utövar 
fysiskt eller psykiskt våld mot en person i tjänst”.5 

 
Vi pratar vitt och brett om våld, men ordet är som vi ser ovan svårdefinierat. Vi redogör nedan 
för några definitioner som vi har delat upp under grupperna fysiskt och psykiskt våld, tolerans 
och tolkningar. Den sistnämnda punkten tolkningar är också den kategori som vi främst 
fokuserar på i den här studien. 
 
  
3.2 Fysiskt eller psykiskt våld 
 
Vi har tittat på SCB:s ”definitioner av välfärdsindikatorer från ULF” men frågan ställs t.ex. 
enligt följande: ”…utsatt för något våld eller hot om våld” och det framgår inte vad som 
menas med ”våld”.6 
Stockholms läns landsting har valt att fokusera på hot och våld och våld definieras som: ”en 
aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa”. Man 
ger exempel som: ”klösa, knuffa eller hålla fast” och man poängterar att hot- och 
våldssituationer kan vara svåra att förutse och att vad som upplevs som hot och våld är olika 
och det går inte alltid heller att särskilja vad som är hot och vad som är våld.7 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) ger en bred definition av våld: ”allt från mord 
till trakasserier i form av hot via brev eller telefon”. 
 
 
3.3 Tolerans som gräns 
 
Felipe Estrada skriver i sin arbetsrapport att det under 1900-talet har skett en påtaglig 
förändring i synen och reaktionen på våld i vårt samhälle. Vidare menar han att toleransen för 
vad som ska accepteras vad gäller våld har minskat, vilket exempelvis påverkar 
misshandelsstatistik.  
                                                 
4 Norstedts Ordbok, 2003:1317 
5 Europeiska Arbetsmiljöbyråns hemsida. Sökdatum: 2010-04-03 
6 SCB:s hemsida. Sökdatum: 2010-01-04. ”ULF” är SCB: s undersökningar av levnadsförhållanden. 
7 Stockholms läns landstings faktablad om Hot och våld inom vård och omsorg, 2008:2-3 
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Vad vi uppfattar som våld skiljer sig mellan olika personer och grupper och även mellan olika 
situationer samt förändras över tid.8 Ett sjukvårdsbiträde som ofta utsätts för händelser som i 
en annan situation skulle betraktas som våld, kanske ser det som något som ”ingår i jobbet”, 
dock beroende på vem som utfört det och i vilken situation. 
 
 
3.4 Tolkningar 
 
I Stockholms läns landstings faktablad om ”Hot och våld inom vård och omsorg” (2008, s. 2-
3) framgår det att det saknas en accepterad definition av begreppen hot och våld. Man påpekar 
också att olika yrkesgrupper och olika arbetstagare har skilda uppfattningar om vad som ska 
betraktas som hot och våld.  
Sandström påpekar att våra individuella tolkningar om vad som är våld varierar. Han föreslår 
att man bör utgå ifrån att ”allt som vållar smärta eller skada är våld”. Vidare skriver han att 
hot är ett slags psykiskt våld som kan vara ett förstadium till fysiskt våld.9  
 
Det som bryter mot lagen och de normer som finns kan utgöra grundläggande föreställningar 
om vad som är rätt eller fel hos flertalet människor.10 Vilka utgör enbart yttre stommar som 
kan vara svåra att relatera till vid en mer vardaglig företeelse som uppstår vid en hot- och 
våldssituation. Det krävs mer kvalitativa metoder för att kunna precisera och förklara ordet 
våld från ett subjektivt perspektiv. Samtidigt är det inte bara något som bryter mot det 
subjektiva utan även mot den kollektivt skapade normen. Metoder som kvalitativa intervjuer, 
enkäter och etnografiska studier s.k. ”hang around”, kan behövas för att i detalj kunna förstå 
och förklara människors tolkningar.11  Detta har vi tagit fasta på i vårt metodval som vi 
kommer att redogöra för i metodavsnittet. I våra intervjuer med sjukhuspersonal framkom en 
nyanserad definiering av våld. Definitionerna varierar mellan olika personer, kulturer och 
över tid. Vi skulle egentligen behöva studera de svar vi fått från personalen mer ingående för 
att bättre kunna beskriva definitionen av våld ur personalens synvinkel.  

 

3.5 Studiens upplägg 
 
Vi kommer nu att gå vidare med ett teoretiskt avsnitt där vi mer ingående redogör för de 
teorier och begrepp vi valt för studien samt visa på tidigare forskning. Vi redogör därefter för 
vald metod och sedan presenteras studiens empiriska material i form av resultatet. Vi har som 
ambition att använda några socialpsykologiska teorier och begrepp i samband med att våra 
informanters upplevelser återberättas varvat med våra observationsfynd. Avslutningsvis 
diskuterar vi studiens resultat med utgångspunkt från valda teorier och begrepp samt våra 
reflektioner och slutsatser. 

 
4 Teoridel med tidigare forskning  

 
 
4.1 Ett interaktionistiskt perspektiv 
 

                                                 
8 Estrada, 2005:4-8 
9 Sandström, 2007:66 & 80 
10 Östberg & Lindstedt Cronberg, 2006:146 
11 Chaib & Orfali, 1996:101-103 
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Studiens perspektiv är interaktionistiskt. Med det menas att människors beteende och 
föreställningar formas i samspelet mellan de individer som möts, mellan individen och dess 
omgivning. Uppsatsens fokus är möten, mellan personal och besökare, på en akutmottagning.  
Interaktionism innebär också att en rad olika faktorer samverkar och att det är svårt att urskilja 
varje faktors del i en situation. Som Arnetz skriver (Våld i vårdarbete, 2001:60) räcker inte 
personliga egenskaper för att förklara varför ett våldsbeteende uppstår. Fler faktorer som 
situationen och omständigheterna samt strukturella faktorer nämns också. Exempel på sådana 
faktorer kan vara vårdpersonalens bemötande, väntetider och miljö.  
För att förstå fenomenet hot och våld, måste vi förstå samspelet mellan människor. Hantering 
av hot och våld måste bygga på en förståelse för interaktionen mellan människor i situationen 
på exempelvis en akutmottagning. Vi människor må vara biologiska, men vi är framförallt 
sociala varelser som är beroende av varandra.12 Vi har föreställningar och samtidigt som vi 
tolkar vår miljö så skapas vi också av vår miljö, och viceversa.  
Det är lätt att fokus hamnar på individens egenskaper när det gäller konflikter och dess 
konsekvenser som ibland yttrar sig i hot och våld. Därför bör man komma ihåg att vi är en del 
av ett kulturellt och socialt sammanhang, ett perspektiv som innebär att man både ser till 
samspelet mellan interagerande individer och den rådande situationen och som Ekeland 
använder när han försöker förstå människors beteende i konfliktsituationer.13 Vi människor 
gör tolkningar och har förväntningar, vilket påverkar vårt beteende. 
 
Vi har främst inriktat oss på att få en förståelse för situationen på mikronivå, där en konflikt- 
situation baseras på situationen som sådan och enskilda individers deltagande. Nedan kommer 
vi att presentera de teorier vi valt samt ett urval av tidigare forskning. 
 
 
4.2 Våldets situationer 
 
På en akutmottagning kan risksituationer för hot och våld bland annat uppstå i samband med 
att patienter eller anhöriga, som ofta är oroliga och rädda, får vänta på besked. Andra exempel 
är upplevd integritetskränkning, provtagning och alkohol- eller drogpåverkade patienter som 
ställer krav.14 Arnetz pekar här på att det handlar om själva situationen som sådan och inte 
bara deltagarna, något som överensstämmer med Randall Collins teori.  
Collins har i sin bok Violence, a micro-sociological theory (2008) studerat och redogjort för 
våldet och dess uppkomst. Collins menar att syftet med studien är att framlägga:  ”… a 
general theory of violence as situational process”, vilket innebär att man studerar 
vardagslivet på en nivå där människor möts ansikte mot ansikte.15 Utgångspunkten för Collins 
är det situationella våldet och hur våld kan uppstå som en konsekvens av social interaktion. 
Collins framlägger att uppkomsten av våld inte är enkel och förstås bäst genom att analysera 
den dynamiska mikroprocessen som alstrar våld i själva situationen. Den person som i en viss 
situation kan upplevas våldsam är inte våldsam i alla situationer. Collins belyser främst själva 
situationen och dess deltagare och lägger inte vikt på individens tidigare erfarenheter eller 
genetiska påbrå.16 Han kritiserar den forskning som placerar dessa faktorer i centrum. När 
man tittar på bakgrundsfaktorer har de flesta som kränkts inte blivit våldsamma som vuxna, 
det samma gäller för exempelvis fattiga och diskriminerade individer. ”… the majority of 

                                                 
12 Ekeland, 2006:10 
13 Ekeland, 2006:22 
14 Arnetz, 2001:135 
15 Collins, 2008:19 
16 Collins, 2008:2-3 & 25 
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perpetrators of domestic abuse were not themselves prior victims”.17 Många av dem som blir 
våldsamma har heller inte tidigare varit utsatta. Collins motbevisar även att alkoholpåverkade 
skulle använda sig av mer våld än opåverkade. Våldet baseras, enligt Collins, på en 
konfrontativ känsla mellan spänning och rädsla och övervinns inte den, utbryter inte heller en 
våldsam situation. Collins förklarar vidare att inte ens alkoholpåverkan förändrar detta 
känslotillstånd utan att det då krävs en mycket stor alkoholmängd för att helt komma över 
spänningsbarriären. Mycket av det grövsta våldet inträffar, som Collins också påpekar, i 
nyktert tillstånd.18  Collins förklaring till att en våldsam situation uppstår är att det: “… 
depends on situational circumstances, above all, on conditions that overcome the tension/fear 
of confrontation and channel it into domination” (Violence, 2008, s.136). Något som oftast 
upplevs som svårt för individen, som istället sväljer sin ilska och drar sig undan utan närkamp 
(Ibid. 2008:21). Collins menar att endast få gräl blir aggressiva och att endast ett fåtal av 
dessa leder till våld (Ibid. 2008:338). 
Att genom dominans försöka skaffa sig kontroll över situationen är enligt Collins en 
förklaring till att våld uppstår. Individen känner en oförmåga att hantera situationen och 
upplever stark frustration. Genom att försöka skapa sig en dominant ställning återtar man 
kontrollen. Genom ett psykologiskt förklaringssätt anses ilska ofta som en förmåga att 
mobilisera energi för att övervinna ett hinder vid en pågående situation.  Collins utvecklar sin 
teori genom att förklara att ilska kan ses som en känslomässig reaktion genom att försöka få 
”kontroll över situationen” (Violence, 2008, s. 134-140). Här är det också viktigt att tänka på 
att vara medveten om sina egna känslor för att på bästa sätt kunna hantera en våldsam 
situation (Ibid. 2008:466).  
Situationen i sig och interaktionen de inblandade emellan avgör om offret blir svagt och 
därmed ger förövaren chans till övertag. Eftersom förövarens mål är att ta kontroll över 
situationen är det viktigt att offret inte visar sin rädsla utan istället försöker behålla kontrollen 
över situationen (Ibid. 2008:135). 
 
Per Isdal, med många års erfarenhet av att möta män med våldsproblem, framlägger i sin bok 
Meningen med våld (2001) likt ovan nämnda Collins (2008), vanmakt och ”kamp om 
kontroll” som orsak till våldshandlingar.  Isdal definierar vanmakt som: ”Ett tillstånd knutet 
till faktiska, biologiska, upplevelsemässiga eller känslomässiga förhållanden som 
karaktäriseras av ett behov, målsättningar eller förväntningar inte uppfylls, utan man hindras 
att göra något man vill eller man upplever ett hot eller angrepp mot sitt liv eller integritet” .19  
Men Isdal framhåller, i motsats till Collins, att en destruktiv uppväxt med våldsinslag 
påverkar barnet negativt, vilket gör att barnet lättare utvecklar ett aggressivt beteende .20 Isdal 
förklarar: ”Enstaka våldshandlingar har ofta sin egen konkreta historia. Det är i regel inte en 
tillfällighet i vilken situation de uppstår, när de uppstår, och vilka de går ut över. Våld är 
knutet till våldsutövarens erfarenhet”.21 Som vi tidigare berört anser Collins att det är 
situationen som avgör om en händelse utvecklas till våld och inte deltagarnas erfarenhet.22 
Isdal delar upp olika våldsformer i fem olika undergrupper. Vi kommer i detta arbete främst 
titta närmare på fysiskt våld och psykiskt våld (hot). Även Isdal menar att det är svårt att 
precisera begreppet våld. Han skriver: ”Fysiskt våld är användandet av varje form av fysiskt 
makt, som, genom att den smärtar, skadar, skrämmer och kränker, påverkar en annan 

                                                 
17 Collins, 2008:136 
18 Collins, 2008:263-265 
19 Isdal, 2001:108 
20 Isdal hänvisar sitt antagande till Albert Bandura´s studie, Social Learning Theory, Engelwood Cliffs – N.J. 
Prentice Hall, 1977 
21 Isdal, 2001:24 
22 Isdal, 2001:2-25 
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människa att avstå från att något hon önskar eller att göra något mot sin vilja” (Meningen 
med våld, 2001, s. 41). Isdal nämner ilska, aggression, misshandel och makt – vilka alla kan 
ingå i våldssituationer, men klargör att: ”våld och aggression relaterar till handlingar, ilska 
till en känsla och makt antingen till handlingar, känslor eller positioner” (Ibid. 2001:37).  
Några av ingredienserna i en konfliktfylld situation, som kan eskalera till hot och våld, är 
beroende, makt och vanmakt eftersom det i ojämlika situationer finns en risk för 
maktmissbruk förklarar Ekeland.23 
Det är framför allt kampen om makt och kontroll som avgör om en situation utvecklas till 
våldsam, enligt Collins.  Inte heller ett tillstånd av berusning behöver vara avgörande för om 
en situation ska bli våldsam eller inte. Långt ifrån alla berusade människor tar till våld och 
inte heller alla våldsamma händelser utförs av alkoholpåverkade personer. Det är åter igen 
överskridandet av barriären mellan spänning och rädsla som avgör situationens utgång.24 
 
 
4.3 Erving Goffmans dramaturgiska rollteori 
 
Collins har inspirerats av Goffmans teori om interaktionens ritualer och kontroll av själva 
situationen. Goffmans dramaturgiska teori är baserad på teatermetaforer och är användbar när 
man vill närma sig och få en ökad förståelse för människans handlande i olika sociala 
interaktioner. Goffman redogör för i sin bok Jaget och maskerna (2006) att individen skapar 
olika (dramaturgiska) roller som han sedan använder sig av i mötet med andra – den 
omgivande publiken. Allt för att göra ett visst intryck på den han möter. För att stärka sitt 
intryck använder individen sig av en så kallad personlig fasad, som innefattar exempelvis 
kläder, talmönster, ansiktsuttryck och gester.25 Men även status och etnisk bakgrund 
innefattar denna kategori. Det vill säga intersubjektiva överenskommelser om vad kläder, sätt 
att bete sig och så vidare symboliskt betyder.  

                                                

I ett möte skaffar sig deltagarna information om varandra genom att beskåda den andre. 
Denna information gör det möjligt att definiera situationen och få en uppfattning om mötets 
utgång.26 I vårt samhälle använder vi en mängd olika roller. Med dessa följer en tillhörande 
fasad och förväntningar på hur rollerna ska gestaltas. En social fasad blir efter hand 
institutionaliserad och den antar en mening oberoende av vad den för tillfället utgör. Goffman 
redogör i sin studie för att det finns en idealiserad bild av hur olika typer av individer/grupper 
bör se ut och hur de bör bete sig. Exempelvis förväntas en missbrukare att se ut och bete sig 
på ett visst sätt, en sjuksköterska på ett annat. Sammanfattat kan det ses som en sorts mall som 
individen använder sig av för att bedöma den de möter och som innehåller förväntningar på 
den mötande aktörens uppträdande.27  Rollen som en patient är ett annat exempel, där det är 
av vikt att den uppvisade fasaden och agerandet är samstämmigt. Syftet med 
intrycksstyrningen är inte enbart att visa upp sig själv, utan det är också viktigt för att få sin 
roll accepterad i den situation man befinner sig i, med dess tillhörande normer och 
förväntningar. Goffman redogör för att ett möte och ett socialt agerande från deltagarna, 
baseras på konstruerade ritualer över hur ett förväntat uppträdande bör ske, något som är av 
största vikt för att accepteras och för att kunna knyta sociala kontakter. För att knyta sociala 
band krävs det att deltagaren är väl medveten om rådande ordning och normer. Vid en 
eventuell avvikelse från det förväntade beteendet uppstår sanktioner från övriga deltagare 
beroende på överträdelsens art, allt i från menade blickar och ignoreringar till att bli förvisad 

 
23 Ekeland, 2006:66-67 
24 Collins, 2008:263-265 
25 Goffman, 2006:30 
26 Goffman, 2006:11-23 
27 Goffman, 2006:39-41 
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från platsen. Goffman påpekar vikten av att de inblandade kan kontrollera och förutspå 
situationen. Vid ett misslyckande, och då aktören ”tappar masken” och använder oavsiktliga 
gester som äventyrar den expressiva kontrollen över situationen, uppstår en störning i 
interaktionen. Som exempel kan nämnas att tappa kontrollen över sina känslor, brusa upp och 
bli arg.  Det rådande mötet kan då uppfattas som förvirrande och oigenkännligt av de 
inblandade.28  
Goffman använder sig av begreppen främre och bakre region för att beskriva de arenor där 
antigen uppträdandet sker (främre region) eller den plats där aktören kan inta en mer 
avslappnad roll (bakre regionen). Exempelvis måste sjukvårdspersonal agera i enlighet med 
sin roll så länge de befinner sig i den främre regionen, den plats där framträdandet äger rum, 
för att uppfattas korrekta enligt rådande normer. Något som under längre stunder kan tära på 
krafterna. I den bakre regionen kan däremot aktören: ”lägga av sin fasad, vila från sina 
repliker och kliva ur sin rollgestalt”.29 
 
 
4.4 Ordningen är skör 
 
Enligt den symboliska interaktionismen skapar människor kontinuerligt sin sociala värld i 
samspelet med andra personer. Redan som barn socialiseras individen in i samhällets normer 
och ordning, och utvecklar ett kunskapsförråd som omfattar reglerna för ett passande 
uppträdande.30 För detta redogör Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckman i sin 
bok Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2010). 
Vardagskunskapen, menar författarna, internaliseras främst från personer i individens närhet 
både i barndomen (primär) men även i vuxen (sekundär) ålder. Kunskapen använder sig 
individen av utan att reflektera nämnvärt över dess befintlighet. Författarna förklarar den 
närmare som en: ”pragmatisk kompetens när det gäller rutinhandlingar” (ibid. 2010:56) och 
”som ett kunskapsförråd som omfattar de institutionella reglerna för ett passande 
uppträdande” (Ibid. 2010:82) något som även ovan nämnda Goffman framhåller. 
Vardagskunskap eller common sense har fler viktiga funktioner, den används för att 
konstruera vår verklighet, ligger till grund för vårt handlande och skapar mening åt våra liv. 
Kontentan av detta är att vi införlivar en grundstomme av kunskap om hur man agerar och 
fungerar tillsammans med andra. Genom en social ”överenskommelse” har vi, samhällets 
medlemmar, kommit fram till sätt som fungerar bäst att göra saker på. Detta minskar 
osäkerheten och befriar oss från psykisk anspänning eller onödig energiförlust. Berger och 
Luckman förtydligar detta genom att nämna: ”… interaktionen mellan dem båda blir 
förutsägbar”.31 Goffman (2006) redogör även han för individens vilja att kunna kontrollera 
och förutspå interaktionen i ett möte.   Individerna skapar tillsammans en social ordning, där 
vissa beteenden och mönster rutinseras och blir som en mall för lämpligt uppträdande i 
sociala aktiviteter, vilket har en förebyggande effekt mot att förvirring och aggressiva 
situationer uppstår. En mängd av konflikter utvecklas på grund av att de inblandade 
individerna förstår och upplever situationen olika från var och ens perspektiv.  
 
Etnometodologen Harold Garfinkel samtycker med Berger och Luckman: ”Common sense 
knowledge of the facts of social life for the members of the society is institutionalized 
knowledge…”.32 Garfinkel studerar den sociala ordningens bräcklighet och vad som sker när 

                                                 
28 Goffman, 2006:51-72 
29 Goffman, 2006:97-102 
30 Berger & Luckman, 2010:82 
31 Berger & Luckman, 2010:73 
32 Garfinkel, 1967:53 
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ordningen bryts. Han har tillsammans med sina studenter utfört experiment som påvisat hur 
känsliga personer är för en störning av den sociala ordningen och dess rutiner.  Garfinkel 
redogör för en del av sina experiment i sin bok ”Studies in ethnometodology”. Experimenten 
har gått ut på att ifrågasätta och bryta mot den sociala ordningen och studera vad störningen 
resulterade i. Garfinkel har bland annat studerat samtalsordningens vikt där en student frångått 
den ordinära sociala ordningen och svarat på ett mer oförväntat sätt. Ett annat exempel är där 
studenterna ändrar sitt beteende mot sin familj, och där kaos och irritation snart utbryter på 
grund av detta.33 I båda fallen belyser Garfinkel individernas bakgrundsförväntningars 
betydelse för hur man bör uppträda och agera. En avvikande förseelse bidrar till kraftfulla 
åtgärder från övriga individer. Det bör nämnas att i ovanstående experiment var aktörerna 
bekanta med varandra, vilket ändock inte förhindrade att kaos och ilska bröt ut. Efter att ha 
tagit del av Garfinkels teorier har vi fått en viss förståelse för hur liten en förseelse kan vara 
men ändå ge starka uttryck i aggressioner och/eller utfrysning. I vår studie vill vi försöka visa 
hur förseelser mot den ordinära ordningen uppfattas och vad detta kan ge för konsekvenser i 
den dagliga verksamheten på en akutmottagning, i form av hot och våld.  
 
Ännu en som använder sig av det mikrosociologiska är den svenske socialpsykologen Johan 
Asplund. Han menar bl.a. att vi blir medvetna om oss själva genom kontakten med andra. 
Asplund använder begreppet ”social responsivitet”.34 När man är socialt responsiv med andra 
människor så är man uppmärksam på varandra, man ger återkoppling och ”ser” den andre 
personen. Motsatsen till social responsivitet kallar Asplund asocial responslöshet, vilket 
innebär att det budskap man sänder ut inte mottas av den andre. En häftig konflikt mellan 
några individer är alltså ett responsorium eftersom man ser och bekräftar varandras utsända 
budskap och ”växelvis demonstrerar varandras existens”.35 Att inte respondera på en annan 
individs utsända budskap menar Asplund handlar om en utövning av mikromakt. När vi 
avvisar den andre utövar vi mikromakt och eftersom vi människor är sociala varelser är det 
viktigt för oss att bli bekräftade och få respons från den vi möter.36 Det är också viktigt för 
vårt identitetsskapande eftersom vi bygger upp vår självbild i mötet med andra.  
 
 
4.5 Människors tolkningar 
 
För att återgå till tidigare nämnda Berger och Luckman så innefattar även det sociala 
kunskapsförrådet internaliserade typifieringsscheman, som gör det: ”möjligt för att lokalisera 
individer i samhället och handskas med dem på ett lämpligt sätt”. 37 När individer möts i en 
s.k. ”face-to-face”-situation så bedömer de varandra direkt utifrån s.k. typifieringsscheman. 
Individen uppfattar den andre exempelvis som en man, hans sociala status, ålder, 
sjukdomsbild etc. Denna beskådning är dock ömsesidig. Individerna bedömer varandra och 
förväntar sig ett passande uppförande därefter.38  Denna teori ligger väldigt nära Goffmans 
antagande om den idealiserade bilden av en individ och dess fasad.  Den patientkategori som i 
detta fall sjukvårdspersonalen möter bedöms efter samma princip, och vice versa. Att ha en 
förförståelse av en besökare påverkar personalens bemötande, något som ibland kan vara till 
nytta då personalen kanske intar en mer försiktig hållning vid en sådan till synes krävande 
situation. Uppfattas patienten som gammal och sjuk så ökar troligtvis personalens förståelse 

                                                 
33 Garfinkel, 1967: 42-45 
34 Asplund, 2006:11 
35 Asplund, 2006:46 
36 Asplund, 2006:22 och 33 
37 Berger & Luckman, 2010:56 
38 Berger & Luckman, 2010:43 
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och tolerans, jämfört med exempelvis en ung man, med kraftig kroppsbyggnad som skulle 
agera våldsamt. Eventuellt skulle hans blotta närvaro upplevas direkt hotfullt. 
 
 
4.5.1 Attributionsteorin 
 
Vid ett potentiellt hot förenklas verkligheten eftersom vår perception är riktad mot den 
hotfulla i situationen som då lätt förstoras upp och förstärks i vår tolkning, vilket medför en 
risk för att vår tolkning blir felaktig (Ekeland, 2006:171), något vi återkommer till under 
avsnittet attributionsfelet. Attributionsteorin har sitt ursprung från bland andra Heider och 
Kelley (Ibid. 2006:172) och handlar om hur man ser på människors reaktioner och handlingar. 
Attributionsteorin intresserar sig för att se på hur verkligheten upplevs hos enskilda individer. 
Man försöker sedan utifrån teorin, förstå och förklara människors tankar, känslor, reaktioner 
och beteende. 
När vi tillskriver händelsen och beteendet kontrollerbara orsaker ser vi också den som agerar, 
aktören, som ansvarig för sina aktioner. Konsekvensen blir att vi försöker förklara personens 
agerande utifrån egenskaper som vi tillskriver personen ifråga ex. att vi drar slutsatsen att en 
person som beter sig aggressivt också är en aggressiv person (Ibid. 2006:174). Vid en hotfull 
händelse förväntar vi oss sedan, beroende på vilken mening vi tillskriver situationen, att något 
ska ske. Vi letar efter tecken, kanske yttre attribut som klädsel och stil, som passar in med 
våra förväntningar och bortser kanske ifrån tecken som inte passar in i vår förväntade bild (se 
även nedan under Becker om självuppfyllande profetia). 
 
 
4.5.2 Stereotyper  
 
Vi placerar människor vi möter i fack, vi kategoriserar och klassificerar dem efter de 
egenskaper vi tillskriver dem. Det ger oss trygghet och förutsägbarhet, vi vet vad vi kan 
förvänta oss och behöver inte lägga så mycket tid och energi på att fundera över det.  
Vi placerar en person i ett fack, i en redan färdig stereotyp. På så sätt får vi en stereotyp bild 
av en individ genom att något omfattande och komplicerat förenklas kraftigt till några få 
egenskaper.39 
 
 
4.5.3 Attributionsfelet 
 
När vi tolkar en situation felaktigt, kan detta få konsekvenser för de fortsatta händelserna 
eftersom vår perception påverkar vårt handlande och därmed också vårt bemötande. Alla 
sociala händelser i vårt dagliga liv kräver tolkningar och i synnerhet en situation som 
innehåller tecken på hot. Redan i tidig ålder visar sig vår förmåga att tolka andra människor 
och det är viktigt att komma ihåg att vi själva har del i det som inträffar och ansvarar för våra 
tolkningar, eller som Ekeland uttrycker det: ”… att varje beskrivning av andra också 
innehåller en beskrivning av den som beskriver”, (Konflikt och konfliktförståelse, 2006:174). 
Enligt Ross (Ibid. 2006:15) innebär det grundläggande attributionsfelet att vi gärna 
överdriver egenskaper hos aktören och underskattar sammanhanget och situationen. Eftersom 
vi har ett stort behov av att förklara det som sker och att ge händelsen mening, finns en risk att 
vi är lite för snabba i vår tolkning av det vi upplever och gör en feltolkning. Att vi ofta 

                                                 
39 Hall, 2009:257-259 
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överattribuerar till personen framför situationen tror Ekeland kan ha att göra med vår 
västerländska och individualistiska kultur (Ibid. 2006:182). 
 
 
4.5.4 Stämplingsteorin 
 
Howard S. Becker ville visa hur avvikande identiteter bildas genom stämpling och inte på 
grund av det avvikande beteendet i sig. En individs sätt att prata, etnisk bakgrund eller klädsel 
kan avgöra huruvida personen stämplas som avvikare eller ej. Becker beskriver i sin bok 
Utanför – avvikandets sociologi (2006) hur avvikande beteende skapas. Det kan handla om 
gruppers formella eller informella regler där den som avviker blir ”utanförstående”. Det kan 
också handla om att ”man” betraktar allt som avviker från det statistiskt ”normala” som 
avvikande (ibid. 2006:19) eller att den som överträder gruppens eller samhällets normer/regler 
betraktas som avvikande. Det beror också på utifrån vilken sociologisk utgångspunkt man 
undersöker fenomenet avvikande samt vilken definition som används. Avvikande beteende 
uppstår i samhället då någon/några uppfattar något som ett problem eller som störande och 
sätter stämpeln på detta beteende. Stämplingen ”avvikare” blir sedan karaktären, 
personlighetstypen, på den som bär stämpeln/utför beteendet eller som Becker skriver: 
”Avvikelse skapas av samhället […] sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätthålla 
de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen” (ibid. 2006:22) och kan därför ses som en 
social konstruktion. Det är omgivningens reaktioner som avgör om ett beteende eller en 
handling är avvikande. Paralleller som vi också drar till fenomenet hot och våld. Eftersom 
våra tolkningar också påverkar våra handlingar och därmed också samspelet med dem vi 
möter. Vad som anses avvikande skiljer sig mellan olika grupper, kulturer och växlar över tid. 
Vem som begår handlingen och vem som betraktar den har också betydelse för hur man 
bedömer handlingen. Eftersom temat för denna studie är hot och våld inom akutsjukvården, är 
det just avvikandet mot regler och ordning på den specifika arenan som är intressant. Becker 
menar att det blir tal om avvikande först när det finns något att avvika ifrån. En handling blir 
avvikande i förhållande till en ordning och någon har i sin tur skapat regeln. Sjukhus har t.ex. 
ett behov av regler och ordning och för att återställa ordningen när den bryts (exempelvis då 
en besökare uppträder hotfullt) tar man hjälp av ”regelövervakare”.40 I akutmottagningens fall 
handlar det om vaktbolag och polis som har till uppgift att återställa ordningen så att miljön är 
säker för dem som vistas där och så att personalen kan utföra sina uppgifter. 
Vidare behandlar Becker begrepp som den självuppfyllande profetian och som handlar om att 
vi blir och gör vad som förväntas av oss. Definieras vi som avvikare så blir vi en avvikare. 
Stämplingen kan sedan vara svår att bli av med.41  Har vi en gång hamnat i fängelse är det 
svårt att få bort stämpeln som kriminell.  
Det är olika saker som avgör om en individ stämplas med etiketten ”avvikare”. Det är hela 
situationen som avgör hur den definieras, och situationen är ju mer än de personer som ingår i 
den. Miljön och vår aktuella sinnesstämning i stunden påverkar också vad vi upplever och hur 
vi bedömer situationen. 
 
 

 
5 Tidigare forskning 

 

                                                 
40 Becker, 2006:134-135 
41 Becker, 2006:41-43 
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Maria Nyström redogör i sin bok Möten på en akutmottagning, för sin studie av vårdkulturen 
på en akutmottagning. Nyströms intresse väcktes då massmedia publicerat artiklar om 
patienter och deras berättelser om dåligt bemötande.  Hon har försökt närma sig och få en 
förståelse för både patienter och personalens upplevelser, dels genom intervjuer men även 
genom observationer. Hon pekar på en viss statusskillnad mellan olika typer av ohälsa samt 
mellan avancerade medicinska och mer enkla omvårdnadsarbetsuppgifter.42 Maria Nyström 
redogör för betydelsen av närheten mellan vårdgivare och vårdtagares och sammankopplar 
fenomenet med begreppet vårdlidande. Vårdlidande menar hon uppstår många gånger på 
grund av omedvetna handlingar från vårdarna. Nyström framhåller att: ”Kärnan i detta 
fenomen är att bli förnekad som lidande människa […] att bli åsidosatt och känna sig 
maktlös, att inte förstå vad som sker samt att känna sig objektifierad”.43 
 
Under år 2000 genomförde forskare vid Arbetslivsinstitutet en undersökning på uppdrag av 
Kommunernas och landstingens Arbetsmiljöråd samt Arbetslivsinstitutet. En enkät ställdes till 
2 800 av de då totalt 172 000 anställda inom kommunal vård och omsorg i landet. Det 
framkom då bland annat att 51 % hade blivit utsatta för våld eller hot under det senaste året. 
Arbetsmiljöverket har undersökt förekomsten våld och hot inom olika yrkeskategorier och i 
sifferfakta från 2006 (Arbetsmiljöverket, Korta sifferfakta 8. 2006) presenteras siffror från 
2003 års arbetsmiljöundersökning som konstaterar att var tredje vårdanställd utsatts för våld 
eller hot om våld under det senaste året. Man särredovisar vissa yrkesgrupper inom vården, 
dock inte exempelvis ambulanssjukvårdare eller anställda inom akutsjukvården.  
I en rapport från SCB om hot och våld i arbetslivet visar man att hot och våld förekommer i 
hög grad på landets arbetsplatser. 18 % av kvinnorna och 10 % av männen svarar 2005 att de 
någon gång under det senaste året varit utsatta för våld eller hot om våld i sin yrkesutövning. 
Bland männen är de utsatta grupperna främst poliser, skötare och vårdare och bland kvinnorna 
är det främst olika typer av vårdpersonal.44 
I SCB:s tidskrift Välfärd nr 1 2009 presenteras siffror från 2009 som bl.a. visar att drygt åtta 
procent (ca 580 000 personer) utsattes för våld eller hot om våld under 2006-2007. Det är 
något fler män än kvinnor som drabbats. SCB presenterar också resultat som pekar på att 
platsen där det är störst risk att bli utsatt för våld och hot är på arbetsplatsen: ”Den typiska 
situationen är att en kvinna i sin yrkesroll blir utsatt för ett angrepp av en eller flera män” 
hela 60 % (eller 290 000 fall). De mest utsatta grupperna är enligt SCB poliser, väktare, 
personal inom sjukvården och social verksamhet.45  
En inspektion av landets akutmottagningar och ambulansstationer som Arbetsmiljöverket 
genomförde under våren 2006 resulterade i att det på flertalet av de drygt 120 arbetsplatserna 
som inspekterades ställdes krav på åtgärder eftersom man fann omfattande brister i 
arbetsmiljön. Annika Hultin, Arbetsmiljöverket, berättar att var tredje anställd inom vården 
har varit utsatt för yrkesrelaterat våld eller hot om våld. Hon förklarar att vårdpersonal ofta 
möter människor i kris och människor som är offer för, eller själva har deltagit i våldsbrott. 
De möter också ofta missbrukare. Annika Hultin menar även att risken för hotfulla situationer 
finns överallt inom den här typen av verksamhet. ”Även de som normalt inte uppträder 
aggressivt kan av omsorg för en sjuk eller skadad anhörig helt plötsligt ändra beteende” 
menar Annika Hultin.46 
Kristina Jerre, kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, har också tittat en del 
på siffrorna som belyser arbetsrelaterat våld. Jerre menar att en faktor som spelar in är 

                                                 
42 Nyström, 2003:143-145 
43 Nyström, 2003:213-214 
44 SCB:s hemsida. Nr 2007:145. Sökdatum: 10-04-15 
45 SCB:s Tidskrift Välfärd, Nr 2009:67 
46 Arbetsmiljöverkets hemsida. Sökdatum: 10-03-27 
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samhällets syn på hot och våld. Definitionen av hot och våld påverkar resultatet i en 
undersökning. Idag ser vi allvarligare på brott, toleransen är lägre och våld får också en annan 
uppmärksamhet idag. Olika yrkesgrupper ser också olika på hot och våld.47  
 
 
5.1 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 
 
När vi söker svar på våra frågor i litteraturen upptäcker vi några utmärkande drag som kan 
bidra till förståelsen för fenomenet hot och våld. Det som framkommer är bland annat att 
situationen är central, framför individens egenskaper och erfarenheter, även om motsatsen 
också framhålls. Kampen om kontroll är en väsentlig faktor i konfliktsammanhang. Ett 
exempel kan vara att man genom kroppsspråk, talmönster etc. konstruerar sig en fasad och 
genom den försöker styra det intryck man vill utge - i detta fall att inte visa sig rädd eller 
svag. Vi socialiseras in i samhällets normer och har förväntningar på hur man bör agera mot 
varandra i mötet. Genom detta skapas en ordning som gör att man vet vad man kan förvänta 
sig i de flesta situationer. När denna ordning bryts uppstår en osäkerhet hos övriga deltagare 
som kan leda till frustration och aggression. Avvikandet från ordning beror många gånger på 
upplevelsen av vanmakt.  
Människors tolkningar grundar sig på en gemensam vardagskunskap som påverkar det sociala 
samspelet. När någon avviker från det förväntade bryts ordningen. Människor söker efter yttre 
attribut som passar i de förväntade tolkningarna i situationen, s.k. typifieringsschema. Man 
drar slutsatser om personliga egenskaper vid tolkningen och perceptionen påverkar vårt 
handlande och bemötande. Vi reducerar sedan något komplicerat till några få egenskaper (s.k. 
stereotyper). En person behöver inte agera avvikande för att stämplas, det räcker med yttre 
attribut, som att se ut som en ”alkis”. Dock behöver det inte betyda att exempelvis en 
alkoholpåverkad person är våldsam.  
I mötet med en annan människa responderar vi på varandras tolkningar, som kan vara mycket 
komplexa, och ”ser” på så vis varandra. Om vi inte ger respons på den andres utsända signaler 
utövar vi en form av mikromakt.  
De teorier vi valt har en interaktionistisk utgångspunkt, vilket också är tillämpligt i den här 
studien.  
 

 Studien har ett interaktionistiskt perspektiv 
 Utgångspunkten är situationen och dess aktörer, det vill säga, det är situationen som 

utgör våldet och inte människorna. 
 Vi kategoriserar snabbt, och ibland helt felaktigt, människor enligt våra inbyggda 

typifieringsscheman, som bygger på tidigare erfarenheter. Vår tolkning påverkar vårt 
bemötande. 

 Ibland störs ordningen genom att ett beteende avviker ifrån det förväntade, situationen 
kan upplevas hotfull och individen som anses avvikande stämplas genom människors 
tolkningar. 

 Tidigare forskning visar att problemet runt arbetsrelaterat hot och våld, bland annat 
inom akutsjukvård, uppmärksammas allt mer.  

 
Efter att ha redogjort för de teorier och begrepp som vi har valt som utgångspunkt för vår 
empiriska del samt en del av den forskning som finns runt fenomenet hot och våld, övergår vi 
nu till avsnittet om vald metod och genomförande. 
 

                                                 
47 Utvecklingsrådets tidskrift, nätupplagan utveckla.nu nr. 3 2008. Sökdatum: 10-05-17 
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6 Metod och genomförande 

 
I detta avsnitt redogör vi för de metoder och tillvägagångssätt som har använts i studien. Den 
verksamhet som det empiriska materialet är hämtat ifrån beskrivs, liksom de metoder som har 
använts och urvalet av respondenter som har deltagit. Här följer också en redogörelse för hur 
insamlat datamaterial har bearbetats och analyserats. Forskningsetiska principer diskuteras 
liksom metoddesignens fördelar och nackdelar.  
 
Utgångspunkten för studien är ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi försöker förstå 
interaktionen som kan uppstå mellan akutvårdspersonal och besökaren (patienten/anhörig) 
utifrån tolkningen av situationen på den gemensamma arena där de möts. Vi vill få ”inblick i 
deras värld som de såg/ser den”.48  
Studien är etnografiskt inspirerad och det har avgjort vårt metodval som bygger på kvalitativa 
intervjuer och observation. 
 
 
 6.1 Intervju – en kvalitativ metod 
 
Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer för att på så sätt kunna närma oss 
akutsjukvårdspersonals subjektiva upplevelser kring hot och våld. 
Eftersom det är de intervjuades egna subjektiva upplevelser vi vill beskriva har vi valt just en 
öppen och ickestandardiserad intervjumetod. Den icke-standardiserade intervjuformen ställer 
inte krav på att vi ställer samma frågor till våra intervjupersoner,49 något vi tycker är viktigt i 
vår studie eftersom vi vill åt innebörden i intervjupersonernas berättelser/upplevelser. ”Med 
en strukturerad intervju där frågorna skall besvaras i ordningsföljd är utrymmet för 
forskningsdeltagaren att utveckla berättelser mycket begränsat. Med en halv- eller 
ostrukturerad intervju är utrymmet mycket större”.50 Vi försökte skapa känslan av ett samtal i 
våra intervjuer, eftersom samtalet, som Kylén också skriver i sin bok: ”… och mötet med en 
person ger oss de bästa förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och 
känner” (Att få svar, 2004:9), då detta också är målet med våra intervjuer. Eller som Anna 
Johansson beskriver det: ”Målet är att erhålla ett nyanserat beskrivande material som 
reflekterar intervjupersonens erfarenhet utifrån dennes livsvärld och göra kvalitativa 
intervjuer”.51  
Val av teman har vi gjort utifrån vårt intresse av att beskriva upplevelserna ur 
intervjupersonernas/personalens perspektiv. Nyckelord har varit hur hot- och våldssituationer 
skapas och upplevs. Vi är också intresserade av att försöka finna mönster i hur man definierar 
en situation som innebär hot om våld eller våld.  
Genom kontakten, via telefon och mail, med avdelningsföreståndarna för respektive 
akutmottagning fick vi tillgång till fältet, dvs. den arena vi valt som föremål för vår studie; 
akutmottagningen och dess väntrum.  Avdelningsföreståndarna blev också våra ”dörröppnare” 
(Lalander, 2011:13), de hjälpte oss att hitta personer som var intresserade av att delta i 
intervju. I några fall har vi också själva mött personal, i samband med våra 
observationstillfällen, som vi senare intervjuat.  

                                                 
48 Selander & Ödman, 2004:213 
49 Jonsson, OH-material från föreläsning 091123, s. 4 
50 Johansson, 2005:245-246 
51 Johansson, 2005:250 
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Eftersom tidsramen för vår studie är begränsad försökte vi snabbt få kontakt med dem som 
var intresserade och som hade möjlighet att ställa upp på en intervju om hot och våld. Efter 
många telefonsamtal och en del ”detektivarbete” fick vi slutligen kontakt med sex lämpliga 
intervjupersoner, med varierad ålder, kön och kompetens. Vi försökte få en spridning framför 
allt bland antal års erfarenhet och utbildningsnivå, som i detta fall bestod av undersköterskor 
eller sjuksköterskor. Två av informanterna har vi haft återkommande kontakt med under ca, 
en månads tid och övriga har vi intervjuat vid ett tillfälle. Vi har också fått ta del av några 
kortare berättelser från några bland övrig personal under våra observationstillfällen, 
exempelvis i samband med någon fikapaus. Dessutom har vi fått information via mail, telefon 
och samtal med tre avdelningsföreståndare. 
Redan vid vår första kontakt med våra informanter delgav vi dem vårt syfte och vår bakgrund. 
Detta ledde till att några av dem förberett sig genom att dels funderat på sina egna 
erfarenheter och dels frågat runt bland kollegor om deras upplevelse av hot och våld, samt 
även i något fall tagit fram aktuell information som incidentrapporter.  
Bemötandet hos de tillfrågade var positivt. Då det var svårt för våra intervjupersoner att 
förutse när tid fanns, bestämdes det att informanten själv fick välja tid och plats för att i 
möjligaste mån kunna finna en trygg och förtrolig plats för en intervju. 
Tyvärr var det svårt att kombinera observation och intervju då personal, mitt i pågående 
verksamhet, hade svårt att hinna med att samtidigt prata med oss. I samband med observation 
var det svårt att finna en ”förtrolig atmosfär” för en längre och djupare intervju. På sin höjd 
fanns möjligheten att få svar på några korta frågor, dels med tanke på det ofta pressade 
tidsschemat och dels på ”integriteten” gentemot övriga patienter. Därför bokades de flesta 
intervjuer in efter arbetstid. Vi skilde därför på våra observations- och intervjutillfällen för att 
på så sätt kunna få mer kvalité i intervjuerna.  
Vi valde att vara en intervjuare för att situationen skulle upplevas avspänd. Till vår hjälp 
införskaffades en bandspelare, för att så fritt som möjligt kunna följa med och ta del av 
samtalet, utan att riskera att missa viktiga detaljer på grund av antecknande. Det finns dock en 
risk att en bandspelare kan ha hämmat den konversabla intervjupersonens resonemang.52 
Vilket kan få till konsekvens att informanten inte vågar ge uttryck för sina tankar till fullo. 
Det bandade materialet förstördes efter renskrivning och informanterna avidentifierades i vårt 
material. 
Intervjuerna tog i genomsnitt cirka en timme att utföra. Våra intervjupersoner var lätta att få 
kontakt med och de gav oss mycket värdefull information. Ibland blev det kortare pauser av 
tystnad då informanten funderade över en fråga. Tystnad och paus kan påvisa svårigheten att 
sätta ord på saker som rör ämnen som är svåra att prata om. Vi har då försökt ge den vi 
samtalat med tid på sig att fundera för att undvika att stressa fram svar. 
Vi började intervjun med en allmän diskussion om yrket som akutsjukvårdspersonal och gick 
därefter vidare med en öppen fråga gällande den hot och våldssituation som de eventuellt 
hade upplevt. Detta upplägg, kan vi känna, förenklade intervjuns början och avdramatiserade 
den annars kanske laddade situationen.53  
Efter renskrivning av vårt insamlade material mailades intervjuerna ut till var och en av 
informanterna för att de i lugn och ro skulle kunna läsa igenom och lägga till eller förtydliga 
det som sagts. I några fall utvecklade informanterna sina berättelser. Att intervjupersonerna 
fick läsa intervjuerna var också till fördel i de fall vi hade uppföljande intervjuer. 
 
6.2 Observation  
 

                                                 
52 Kylén, 2004:40 
53 Kylén, 2004:24 

 19



Observationsformen kallar vi ”hang around”. Som metod ger den oss en möjlighet att förstå 
samspelet mellan besökare och personal, eftersom vi befinner oss på platsen/scenen där det vi 
vill studera utspelar sig. Vi får också ta del av personalens redan tolkade iakttagelser med 
hjälp av de intervjuer vi genomfört samt de samtalsstunder vi fått med några av personalen 
under våra observationer.  Vår studie är etnografiskt inspirerad då vi har besökt den miljö som 
vi har studerat för att på så sätt ”försöka närma sig den andres perspektiv på tillvaron”. Vi 
har försökt beskriva det vi observerat i syfte att ge läsaren en känsla av att ha ”varit där”, på 
plats i akutmottagningens väntrum.54  
 
I de observationer som vi har genomfört har vi intagit en passiv roll. Observationerna var 
öppna eftersom vi var öppet observerande för personalen som kände till vår närvaro, men de 
var dolda för besökarna, eftersom de inte informerats om våra avsikter och vår studie. Vi fick 
till exempel en fråga från en väntande patient om vi var sjuka eller väntade på någon.55 
Vår ambition var att få ta del av verksamheten så mycket som möjligt utan att sekretess, 
integritet eller verksamheten på något sätt skulle bli lidande. Observationen av akutens 
väntrum och mottagning gav oss en möjlighet att närma oss och få en känsla för deras 
arbetsplats. Vi kunde också studera interaktionen mellan situationens deltagare. 
 
Avsikten med valet av passiv observation som metod var att på nära håll kunna följa 
akutsjukvårdspersonalens arbete. Vi valde att observera akutmottagningens väntrum för att 
kunna få en inblick och känsla av miljön. Men även för att kunna se och få en förståelse för 
hur människor interagerar med varandra, vilket är en viktig aspekt inom socialpsykologin. Vi 
ställde inga frågor till några besökare. Det förekommer dock något citat från besökare på 
akuten som hämtats ifrån vårt observationsmaterial. 
Det som redan var förbestämt var plats och tid, men inte riktigt vad som skulle observeras. Vi 
ville vara öppna för den miljö och de situationer och händelser som kunde påträffas. Vi kunde 
inte förutspå vilka situationer som skulle uppstå. Efter tips av akutmottagningens ledning, på 
dagar då det oftast var många besök av patienter, valde vi främst ut dagar/kvällar på helgerna, 
men även tillfällen då det förväntades bli lugnare valdes. För att få en sådan rättvis bild som 
möjligt så varierades observationstillfällena under dygnets alla timmar. Vi har observerat fyra 
olika akutmottagningars väntrum, och i något fall även studerat händelser inne på 
akutmottagningen. Vi har utfört dessa observationer under en månads tid. Vi har besökt de 
olika sjukhusen en till tre gånger. 
 
I vårt fall handlade det om att vi gjorde en fri observation vilket innebär att: ”Styrningen är 
måttlig och att det man ser, som är relevant, ska redovisas. Dokumentationen görs med fria 
ord och kan antingen skrivas ner eller spelas in för renskrift i efterhand”.56  En viktig aspekt 
var att vi alltid var två som utförde observationen, vilket ledde till intressanta diskussioner och 
ett mer kritiskt tänkande. Kylén förklarar detta med att: ”Flera personer som observerat 
samma händelse ger ofta olika beskrivningar av vad de varit med om. Varje person ’ser det 
med egna ögon’, vi får in personliga redogörelser”.57 Något som blev tydligt när vi jämförde 
våra renskrivna observationsanteckningar. 
 
 
6.3 Bearbetning och analys 
 
                                                 
54 Lalander: 2011:1, (Under publikation. Sidor ej preciserade) 
55 Lalander, 2011:7-8 
56 Kylén, 2004:101 
57 Kylén, 2004:97 
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Både observationerna och de bandade intervjuerna har renskrivits. Vi har sökt efter mönster i 
de berättelser som vi har fått ta del av och kategoriserat in materialet i olika teman. En 
avgränsning har sedan gjorts till de teman som stämt in på vår frågeställning.  
Vi har avidentifierat intervjupersonerna och de platserna som vi har besökt. Bandat material 
har förstörts. All insamlad empiri ligger som grund för vår studie. Genom den kvalitativa 
metodologin söker vi i första hand efter fenomenets innebörd eller mening – i detta fall 
personalens subjektiva upplevelser av upplevda hot och våldssituationer. Vi har försökt tolka 
det redan tolkade, det som våra informanter vid tidigare tillfällen observerat och tolkat.  
 
 
6.4 Etiska aspekter 
 
Genom att spela in intervjuerna och renskriva dem så ordagrant som möjligt hoppas vi ha 
reducerat risken med misstolkade data. Vi har gått ett steg längre då vi har låtit våra 
informanter läsa igenom det renskrivna materialet för att undvika missförstånd. Vid några 
tillfällen har informanterna förtydligat det som tidigare har sagts. 
Det insamlade materialet har avidentifierats och vi har lagt oss vinn om att de utvalda 
akutmottagningarna inte ska kunna härledas på något sätt.  
I studien efterföljs etiska principer i bästa möjliga mån.58 En forskares roll handlar mycket om 
etik och vi har lagt oss vinn om att skydda de människor vi studerat genom att vara öppna och 
tydliga med syftet med vår studie. Det har också varit av stor vikt för oss att skydda 
identiteter, koda och sedan även förstöra delar av materialet.59 
 
 
6.5 Metoddiskussion 
 
En vinst med studien är förhoppningsvis att den ska kunna bidra med en ökad förståelse och 
kunskap kring fenomenet hot och våld i arbetsmiljön.  
 
En begränsning, men något som dock var svårt att undvika, var att personalen kände till vår 
närvaro i väntrummet och att detta eventuellt kan ha påverkat deras handlande. Något som 
Kylen tar upp i sin metodlitteratur: ”… både praktisk erfarenhet och forskning visar att vi 
ändrar vårt beteende när vi blir medvetna om att vi observeras”. Kylén menar även att vi blir 
påverkade av en dold observatör även om det kan vara på ett omedvetet plan. ”Man känner att 
någon tittar på en bakom en spegelvägg eller uppe i ett fönster”.60 
I något fall valdes också en offentlig miljö som plats för intervju, vilket medförde en del 
oönskat sorl på inspelningen som försvårade transkriptionen.  

 
 

 
 
 
 
 

7 Akutsjukvårdspersonalens upplevelse av hot och våld 
 

                                                 
58 Vetenskapsrådets hemsida, Forskningsetiska principer, sökdatum: 10-03-27 
59 Agar: The professional stranger, 1996:236 
60 Kylén, 2004:99 
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I den här delen redovisar vi resultatet från vår empiriska del av studien som handlar om hur 
hot och våld upplevs, definieras av akutsjukvårdspersonalen. Vi kommer att använda valda 
teorier och teoretiska begrepp för att analysera studiens empiriska data.  
 
  
7.1 Personalens föreställningar om hur hot och våld skapas - En vanlig dag på akuten 
 

”… det kan ju vara lite att göra fast det kan vara stökiga patienter, 
och så kan det vara mycket att göra men med lugnare patienter”  

 
Så beskriver en personal en vanlig dag. Akuten är öppen alla tider på dygnet och kan besökas 
vid akuta sjukdomstillstånd. Som arbetsplats kännetecknas en akutmottagning av osäkerhet, 
man vet aldrig vad som händer och ingen dag är den andra lik. Det är även en arena för 
tillfälliga möten. Under våra observationer har vi studerat hur möten och besök går till samt 
den ordning som förväntas från personalen respektive besökarna. Som patient anmäler man 
sig i anmälningsluckan och förklarar sin sjukdomsbild. Patienten blir bedömd efter de symtom 
han söker för och blir prioriterad därefter.  Beroende på behovet av vård blir patienten 
hänvisad direkt in till mottagning, eller in till ett väntrum. Patienten kan också hänvisas till 
annan inrättning, som exempelvis vårdcentralen. Som patient förväntas man inta sin väntan i 
väntrummet. Prioriteringssystemet baseras efter en sorts mall där de mest allvarliga skadorna 
och symtomen hamnar högre upp på prioriteringslistan medan de ”mindre brådskande” ofta 
har en längre väntetid, dock beroende på hur många besök mottagningen har just då.  
Akutmottagningarna vi har besökt ser olika ut avseende lokaler och miljö. Gemensamt för 
dem är till exempel att man möts av en glasdörr och en inglasad entré med anmälningslucka. 
På vissa akutmottagningar ligger väntrummet centralt, med möjlighet till insyn från 
väntrummet till den dagliga verksamheten, medan det i andra fall är mer tydliga gränser och 
skydd för insyn. De akutmottagningar vi besökte har endast i ett fall övervakningskamera, och 
då med placering i entrén. Vi genomförde flera observationer på olika mottagningar och vid 
olika tidpunkter spridda över veckodagarna, för att få en förståelse för den förväntade 
ordningen. 
Både Goffman (2006) och Berger och Luckman (2010) redogör för den sociala ordningens 
befintlighet. Om interaktioner i samhället fungerar tillfredställande skapas ordning genom 
socialt konstruerade rutiner. Dessa använder sig individen av utan att i egentlig mening 
ifrågasätta dem, s.k. vardagskunskap. Konstruerade regler och rutiner finns i alla sociala 
aktiviteter och situationer, exempelvis inom akutmottagningen. De människor som arbetar 
tillsammans delar på en hel del uppfattningar om hur saker och ting fungerar och hur gällande 
rutiner bör gå till. Belyser man ämnet utifrån Goffmans perspektiv kan man se hur 
sjukvårdspersonal kontra patienter intar sina roller vilket innefattar hur personal och patienter 
bör uppträda. Men vad sker när den sociala ordningen bryts? 
 
 
7.2 Oordning i ordningen 
 
 ”Nu sköter vi det här å håller inte på å tjafsar om nånting annat. […]”.  
 
En sjukvårdspersonal ger ett exempel på hur han försöker skapa ordning för att kunna behålla 
fokuseringen på sina arbetsuppgifter. Genom fältstudier har vi observerat och försökt närma 
oss den konstruerade ordning som finns på en akutmottagning. Vi vill med denna redogörelse 
påvisa hur skör den sociala ordningen är och vilka komplikationer som kan uppstå. Vi 
kommer även att beskriva fall där ordningen störs och orsakar oreda.   
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Akutmottagningen har ett behov av ordning. Som patient förväntas man uppträda på ett visst 
sätt, att inta en passande roll för situationen, för att referera till Goffman. Individen bör följa 
den ordning som råder, anmäla sin ankomst, redogöra för sjukdomsbilden samt helst uppvisa 
ett beteende som samstämmer med sjukdomsbildens symtom och påverkan. Man bör vänta på 
sin tur, för att sedan bli uppropad och komma in till själva mottagningen och träffa en läkare - 
allt enligt ordningen. 
 
Vi märkte snabbt under våra observationer att reaktionen, från framför allt andra väntande 
besökare, snart uppenbarade sig om den nyanlända patienten på minsta möjliga sätt bröt mot 
den rådande ordningen. Reaktionen bestod i de flesta fall i att höja blicken och iaktta personen 
ifråga. Vid en kraftig överträdelse kastades det en snabb blick mot aktören, för att sedan helt 
nonchalera hans uppträdande om han på något sätt sökte kontakt.  
 
Nedan följer ett stycke från våra observationsanteckningar. 
Klockan visar på 00,15. Kortvuxen man i 50-55 års åldern anländer till akutmottagningen. 
Han tar nummerlapp och blir snabbt ”uppropad” till mottagningsluckan. (Han verkar ha varit 
här förut, känner till akutens rutiner och ordning). Personen bär svart skinnjacka, blå jeans – 
alldagligt klädd. Han går bort till väntrummet och börjar leta efter något, troligtvis en tidning, 
finner en som ligger framför oss, kommer runt och tar den och sätter sig ner och börjar läsa. 
Ett flertal gånger tittar han mot oss med en ihållande och uttryckslös blick i säkert 5 sek, utan 
att titta bort. Han går lite framåtlutad och ser inte direkt smärtpåverkad ut. Efter ett tags 
bläddrande i tidningen, höjer han blicken och frågar: ”Är det kallt ute?” Han får ingen 
reaktion från övriga väntande. Mannen tar då upp en tablettask ifrån innerfickan, sträcker 
fram den och frågar om någon vill ha. Mannens beteende nonchaleras helt, ingen bryr sig om 
eller svarar på mannens kontaktförsök. Händelsen kan utgöra ett exempel på Asplunds 
begrepp mikromakt då mannen i fråga försöker skapa sociala band, men övriga aktörer i 
väntrummet svarar inte på hans utsända budskap. I stället för att ingå i ett socialt 
responsorium med mannen nonchaleras han av de övriga, de bemöter honom med asocial 
responslöshet. De använder sin mikromakt för att visa att hans handling är avvikande (1987). 
Även Goffman (2006) betonar här vikten av att hålla sig till och uppträda efter förväntade 
normer. Interaktioner mellan samhällets individer baseras på konstruerade ritualer, och ett 
avvikande från ordningen uppfattas störande av övriga i väntrummet. 
Bakgrundsförväntningarna på hur man ska uppföra sig förvirras genom mannens något 
annorlunda agerande, han frångår den förväntade ordningen och blir bemött som en avvikare, 
någon som man inte bör befatta sig med. Med hänvisning till Garfinkel (1967) och Becker 
(2006) bryter mannen i fråga mot bakgrundsförväntningen och blir stämplad som avvikare av 
övriga besökare. Mannen blir uppropad av en manlig personal, som stannar vid dörren och 
håller den öppen.  Den manliga patienten verkar vara känd av personalen. De skrattar och 
uppför sig som om de har träffats förut. Vi får en känsla av att personalen visste vad han sökte 
för.  
Ovanstående observation är ett exempel på när ordningen bryts. Patienten i fråga uppförde sig 
på ett något annorlunda sätt och granskades av övriga i väntrummet. Personalen tog det dock 
med ro och inget större kaos uppstod, förutom de övriga besökarnas blickar och den asociala 
responslöshet som riktades mot mannen och hans sätt att vara. De andra bemötte honom som 
luft, trots att deras reaktion var av det subtila slaget så upplevde vi det tydligt att de stängde 
honom ute från den sociala gemenskapen. En strategi som används när man inte vill skapa 
några sociala band. Något som Asplund (1987) menar är ett uttryck för mikromakt.  
Ett annat exempel på när den förväntade ordningen kraftigt bryts tog vi del av under en av 
våra observationer inne på en akutavdelning.  
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Följande inträffade: Vi ser en nerblodad man i ca 25-30 årsåldern i smutsig vit skjorta passera 
i korridoren. Han bär nackkrage och har kraftigt uppsvullen överläpp. Han vandrar fram och 
tillbaka med tre poliser efter sig. Polisens närvaro är ett uttryck för behovet av 
”regelövervakare” (Becker, 2006) på grund av att han anses utgöra ett kraftfullt hot mot 
ordningen. Han ber personalen om ”smärtisar”, men de förklarar att de inte kan ge 
smärtstillande förrän röntgen och prover är utan anmärkning. Han ringer en kompis och ber 
honom komma och ha med ”smärtisar”. Personalen försöker få honom att vänta på sitt rum. 
De försöker också på ett lugnt sätt förklara att det finns andra patienter på mottagningen, en 
del äldre till exempel som kan bli ”oroliga när någon går runt och härjar”, varpå han svarar: -
”Jag får vara var faan ja vill!”. Polisen försöker också lugna ner patienten, och han försöker 
förklara att han har ont. Polisens närvaro ger personalen en möjlighet att återfå kontrollen 
över situationen. 
Ovanstående exempel kan belysa att samtidigt som det rör sig om en patient som stör 
ordningen så ser man också en kamp om kontroll från patientens sida. Han upplever, som vi 
tolkar det, frustration över att få vänta och inte kunna få hjälp mot sin smärta. Genom ett 
psykologiskt förklaringssätt anses ilska ofta som en förmåga att mobilisera energi för att 
övervinna ett hinder vid en pågående situation.  Collins utvecklar sin teori genom att förklara 
att ilska kan ses som en känslomässig reaktion genom att försöka få ”kontroll över 
situationen”.61  
 
 
7.3 Återställande av ordning 
 
Polisen medverkar i ovanstående berättelse till att återställa ordningen. En informant förklarar 
polisens närvaro:  
 

”Men tanken är nog egentligen inte att vi känner oss så hotade, utan mer 
egentligen att vi inte kan arbeta ifred, de e mer de… Som vi tänker, vi har inte 
tid att stå två personer på en våldsam person och en bara kan ta hand om alla 
andra tio, det funkar inte så… Vi skulle kanske, om vi jobbar tre stycken, skulle 
kanske kunna klara upp den där personen och ta ut den ifrån akutmottagningen, 
kanske… men då kanske nån hinner dö under den tiden.”  
 

För att använda Beckers begrepp så är vaktbolag och polis regelövervakare (2006) som ser till 
att reglerna på sjukhusets akutmottagning efterföljs och ordningen återställs efter avvikande 
från den förväntade ordningen. 
Det finns olika larmanordningar och vilka man valt skiljer sig stort mellan de 
akutmottagningar vi besökt. På en mottagning kan man ringa vakthavande polis och i 
besöksrummen används larm som även patienterna kan ringa på och på några mottagningar 
finns personliga larm som går direkt till vaktbolag. Personalen kan använda larm som larmar 
övrig personal och det nämns i något fall larm där man kan se på skärmar var den som larmar 
befinner sig. 
Några av intervjupersonerna har beskrivit betydelsen av larm som en trygghet och en 
möjlighet att få ägna sig åt sin arbetsuppgift: ”Vid obehagliga situationer finns larm att tillgå 
till övrig personal, annars polis eller Securitas”. 
En annan möjlighet som personalen kan använda sig av vid hotfulla och våldsamma 
situationer är att omprioritera i kön så att en bråkig och eventuellt hotfull person får hjälp före 
andra för att på så sätt återställa ordningen snabbare: 

                                                 
61 Collins, 2008:134-135 
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”… man säger till läkaren: ´kan du inte ta den här patienten först´, så blir det 
lugnare på akutmottagningen om man tar de här som stökar först, det blir en 
trygghet både för oss och de andra (patienterna). Ibland försöker man göra så, 
det är inte den som skriker som ska ha snabbare vård, men ibland så […] får 
man göra så”  

 
 
Omprioriteringen kan ses som ett uttryck för en kamp om makten där den ”stökige” patienten 
i beroendeställning försöker återta kontrollen över situationen genom att vara högljudd och 
eventuellt hotfull. Just att höja rösten och uppträda hotfullt är enligt Collins slutliga nivån före 
våldsamheter: ”Bluster is the final step before violence”.62 
 
 
7.4 Makt – Vanmakt 
 
Akutsjukvårdspersonalen gör en första bedömning av behovet av vård i anmälningsluckan. 
Ofta blir det bråk och aggressiva beteenden redan här. En informant beskriver hur det ibland 
kan låta: ”Det ska du sitta där och bestämma din jävel!…”. Citatet bygger på informantens 
upplevelse. Ett okrossbart glas kan ge visst skydd åt personalen och på vissa mottagningar kan 
man larma in väktare innan man släpper in vederbörande för fortsatt bedömning. Samtidigt 
berättar personalen att man måste ha koll så att det inte kommer någon som är svårt sjuk och 
behöver hjälp, men inte vågar gå förbi den som uppträder aggressivt och hotfullt. Oftast 
räcker det med att varna den hotfulla om att man kan ringa polisen: ”’går du inte härifrån så 
ringer vi polisen, så kommer dom å hämtar dej’, och då brukar dom […] ger dom sig iväg”.  
 
Exempelvis har en ”prio.sjuksköterska” på en akutmottagning makt över i vilken ordning den 
hjälpsökande ska tas om hand.  Ekeland (2006) ger exempel på uttryck för makt och nämner 
”vårdararbetarnas tillgång till patientens kropp och själ” och menar också att personalens 
makt i sin tur bygger på vanmakt hos den som är i beroendeställning. Det kan också handla 
om språklig makt och vikten av att medvetandegöra riskerna för maktmissbruk framhålls.63 
En informant beskriver sin syn på saken: ”Det är ju faktiskt en hel del… personal… på något 
vis ska visa sin makt och säger nu ska det vara så, så och så.”  
 
Vid den första bedömningen kan man se ett försök till maktkontroll från båda parter. 
Sjukvårdspersonalen måste bedöma efter en viss prioriteringsordning, de mest vårdbehövande 
måste få komma först. Men så gott som alla patienter som söker akutvård upplever sig befinna 
sig i ett akut sjukdomstillstånd. Att få en akuttid på en vårdcentral är ofta inte möjligt, 
dessutom kan anhöriga eller andra runt omkring den sjuka eller skadade påpeka att personen i 
fråga bör uppsöka sjukvård snarast.64 Det framkom också i Nyströms studie, att många bland 
personalen upplevde att de fick besök av patienter som inte var akut sjuka.65 En 
intervjuperson beskriver: ”De har inte kontroll över situationen…” och oron och frustrationen 
blir till vanmakt. 
Något som Collins (2008) framhäver med sin teori, är just vanmaktens betydelse över den 
rådande situationen. Att mista eller att inte ha kontroll över situationen är starkt frustrerande. 
Collins betonar att här är det situationen som sådan som står i fokus, inte aktörerna i sig Även 
                                                 
62 Collins, 2008:347 
63 Ekeland 2006:80 
64 Nyström, 2003:20-23 
65 Nyström, 2003:71 
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Isdal framhåller vanmaktens betydelse och hur den kan leda till frustration och ilska. Isdal 
förklarar att vanmakt kan vara knuten till biologiska och fysiologiska förhållanden, tillstånd 
som man inte direkt kan göra något åt t.ex. smärta. Man kan även uppleva vanmakt i de 
situationer där vi inte förstår information kring situationen, samt uppleva frustration över att 
man inte når sina tänkta mål – i detta fall, att få träffa en läkare.66 Att uppsöka akutsjukvård 
vid en plötsligt uppkommen sjukdom eller skada är ett bevis på att patienten upplever 
situationen akut, smärtsam och hotfull. Att då bli nekad vård och kanske känna att man inte 
tas på allvar kan leda till ytterligare oro och frustration, även om situationen i sig inte bedöms 
att vara så akut. Man kan här skönja två sidor av myntet, dels resursfördelning till de mest 
akut behövande. Dels den andra sidan, där den enskilda individen upplever stark smärta och 
rädsla, men som bedöms att inte ha en hög prioritet jämfört med andra patienter.  
Enligt Collins är patientens främsta vapen att agera mer sjuk för att få mer uppmärksamhet 
samtidigt som ”rollen” som sjuk kräver att man uppvisar ett samstämmigt agerande mellan 
den sjukdomsbild och dess smärtpåverkan som hör till.67  
Maria Nyström har i sin studie funnit att de patienter med högst prioritet, är de patienter som 
är mest nöjda med vården. De patienterna med en lägre prioritet kände sig oftast mindre 
”intressanta” och ”respekterade”. Förklaringen Nyström fick fram pekade på en statusskillnad 
mellan medicinskt avancerade uppgifter och mer vanligt förekommande omvårdnadssysslor, 
dessutom framkom det att de patienter som var mindre vältaliga upplevde ett sämre 
omhändertagande. Även en antydan till statusskillnad mellan olika former av ohälsa 
märktes.68 
Aggressioner från patienter och anhöriga kan ibland upplevas av personalen som ett sätt att få 
komma före i vårdkön. En informant förklarar: ”De tror ju… att… när de blir så där arga 
”att nu får vi komma före i kön”.  Vilket i vissa fall också blir resultat, som vi tidigare nämnt 
ovan under ”återställande av ordning”.  
Vi kom fram till att det handlar mycket om en maktkamp om kontroll över situationen. När 
personalen förlorar kontrollen över situationen kan de med hjälp av vaktbolag och polis återta 
kontrollen. Samtidigt kan en patient uppleva vanmakt exempelvis i bedömningen, då den 
kolliderar med patientens egen uppfattning.  
 
 
7.5 Väntan 
 
Till en akutmottagning kommer en rad olika besökare med varierande vårdbehov. Vid 
prioriteringsbedömningen kan olika syn på vårdbehovet uppstå mellan personal och patient. 
Även om de flesta är medvetna om att man får räkna med väntetider när man besöker en 
akutmottagning så kan väntande patienter och anhöriga uppleva väntan som frustrerande. 
Många gånger är starka emotioner som oro och rädsla samt givetvis smärta inblandade. Att 
väntan innebär frustration och irritation kan visas med hjälp av våra observationer: En äldre 
dam med sällskap kommer ut ifrån akutmottagningen och slår sig ner: ”Det är vänta, vänta, 
vänta överallt…” säger den äldre av damerna med en djup suck. Hon tyglar dock sin 
irritation. 
 
I de väntrum som vi observerat finns information på olika bildskärmar, tavlor och i broschyrer 
som handlar om att man som besökare på akuten ibland måste vänta och varför. Det står även 
om prioriteringsordning, bemanning och siffror över antal patienter som står i tur.  

                                                 
66 Isdal, 2001:109-134 
67 Collins, 2008:139 
68 Nyström, 2003:143-171 
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Personalen nämner att mycket av tiden går ut på att förklara väntetiden. Även Isdal (2001) 
poängterar vikten att få information som inger en trygghet och minskar oron. Under våra 
observationer har vi lagt märke till hur de flesta patienter, så vitt vi kan se, inte läser 
informationen på tavlor eller bildskärmar. De flesta patienter har någon anhörig med sig och 
pratar lite med den, någon söker kontakt men de flesta tittar på tv´n. 
 
Trots all information så hör vi under vår väntrumsstudie hur en del besökare blir märkbart 
irriterade: ”Det är så provocerande när man ser personalen sitta där inne och vara 
sociala…” Den citerade, medelålders kvinnan har blivit hänvisad till väntrummet 20 minuter 
tidigare, förmodligen för att invänta något besked efter undersökningen. Kvinnan uppvisar 
smärtpåverkan, håller sig för midjan och grimaserar med ansiktet. 
 
Samma kvinna kallas in strax efter och kommer ut tio minuter senare med ett stort leende: 
”Det var ingen spricka, men en rejäl utgjutelse” säger kvinnan till sitt väntande sällskap. All 
smärta har uppenbarligen försvunnit. Kvinnan rör sig nu fritt, med ett glatt ansiktsuttryck. 
Hon tar sin jacka och går ut.   
 
Att som patient bara få bli sedd kan vara lugnande och påverka den upplevda smärtan positivt. 
Vår upplevelse, som observatörer och ”potentiella patienter”, är att det känns tryggt med en 
naturlig kontakt med personalen, då de i sitt arbete tittar in i väntrummet när de går förbi. Man 
blir synliggjord och om vi här använder Asplunds begrepp så upplever man ett responsorium, 
man får respons (1987). Upplevelsen blir annorlunda i ett väntrum där man har mer kontakt 
med personalen. Patienternas upplevelse av trygghet och närhet har tidigare nämnts i samband 
med Nyströms studie. Att som patient känna sig bortglömd och inte få någon information 
upplevdes svårt. Nyström framhöll att ett enkelt och effektivt sätt för att förhindra vårdlidande 
var att då och då passera väntrummet samtidigt som man byter några ord med de väntande.69 
Samtidigt vittnar några intervjupersoner om hur de blir hindrade i sitt arbete av besökare. Ett 
exempel på när besökare avviker från det förväntade beteendet är när de börjar bli otåliga och 
stormar rakt in på akutmottagningen, eller försöker få kontakt med personalen genom att ha 
olika ärenden och exempelvis fråga var toaletten finns, om de kan växla pengar, om det finns 
någon mat:  
 

”Min mamma är insulinbehandlad diabetiker, hon behöver faktiskt äta nu […]”, 
‘Men har ni ingen frukt med er?’, ’Nej’, så är många, när dom kommer innanför 
våra dörrar: ’ta hand om mig’, blir det. Då har dom inget eget ansvar längre.”  

 
 
I vårt empiriska material har vi funnit att en stor källa till hur hotfulla situationer skapas är 
väntan. Det överensstämmer också med Arnetz studie. Hon menar att förväntningarna på 
vården ofta är höga och ett besök på en akutmottagning handlar mycket om väntan. Miljön i 
ett väntrum på en akutmottagning kan därför lätt innebära risk för att situationer som 
innehåller ilska och konflikter uppstår.70 Berättelserna vi har fått ta del av pekar på behovet av 
att som patient bli omhändertagen och få respons från personalen.  
 
7.6 Väntan skapar hot 
 

                                                 
69 Nyström, 2003:214 
70 Arnetz, 2001:47 
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Hot kan riktas mot olika håll, exempelvis kan patienten rikta hotet mot sig själv. En personal 
beskriver hur det kan låta: ”… kommer inte doktorn nu så går jag hem, då skiter jag i det 
här…”. För att få kontroll över situationen försöker patienten lasta över ansvaret till 
personalen, genom att hota med att gå hem. Att ha rätt till vård är väl inpräntat hos de allra 
flesta i dagens samhälle. Vilket poängteras av en informant som nämner att patienterna vet 
vad de har rätt till.  
 
En del patienter kan hota med att gå hem och ringa en ambulans istället och en del riktar sin 
frustration mot personalen: ”… många blir så arga för att de får vänta… Det är ju vanligt  att 
en del kan va helt galna för att de har fått vänta,  ...då brusar de upp och tjafsar…”  
I samband med väntan skapas hoten enligt flera av informanterna:  
 

”… det är då aggressionerna kommer, då de får vänta och kanske inte har 
tålamod och så… Då kan de börja tjata, kanske att de har bråttom, kanske säger 
de så här: ´nu jävlar har jag väntat, får jag sitta här så vet jag inte vad jag gör 
med dig!”  

 
Samtidigt som många ger uttryck för frustration i samband med väntan beskrivs också 
förståelsen hos patienterna:  
 

”Vi förstår att ni har mycket att göra, vi har sett ambulansmännen springa här 
hela tiden”, de e många som säger så också, ”vad tror du om jag går hem istället, 
och kommer tillbaka imorron´ eller…”, och så, dom har en förståelse… ”  

 
 
7.7 Sammanfattning 
 
De vi pratat med under våra intervjuer och observationer har en del olika förklaringar till 
varför en situation ibland blir aggressiv, hotfull och kanske våldsam. Mycket handlar om 
situationen, exempelvis i samband med bedömningen av vårdbehovet. Det kan också handla 
om patienter eller anhöriga som är rädda, oroliga, har ont och får vänta. Väntan är central och 
nämns av alla vi pratat med som en viktig bakomliggande faktor till hur hot- och 
våldssituationer skapas. Sjukhuset är i behov av ordning för både patientens och personalens 
bästa, ordningen är dock skör och ibland bryts den, vilket kan leda till kaotiska situationer. En 
maktkamp kan uppstå mellan patientens upplevda behov och personalens bedömning. En 
kamp om kontrollen över situationen uppstår. Flera av personalen nämner också vikten av ett 
professionellt förhållningssätt och en attityd som innebär att man bemöter de hjälpsökande på 
ett bra sätt, med empati och förståelse.  
 

 
8 Personalens definition av hot och våld 

 
”Jag tror att vi är väldigt olika om det här med våld och hot och hur vi ser det…”  
 
8.1 Hot 
 
I våra intervjuer med sjukhuspersonal framkom nyanserade definitioner av hot och våld. Vi 
fick svar som var personligt upplevda och som man egentligen skulle behöva studera under en 
längre tid och mer ingående för att kunna uppfatta definitionen av hot och våld. Den 
personliga gränsen för vad som ansågs som hot och våld var svårdefinierad hos de tillfrågade, 
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men några av intervjupersonerna beskrev den som: ”beroende av sjukdomsbilden och 
situationen”: ”Exempelvis vid patienter med demens eller stroke, då man kanske får en lavett, 
har man en annan förståelse”. Det verkar alltså bero på vem som utför våldet. 
Inom akutsjukvården ser man med mer accepterande ögon på vissa patientgrupper, som en 
utav våra informanter beskriver: 
 

”Alltså hot hör väl kanske lite till, inte till vardan, men… ibland, det skakar 
man ju av sig ganska fort så. Men sen är det ju skillnad om man blir hotad av en 
patient som är påverkad, eller han är dement eller han är full, alltså det går ju 
kanske inte å köpa, men man förstår ju lite mer om han är påverkad eller så än 
en som är helt nykter.” 

 
Ibland uppfattas en situation hotfull utan att något hot uttalats. En situation kan upplevas 
hotfull bara genom att personen man möter upplevs större. En informant beskriver det så här:  
”Det räcker ju att personen ifråga är större och, ja, ’rejälare’ i sitt sätt för att det ska 
upplevas som ett hot.” Goffman (2006) menar att individen, i detta fall den muskelbyggde, 
använder sin kropp som en fasad, som kan ge den respons han vill ha i mötet med andra. 
Personalen som möter den kraftigt byggde kan uppleva att han har makt över situationen 
enbart med hjälp av sin kroppsstorlek.  
Vi har bland annat frågat flera av våra informanter var gränsen går mellan hot och våld, 
verbalt våld och när man är otrevlig och när man är hotfull. Definitionerna och gränserna är 
svåra att dra och sätta ord på. Vilket även framkommer i intervjuerna: 
 

”… Det är svårt det där med våld och hot o… jag tar nog det inte.. alltså om 
någon verbalt säger något till mig, det räknar nog inte jag med egentligen att det 
är ett hot, men… sedan … kan det ju vara ett hot för mig om min magkänsla 
säger det”. 

 
Isdal definierar hot som psykiskt våld och fortsätter: ”Psykiskt våld är dels att skada, 
skrämma eller kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska till sin natur, dels att styra eller 
att dominera andra människor med hjälp av bakomliggande makt eller hotbild”.71  
Vidare så delar Isdal in psykiskt våld i sju undergrupper, där han nämner direkta hot, indirekta 
hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering och 
emotionellt våld.  En av våra informanter gav ett exempel på hur ett hot han har tagit emot 
löd: 
 

”‘Bara jag kommer från sjukhuset, då djävlar:..’ … i det här fallet när jag va, det 
var ju fylla, eller annat som han hade tagit så jag tror inte att han har så mycket 
vetskap om det nu efteråt, men det är ju ett riktigt hot,”  

 
 
Collins framlägger i sin bok att hot väldigt sällan leder till våld, utan enbart en minoritet av 
arga gräl utlöser en våldssituation.72  
 
Hot kan också handla om att bli personligt uthängd i tidningen: 
 

                                                 
71 Isdal, 2001:47 
72 Collins, 2008:338 
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”jag ska minsann gå till tidningen”, det tar jag som hot… ’Och vad heter du’ och 
såna, och som gärna vill ta namn å ska anteckna, och hänga ut… då känner jag 
att de där är ett hot rent personligt”  

 
Det kan också vara ett intrång i personalens personliga revir: 
 

”Alltså hotfull… då tycker jag att, då kommer man för nära, då går man för nära 
inpå kroppsligt, så att det blir lite sådär, att man ser att dom tar ett steg framåt 
och säger nåt´ verbalt, det tar jag som ett hot. Eller […] alltså privat hotar med 
att: ’jag ska nog leta upp dig’, […] när man känner att de e personligt. Men inte 
på grund av regler som finns, som dom klagar på, de tar jag inte personligt eller 
hot, de gör jag inte. Men just när nån kommer för nära, min integritet så, då tar 
jag det som hot…” 

 
Citaten ovan ger en bild av ett överskridande av den personliga gränsen, hotet blir ett intrång i 
integriteten. Yrkesrollen räcker inte till för att behålla kontrollen över situationen. När 
personal blir personligt angripen rämnar en del av den yrkesmässiga fasaden man använder i 
sitt arbete. Goffman använder sin dramaturgiska teori för att förklara olika rollskepnader som 
människor använder sig av beroende på situationen man befinner sig i (2006).  
Det framkommer att liknande situationer kan upplevas olika, ett hot kan upplevas som verbalt 
våld. Vilket en informant beskriver: 
 

”Riktigt verbalt och mycket tjafs i en hotbild, de e ju våld även de. Det kan ju va 
nån som hotar en med att, ja… ’Dej ska jag slå ihjäl’ eller ’Jag ska ta hand om 
dej sen’ den bilden kan ju komma upp också ’Dej ska jag nog faan ta hand om 
när jag får tag i dej ute sen…’ ”  

  
De hotdefinitioner vi har fått fram grundar sig på olika sjukdomstillstånd och situationer. Om 
en dement eller påverkad uttalar ett hot upplevs det annorlunda. Hot kan även uppfattas i de 
situationer då motparten anses vara fysiskt starkare. Ett hot som riktas mot den egna personen 
känns kränkande mot integriteten. Ett hot kan upplevas som verbalt våld.  
 
 
8.2 Våld 
 

”Våld ser jag mer som fysiskt, men det är det säkert inte heller utan… ja, 
fysiskt våld ser jag det som, att man kanske, att man hotar med att slå, men att 
om man slår så är det mer våld…”  

 
Definitionen av våld är högst personlig. Även här kan vi skönja en osäkerhet om vad som 
räknas som våld eller inte. Den personliga gränsdragningen ser olika ut och upplevs olika hos 
de tillfrågade informanterna.   Några av informanterna förklarar våld så här:  
 

”våld är ju när jag får en smäll…” eller ” våld är ju om någon tar tag i en”  
 

”Med våld menar jag att handgripligen ha gjort någonting”  
 
I de allra flesta intervjuer framkom våld som något fysiskt betingat. Men var den personliga 
gränsen går är individuellt. Det finns också andra definitioner än enbart fysiska. Ord som 
användes för att definiera ordet våld var bland annat: användning av tillhygge, som ex kniv, 
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verbalt som ex. skrik, verbala hot, ’höja handen’, sexuella anspelningar eller att med ett 
bestämt ’handtag’ ta tag i möblering, sparkar, slag m.m.  
 
Vad som är hot och verbalt våld och var gränsen går mellan vad som är hot, psykiskt och 
fysiskt våld är svårt att beskriva. En informant förklarade sin syn på våld: ”Man kan ju tolka 
det som, eller sammanfatta det så att hot kan man ju liksom köpa eller kan man ju finna sig i 
men våld kan man ju aldrig finna sig i, på nåt sätt så…” 
 
Att det är svårt att definiera begreppet våld överensstämmer med Isdals uppfattning Enligt 
Isdal handlar fysiskt våld om maktutövning.73 
Collins ifrågasätter dock vikten av att definiera hot och våld. Han menar att i en hotfull 
och/eller våldsam situationen är det mer intressant att studera själva situation istället för 
gränsdragningen för vad som är hot och våld.74 
 
 
8.3 Hur personalen klassificerar potentiellt hotfulla personer 
 
Vi placerar människor vi möter i fack, vi kategoriserar och klassificerar dem, vilket en 
informant beskriver så här: ”det är av stor vikt för att kunna förutspå händelser” 
Genom ”vårt” typifieringsschema kommer vi även till viss del kunna förutsäga den andre 
individens handlingar, och på så sätt bemöta honom efter bästa förmåga.75  
Vi tror oss veta vad vi kan förvänta oss och behöver inte lägga så mycket tid och energi på att 
fundera på det i rådande situation. Men som en intervjuperson förklarar: ”… jag kan ju ha de 
inne i huvudet att den personen jag får se kan jag ju värdera på ett visst sätt, men så får man 
ju inte liksom gå ut och värdera honom”. Något även andra intervjupersoner håller med om: 
 

”… man har ju alltid förutfattade meningar, alltid, men sen´ får man ju trycka 
tillbaka dom lite och tänka att bara för att han ser ut som en pundare behöver 
han ju inte vara en pundare, det blir ju lite så faktiskt”  

 
Den stereotypt klassificerade individen har, enligt Berger och Luckman, inte: ”något 
subjektivt försvar mot den stigmatiska identiteten som han tilldelats. Han är vad han 
förutsätts vara, både i sina egna ögon och så som […] samhället som helhet ser honom”.76 
Ovanstående citat är ett exempel på att man starkt förenklar något komplext till några få 
attribut; man bildar en stereotyp (Hall 2009). Om man återgår till Goffman (2006) och hans 
teori, så menar han att individen lätt använder sig av den idealiserade bilden av hur 
exempelvis en pundare ser ut och hur pundaren bör agera efter rådande ”mall”. Samtidigt kan 
denna stereotypa bedömning vara felaktig som ovanstående citat redogör för. Individen ifråga 
kanske inte alls lever upp till den idealiserade bilden som han vid första anblick fått. Han 
kanske ser sliten ut på ytan, men uppför sig i själva verket enligt förväntad ordning. Hur vi ser 
ut på ytan kan avgöra om vi blir stämplade som avvikare eller ej, menade Becker (2006). Det 
behöver inte handla om ett avvikande beteende i sig. En situation som en informant själv kan 
se sig i: 
 

”… ja, de ej ju skämtsamt, se hur en annan ser ut när man kommer privat och 
har fixat å donat… man ser ju ut som ett ras, tänk nån som kör förbi på gatan 

                                                 
73 Isdal, 2001:41 
74 Collins, 2008:24 
75 Berger & Luckman, 2010:43 
76 Berger & Luckman, 1999:192 
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och ser mig och jag inte har gjort mig i ordning, och man kanske ser trött ut och 
kanske har tagit sig en öl å de, vad blir man klassad då som? På min klädsel å 
de, ’Där kom en sån där fyllenisse’ säger dom direkt […] men det får man ju 
ta...”  

 
Vi använder våra erfarenheter av andra människor för att tolka varandra i det 
mellanmänskliga samspelet. En hjälpsökande kan ha med sig dåliga erfarenheter från tidigare 
kontakter med den aktuella institutionen och det kan få till konsekvens att han/hon redan från 
början tolkar in ett motstånd eller ett ev. hot hos hjälparen. Som Ekeland också påpekar 
inträffar också det motsatta; att hjälpare överför tidigare erfarenheter och tilldelar personer 
egenskaper som kanske inte överensstämmer med verkligheten.77 Vi letar efter yttre attribut 
som stämmer in i mallen, det klassificeringsschema vi bär med oss från tidigare erfarenheter. 
Det gäller alltså att vara observant på sina egna fördomar och föreställningar om och ibland 
högst stereotypa förenklingar av andra människor, vilka ibland kan ligga dolda för oss själva 
så att vi inte är medvetna om dem. 
 
En annan sjukvårdspersonal berättar hur hon och kollegan brukar granska den besökande 
patienten (nattetid) innan man släpper in vederbörande, dels efter utseende men de tittar även 
efter något eventuellt tillhygge: 
 

”Jag vill se hur patienten ser ut och jag brukar oftast kolla att dom inte har 
nånting i händerna, eller du vet sådär, men det vet man ju inte… det är lite 
sådär… man går alltid två stycken när man öppnar och så.” 

 
En av de intervjuade sköterskorna berättar att man kan varna varandra genom att prata med 
varandra och ibland skriva i journalen, samtidigt kan det ge förutfattade meningar som 
påverkar personalens beteende. Något som i teoridelen har beskrivits i samband med 
attributionsfelet och som innebär att vi ibland är alldeles för snabba i vår bedömning av 
situationen och den person vi interagerar med, vilket kan få till konsekvens att vi gör en 
feltolkning. Något som i sin tur kan påverka bemötandet när man eventuellt träffar personen 
igen. Den i mötet nytillkomne personalens attityd och handlingssätt blir kanske onödigt 
kraftfullt vid mötet, med tanke på att den tidigare hotfulla situationen kanske enbart var en 
engångsföreteelse – en krisreaktion och att patienten nu har lugnat ner sig. En informant 
berättar: 
 

”… men sedan är det ju bra att inte veta när man går in till en patient heller, du 
har ju ett annat förhållningssätt om du kommer in och vet… att det är en hotfull, 
eller att det är någon som kan trigga igång och så… så ibland är det bra att inte 
veta också […] att få förutfattade meningar, den är så och så…”.  

 
Nedan kommer vi att redogöra för ofta förekommande typer av potentiellt hotfulla personer. 
 
 
8.3.1 Påverkade patienter 
 
Våra informanter vittnar om att det ofta är i samband med att besökare på akuten är påverkade 
av alkohol eller droger som det blir hotfullt eller våldsamt, även om det inte alltid behöver 
leda till någon aggressiv situation. Något som Arnetz kommit fram till genom sin studie.78 
                                                 
77 Ekeland, 2006:66 
78 Arnetz, 2001:47 
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Detta är enligt Collins en förenkling eftersom han hävdar att långt ifrån alla alkoholpåverkade 
blir våldsamma och att alla situationer inte innehåller alkoholpåverkade deltagare.79 Något 
som en informant bekräftar: ”Alkoholskadade kan man säga […] så finns det ju dom som är 
jättesnälla…”. En utav personalen menar att det är i samband med alkohol och droger som 
hot förekommer: ”Men man kan ju säga det att, nån som är nykter och normal... funtad, hotar 
ju inte, de gör man ju inte, utan… är man påverkad… de e där det kommer, hotet”.  
Personalen upplever, i situationer med påverkade, att det finns en större risk för att de 
kommer att uppträda hotfullt eftersom de är oberäkneliga i sitt sätt att vara. Därmed inte sagt 
att hotet kommer att utvecklas till våldsamhet. Collins menar att trots intag av 
berusningsmedel så kvarstår barriären mellan verbala hot till att använda fysiskt våld (Ibid. s. 
263). Vi vill betona att Collins i detta fall redogör för alkoholens påverkan. Att få en s.k. 
”snedtändning” efter intag av en drog kan ge andra effekter som han inte behandlar i sin bok.   
Annan personal vi pratat med tycker att incidenter där alkohol- eller drogpåverkade personer 
blir hotfulla är svåra att hantera eftersom personer i det tillståendet är svåra att förutsäga: 
 

”Men det som jag tycker är otäckt är de här blandmissbrukarna som även kanske 
har något psykiskt i botten.  För dom är så… för dom är så svåra att läsa av.  
Även om man vill och tror att man förstår dem så tror jag att det är svårt, för de 
har så mycket i sitt bagage… och så spär det på med lite sprit och så kommer 
aggressioner …” 

 
”En sån person som är så missbrukad, han har ju ingen empati […] å dom e 
farliga, de e dom som är farligast, som inte har nån empati. Dom bryr sig inte… 
Så dom ska man ju akta sig för…”  

 
 
Vid mötet med en påverkad patient kan vad som helst hända. Den påverkade patienten 
uppträder inte enligt förväntad ordning och det oförutsedda kan plötsligt ske. Att i en 
interaktion inte kunna förutspå den andres kraftigt avvikande agerande är en stressfaktor, om 
det dessutom är frågan om fara för ens liv trappas läget upp ytterligare. Berger och Luckman 
betonar den förväntade ordningens vikt: ”En handling från den enes sida är inte längre alltid 
en källa till förvåning och potentiell fara för den andre”.80 En välfungerande interaktion 
bygger på att ha en viss förkänning om hur den andra individen agerar, mötet avlöper i 
enlighet med förväntningarna. Situationen upplevs hotfull eftersom kontrollen inte kan 
upprätthållas. Att inte kunna förutspå den påverkade patientens agerande och uppförande 
bidrar till frustration och kontrollförlust. Något som överensstämmer med Berger & Luckman 
(2010) och Collins (2008) teorier. 
 
Personalens berättelser vittnar också om en förståelse för patientens perspektiv, bland annat 
berättar en informant att personalen har patientens hälsa i fokus, men patienten kanske inte ser 
det på samma sätt. En sprutnarkoman som blir avgiftad ser det inte självklart som positivt att 
bli av med drogen i kroppen. Samtidigt uttrycks det att de incidenter som personalen utsätts 
för ändå måste tas på allvar. En informant delger oss sin bild av företeelsen: 
 

”Varför dom beter sig som dom gör kanske att det inte är deras rätta jag som 
spelar in utan att det är drogen som styr eller så … det är ju att bli utsatt för våld 
ändå även om patienten är påverkad”  

 
                                                 
79 Collins, 2008:263 
80 Berger och Luckman, 2010:73 
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Vi har redogjort för personalens uppfattning om att hot ofta förekommer i samband med 
alkohol och droger. Flera menar dock att de påverkade patienterna kan ha en bakomliggande 
psykisk diagnos.  
 
 
8.3.2 ”Psykiskt sjuka” 
 
En potentiellt hotfull grupp som nämns bland de tillfrågade är också psykiskt sjuka. Särskilt 
problematiskt kan det upplevas bli i situationer där både psykisk sjukdom och alkohol/droger 
är inblandade: ”Det är ju mycket sådana som har psykiska problem och som dessutom kan 
vara lite alkoholpåverkade, då kan det ju bli… och dom.. dom är ju inte så lätta…”  

Flera informanter beskriver svårigheten med patienter som enbart lider av någon typ av 
psykisk sjukdom och inte intagit alkohol/droger. ”Nån som är psykiskt sjuk […] som man vet 
att den här har vanföreställningar och så, då kan de ju hända vad som helst också, om dom 
får för sig saker…”   
 
Det har framkommit i ett par av intervjuerna, att det finns en kunskapsbrist vad gäller 
psykiska sjukdomar. Vilket personalen upplever försvårar bemötandet med denna 
patientgrupp. Vi tror att osäkerheten för hur den andre ska agera innebär brist på kontroll av 
situationen, något som vi även har berört i samband med gruppen alkohol och drog 
påverkade. Samtidigt som personalens berättelser ger exempel på grupper som kan förväntas 
uppträda hotfullt, så finns det en förståelse för de bakomliggande faktorerna.  
 
 
8.3.3 Äldre, unga och anhöriga 
 
Om man tänker på de vanliga föreställningarna som finns i samhället om hur man förväntas 
uppträda på en akutmottagning, så kan man förvånas av att det till exempel nämns att en del 
äldre också kan uppträda aggressivt. De kan i vissa fall till och med på ett hotfullt sätt kräva 
sina rättigheter och mena att man byggt upp samhället och betalat skatt. Samtidigt menar en 
informant att de äldre oftast inte söker förrän det är mer allvarligt, till skillnad från yngre 
generationer som söker för ”minsta lilla”, men sällan klagar och har mer förståelse än en del 
äldre som inte accepterar att vänta. I samband med den yngre åldersgruppen nämns att de ofta 
kommer i kompisgäng och vill ha med sina kompisar in, vilket kan ställa till en del oordning i 
väntrummet. Dessutom får personalen ibland lägga tid på att hålla bråkande ungdomar, som 
hamnat på akuten samtidigt, åtskiljda: 
 

”… men man ser dom inte som ett hot, utan dom är fulla och dumma å 
egentligen jättegulliga, många är ju de. Ungdomarna som kommer dom är ju 
jättegulliga faktiskt, och jättetacksamma för att vi har tagit hand om dom.”  

 
Som informanten ovan uppgav så är det inte enbart patienter som upplevs hotfulla utan även 
deras medföljande ex. anhöriga eller annat sällskap. En intervjuperson berättar att det kan vara 
en anhörig (ofta äldre och man) till en patient, som på grund av oro blir arg och kräver att det 
ska komma hjälp till sin fru: ”… om de helvete inte kommer då djävlar ska jag sätta dig i 
arbete”.  
  
Samtidigt finns en stor förståelse för anhörigas oro: 
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”Man kan ju gå till sig själv också, skulle mina anhöriga bli sjuka, visst fasiken 
skulle jag, jag skulle ju inte va som jag är nu, visst fasen skulle man få lite 
adrenalinpåslag och kanske bli arg eller ledsen eller…”  

 
En annan grupp som nämns som potentiellt hotfulla är de som upplever vanmakt på grund av 
exempelvis smärta, oro eller rädsla. Något som är vanligt förekommande på en 
akutmottagning där akuta sjukdomsfall tillhör vardagen. Förståelsen för patienters oro 
beskrivs så här: 
 

”Det handlade ju mer om att hon var ju livrädd, det har ju alltid en bakgrund, 
eller en orsak till varför dom är såna och det är ju jätteviktigt att man har den 
kunskapen om man ska jobba med sånt här.”  

 
”De kan va också nån som kommer å e väldigt påverkad av sin smärta, där e ju 
också en grupp, om nån har väldigt, väldigt ont så att de når sin kulmen, dom 
kan ju också bli väldigt arga […] men jag har inte känt att nån skulle kunna 
börja slåss, men däremot kan de va riktigt aggressiva liksom i hela sig, å börja 
hota människor. Man kanske kan tänka sig att … neej, inte…, nej jag har nog 
inte känt att nån skulle kunna slå till mig, nej, de har ja inte känt, inte om dom är 
psykiskt friska.”  

 
Citatet ovan belyser en gränsdragning för när hot kan övergå till fysiskt våld.  
 
 
8.3.4 Sammanfattning 
 
Som beskrivits ovan i studiens empiriska del kan man se att personer upplever vad som är en 
hotfull situation på olika sätt. Man har olika gränser och definitioner på vad som är hotfullt 
eller vad som är våld. Varseblivningen och hur vi uppfattar och tolkar en händelse och vilken 
mening vi ger den är en psykologisk och subjektiv process som skiljer sig människor emellan. 
Samtidigt har vi ett gemensamt mönster för hur vi uppfattar sociala händelser. Att en äldre, 
dement människa blir våldsam kan man acceptera, men det är värre om en frisk och nykter 
person uppvisar ett våldsamt beteende. Osäkerheten kring vad man kan förvänta sig i en 
situation är central. Att inte kunna förutspå den andres beteende och handlingar ger en känsla 
av kontrollförlust och bidrar till en upplevd hotbild.  
 
 

9 Hur hot och våld upplevs av personal inom akutsjukvården 
 
En arbetsdag på en akutmottagning är aldrig den andre lik, och det går aldrig att helt förbereda 
sig på vad som komma skall. Patienter, skador och sjukdomsdiagnoser varierar ständigt, vilket 
kräver professionalism av den enskilda vårdaren. Som Ekeland uttrycker det är 
”professionalism […] ofta en övning i att besinna sig” och något som den hjälpsökande kan 
kräva av den professionella hjälparen i högre grad än tvärtom. Alla hjälprelationer är mer eller 
mindre fyllda av dilemman som behöver hanteras (Konflikt och konfliktförståelse, 2006:65). 
Vid en tillfällig hjälprelation, som exempelvis den på en akutmottagning, innebär det en stor 
utmaning för personalen att på kort tid bedöma den hjälpsökande med risk för stora 
konsekvenser vid en eventuell felbedömning. Relationen kan ibland vara hjälpmedlet i 
arbetet. 
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”Man måste bedriva en balanskonst mellan närhet och distans, omsorg och 
uppmaning till självständighet, beroende och oberoende. Du skall vara 
personlig, men inte privat, öppen, men inte självutlämnande, professionell, men 
samtidigt äkta. Du skall ha öga för vad som är klientens behov, och känna dina 
egna – och vara medveten om skillnaden”.81  

 
Även Nyström (1999) refererar till en studie, gällande akutsjukvårdspersonalens upplevelser, 
gjord i Nya Zeeland och där framgår det att just personalen på akutsjukvårdsmottagning 
utsätts för extremt känsloladdade situationer.82  
 
 
9.1 Personalens självupplevda incidenter av hot och våld 
 
På en av de mindre akutmottagningarna är alla dörrar låsta kvälls- och nattetid, förutom 
ambulansintaget. En incident som avvek från den förväntade ordningen och som upplevdes 
hotfull av personalen beskrevs utav en av våra intervjupersoner: 
 

”… en incident vi hade, några som ambulansen inte ville ta med sig in, det var 
ett knivdrama och en hade blivit knivhuggen. Men dom var så hotfulla och 
aggressiva så ambulansen ville inte ta dom, men dom tog egen bil in. Men då 
ringde ambulanspersonalen in innan och sa de att: ’dom kan nog komma till er, 
så ni vet om de’. Så då hade vi gjort upp en plan, att vi skulle bedöma det i 
luckan, hur pass allvarlig knivskadan var, för dom va fyra personer tydligen, 
’och så får dom andra va kvar utanför, så vi släpper bara in en åt gången’ […]. 
Men dom kom ju in ambulansvägen och då kände jag mej hotad.”  

 
Vår intervjuperson beskriver hur planen föll och situationen tog en annan vändning än den 
förväntade. Mot bakgrund av vad personalen visste i det aktuella fallet så larmade de in 
väktare, men situation blev aldrig hotfull. Personalen upplevde den som ”potentiellt” hotfull 
eftersom det fanns en hotbild i och med knivdramat och personerna som kom in till akuten 
skulle kunna ha haft knivar etc. Men de ville ha hjälp och berättade vad som hänt och var 
aldrig hotfulla mot personalen. Upplevelsen av kontrollförlust återupprättas då patienterna 
inte uppträder hotfullt samt i och med förstärkning som så småningom anländer i form av 
väktare, en form av ”regelövervakare” för att använda Beckers begrepp (2006). 
Informanten berättar också att det finns tillfällen då det är bra om en privatbil kan köra in i 
ambulansintaget, det kan vara avgörande för att rädda liv. Det är genomgående för de 
berättelser vi tagit del av att personalen värnar mycket om patienternas säkerhet och om sitt 
uppdrag att hjälpa och rädda liv, man vill därför inte låsa in sig mer än nödvändigt.  
 
En av våra intervjupersoner berättade om en incident när ett flertal poliser kom in med en 
våldsam man som de skulle ta nykterhetsprov på. Trots att flera poliser höll fast personen, 
som dessutom bar handfängsel, försökte han sparka mot sköterskan när hon kom nära för att 
ta provet. Han missade henne med någon centimeter och hon berättar att hon ändå kände sig 
relativt trygg med tanke på närvaron av ett antal poliser. Vidare berättar sköterskan att polisen 
alltid försöker se till att personen i fråga inte ser vem det är som tar provet för att undvika 
aggressioner mot akutsjukvårdspersonalen. Ibland väljer personalen också att plocka bort sin 
namnbricka för att inte kunna identifieras. 

                                                 
81  Ekeland, 2006:65 
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Det är dock inte alla av dem vi pratat med som råkat ut för en våldsincident på arbetet. En 
trend som enligt några av våra informanter än så länge märks främst i storstadsregionen. En 
av våra informanter berättar: ”jag har ju varit där inne (arbetat) i X eller X år… och jag har 
ju… kan jag säga att hot har jag varit utför men våld har jag inte varit utför… en enda 
gång.”  
Citatet ovan kan bekräfta Collins tes om att våldssituationer sällan inträffar. Collins redogör 
för att i folkmun framställs ofta våld som något lätt och vanligt förekommande, men att det i 
verkliga livet inte ser så ut. Detta menar Collins beror på att de flesta arga personer undviker 
att situationen trappas upp till en våldsam handling. I stället använder man ett aggressivt och 
eventuellt hotfullt verbalt uttalande och avlägsnar sig sedan helst från platsen.83   
 
En av personalen berättar om hur en påverkad person hade tagit sig i personalrummet och satt 
sig ner och börjat äta av personalens mat:  
 

”… och då gick vi ju in och sa till honom att han skulle gå ut, å då blev han ju 
hotfull. […] å man kände att där låg smockan i luften… Och sen hade han ju 
tagit peanger å sånt där också, å hotade då, så han gick ju och hotade alla i 
korridoren med de där. Å så lyckades ju nån ringa till polisen, men i väntan på 
polisen så gick ju han å hotade, som han hotade undersköterskan till exempel: 
’Håller du inte käft så ska jag sopa golvet med dej i ambulanshallen’ och sånt, 
sen kom ju polisen och fick ut honom, med våld…” . 

 
Samtidigt som de vi talat med ger uttryck för att det ofta är i samband med påverkan utav 
alkohol eller droger som det blir hotfullt eller våldsamt så behöver en sådan situation inte 
nödvändigtvis leda till hot och våld. Gränsen för vad som upplevs som allvarligt i en hotfull 
incident varierar, och en del av de vi pratat med ser allvarligt på händelser när nyktra personer 
blir hotfulla: ”Är det någon som står helt nykter då tar man det mer på allvar, det är ju lite 
från situation till situation också…”.  Medan annan personal upplever det mindre hotfullt med 
en nykter person: ”… en anhörig som står och skriker å så skulle ju inte falla sig in å 
liksom… klippa till mej…”. 
 
Trots att man inte förväntar sig att ett hot från en nykter person ska övergå till en 
våldshandling kan det ändå upplevas väldigt obehagligt. 
 
 
9.2 Att hantera och bemöta hotfulla situationer 
 

”Bemötandet är a och o… men en del har inte det i sig”  
 
Flera av våra informanter menar att bemötandet är väldigt viktigt, men att vi har olika 
förutsättningar för att hantera hotfulla situationer.  

En av de sköterskor som deltagit i studien om hot och våld inom akutsjukvård berättar om en 
hotfull incident och om hur hon hanterade den. Det var en äldre storvuxen europeisk man som 
kom in med sitt barnbarn som hade ramlat ner för ett berg. Han var orolig för sitt barnbarn 
och kände förmodligen skuld eftersom han skulle se till henne. Flickan var skadad i benet, 
men det var inget livshotande, varför sköterskan förklarade, på hans språk dessutom, att de 
skulle få vänta en stund eftersom läkaren var upptagen med en annan patient. Efter en stund 
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stormade den stora mannen in på expeditionen och var väldigt upprörd och aggressiv, han 
vrålade och skrek och personalen tänkte att ”nu händer det något”. Sköterskan berättar vidare: 

”Men då gick jag emot honom och då så sa jag det, (på hans språk), att: ’Om 
inte du lugnar ner dej nu så kommer jag ringa polisen, och så kommer dom och 
tar dej härifrån och då kommer ditt barnbarn ligga här alldeles ensam.’  Och då 
vart han ju lugn…”  

 
Sköterskan berättar hur hon med självsäkerhet och bestämdhet hanterade den hotfulla 
situationen. Hur hon på något sätt, trots sin späda kroppsstorlek, också ”blåste upp sig”: ”nu 
jädrar får det va´ bra, nu har jag faktiskt pratat och informerat och vart lugn hela tiden, till 
och med att jag pratat ”hans språk” med honom […] och så kom han där och va hotfull…”  
 
Ekeland beskriver i sin bok (Konflikter, 2006:160) hur ”själva situationen kan locka fram sätt 
att vara och egenskaper som inte behöver vara särskilt betecknande för oss som personer i 
övrigt”. Känslorna påverkar oss starkt och tar ofta överhanden över tanken. Hur vi tolkar en 
situation får betydelse för vårt agerande. Som Collins poängterar är det viktigt att inte inta 
offerrollen, utan det är en fråga om interaktionsstil och emotionell energi snarare än fysisk 
storlek.84 Kontrollen över situationen återställs: ”… och då lugna han ner sig, och sen bad ju 
han om ursäkt också: ’De´ va inte meningen, jag var så rädd’, och de kan jag också förstå, 
men…”.  
Informanten uttrycker en förståelse för mannens oro men ifrågasätter ändock hans hotfulla 
beteende. Incidenten ovan kan jämföras med Collins teori om att även nyktra personer kan 
uppträda hotfullt (2008).   
När vi utsätts för en hotfull situation upplever vi den känslomässiga reaktionen och känner att 
vi blir rädda, vår beredskap för fara aktiveras och känslorna hjälper oss att agera snabbt i rent 
överlevnadssyfte. Vid stress och faror tar ofta våra känslor över (som styrs av ”den gamla 
hjärnan” enligt grundläggande biologiska program) och våra handlingar styrs mer av våra 
känslor än av tanken. Ekeland poängterar dock att våra känslomässiga reaktioner är 
betydelsefulla i en hotsituation eftersom ”känslor inte bara är en reaktion, utan också 
handling och kommunikation”.85 När någon går emot oss och beter sig hotfullt kan våra 
emotionella reaktioner få oss att handla för att avvärja hotet/försvara oss. I berättelsen ovan 
”slåss” sjuksköterskan verbalt med den hotfulla besökaren och i andra berättelser från 
studiens empiriska material har vi sett exempel på hur man försöker backa, eller fly, när man 
känner sig trängd i en hotfull situation. Dessa exempel belyser den så kallade ”fight or flight”-
responsen som finns inprogrammerad i vårt biologiska och fysiologiska grundmönster. Men 
det är sedan vi människor, som tänkande och tolkande varelser, som gör tolkningar av det vi 
känner för att skapa mening i det som sker. De känslor vi upplever tolkas utifrån den aktuella 
situationen men även utifrån våra tidigare erfarenheter och vi kan därför uppleva känslor som 
minnen ifrån en tidigare händelse som påminner oss om den aktuella situationen vi befinner 
oss i.86  
 
Har det varit en aggressiv stämning är det skönt att reda ut den efteråt, många patienter och 
anhöriga som uppträtt aggressivt och hotfullt ber sedan om ursäkt: 
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”‘Ja, förlåt att jag brusade upp, jag var orolig å’… för många vill ju prata och få 
ur sig det och så säger de efteråt att de vill be om ursäkt för och säger att ’det är 
ju inte dig vi är arga på’”  

  
Det framgår också exempel där personalen söker upp en arg anhörig när situationen lugnat 
ned sig för att förklara situationen och då brukar bägge parter känna sig mer till freds av att 
fått reda ut och eventuellt be om ursäkt för sitt beteende. 
 
Det finns gränser för vad man accepterar och en informant vittnar om att man lär sig att 
hantera onyktra patienter som kladdar och tafsar på ens kropp och urinerar på golvet och att 
man måste vara bestämd och säga ifrån:  
 

”Man tar ju inte all skit heller, men man försöker ju in i det sista så… då får man 
säga lite lugnt och fint att det här accepterar inte jag… nu kommer jag att ringa 
polisen, eller hämta min chef…” . 

 
För personalen som ska möta allmänhetens förväntningar och tackla uttryck för ex. missnöje 
och otålighet innebär det ofta en emotionell belastning.  
Ett konfliktfyllt samspel kan utvecklas till en hot/våldsituation och det är viktigt att ge akt på 
sina egna känslor i interaktionen med andra. Informanterna framlägger påståenden om hur 
viktigt det är att inte visa sin rädsla för den andra partnern i konflikten.  
Collins förklarar vikten av att inte visa sig rädd och därmed bli ett ”svagt offer” för eventuella 
angrepp. För att ha kontroll över situation krävs en viss typ av övertag.87 Något som framkom 
hos de allra flesta informanterna:  
 

”… det får man inte visa, man får inte visa att man är rädd. […] De tror jag 
gäller alla. De e ju inte alla som tänker på de, men de e ju så över huvudtaget, … 
att visar man… kommer man in med rak rygg och går fram med bestämda steg 
och säger vad man har å säga, utan å stamma på rösten […], då utstrålar man 
självsäkerhet och då blir den andre personen lugn ifråga och tänker: ’Me den där 
är de ju ingen idé å bråka’, utan man får inta nån slags ledarroll på nåt sätt, att 
’här är det jag som bestämmer’. Och känner jag och utstrålar sånt, då känner den 
andre de också, men går man in och bemöter nån med rädsla och är ihopsjunken, 
då känner dom att: ’här kan jag ta över’, så de e väldigt viktigt.”   

 
Är man själv i balans kanske man kan få den aggressiva att dämpa sig genom att man 
troligtvis kan bemöta den aggressiva personen på ett bättre sätt och inte respondera på de 
signaler som han sänder ut utan istället försöka rikta uppmärksamheten på något annat aktuellt 
i situationen. Vid situationer där man känner sig tvungen att delta, där det känns svårt att vara 
spontan, använder man sig ofta av en påklistrad mask, en fasad. Collins beskriver ett liknande 
scenario enligt följande: “... they have to put energy into giving the impression that they are 
charged up”.88 Samtidigt kan det, som en av personalen berättar, vara svårt att dölja sin rädsla 
bakom fasaden: ” såna människor märker ganska direkt om man är rädd eller så… du kan ju 
inte tvinga dig till att inte va rädd för det syns ju om man blir lite skraj så..”.  
 
Ett annat sätt att hantera hot och våldsincidenter är stödet från arbetskollegorna: ”men så kan 
vi ju skoja ibland: å ’vilka puckon’ å sådär, men sen när man kommer ut så är man ju som 
vanligt…”. Erving Goffman använder sig av dramaturgiska metaforer när han ska beskriva 
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sociala interaktioner. I den bakre regionen, ”bakom scenen”, kanske man skämtar och pratar 
om exempelvis patienter som en slags ventilering.89 Flera av dem vi samtalat med berättar om 
ett tillåtande klimat i arbetsgruppen som gör att man vågar prata om det man råkat ut för och 
visa sina känslor och sin rädsla utan att behöva skämmas inför arbetskamraterna. Ibland byter 
man också med varandra då interaktionen inte fungerar: ”… oftast är det bästa att man går 
därifrån, så får någon annan gå in istället. Det kanske är mig han har retat upp sig på…”. 
För att hantera en infekterad situation byter personalen med varandra.  
 
Akutsjukvårdspersonalen hamnar ibland i hotsituationer som inte gäller själva 
omvårdnadsbiten.  En informant nämnde att beställning av exempelvis färdtjänst kan resultera 
i en hotfull situation när patienten inte får den resa de anser sig ha rätt till. Informanten 
uttrycker: ”det är så onödigt att vi ska stå ut med det och ha det över oss”. 
Vissa händelser med allvarlig hotbild kanske ändå inte upplevs så starkt i efterhand så länge 
de inte är personligt riktade mot personalen direkt, de ”hamnar emellan”: ”En sån är så uppe i 
sitt eget sjuka tillstånd, så dom ser ingen person om man säger så. De e ju inget personligt 
där heller, e de ju inte […] Ja, så råkar man bara va i vägen.” En informant delger sin 
upplevelse av en incident med en drogpåverkad och mycket hotfull patient, men där hon ändå 
inte tog hoten personliga. Det kan upplevas minst lika obehagligt när en patient vill veta 
personens namn för att göra en anmälan.  
 
 
9.3 Sammanfattning 
 
Att vara professionell i sin yrkesroll kräver en känsla för balansen mellan närhet och distans. 
Samtidigt som man måste ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienten så 
innebär arbetet på en akutmottagning en emotionell press i många situationer. Våra känslor 
kommuniceras ofta till de människor vi interagerar med. Exempelvis kan personalen hamna i 
hotfulla situationer som kan vara svåra att hantera. Ibland kan det vara svårt att hantera en 
situation utan att visa sin rädsla, något som verkar nödvändigt för att upprätthålla känslan av 
kontroll. I en spänningsfylld situation där akutpersonal möter en frustrerad och upprörd 
person som kanske är drogpåverkad är det viktigt att själv vara medveten om sina egna 
känslor och sitt bemötande. Patienter som är påverkade och/eller lider av psykisk sjukdom är 
svåra att förutsäga. Personalen vet inte vad de kan förvänta sig av situationen. Därför upplevs 
förmodligen en situation som innebär kontrollförlust hotfull.  
 
 

10 Slutdiskussion 
 
I slutdiskussionen vill vi redogöra för de slutsatser vi dragit efter genomgång av våra data. 
Det empiriska materialet har tidigare redovisats, analyserats och jämförts med studiens 
teoretiska utgångspunkter i vår resultatdel (se sid. 22). 
I detta avslutande avsnitt avser vi att diskutera resultatet i relation till teoretiska begrepp och 
tidigare forskning. Vi vill också återge några egna reflektioner och avslutningsvis ger vi 
förslag på fortsatt forskning.   
 
Den här studiens utgångspunkt är möten mellan människor och situationer som kan leda till 
hot och våld, och arenan vi valt är akutmottagningen och dess väntrum. Med hänvisning till 
Collins som lägger tyngdpunkten på situationen i en våldshändelse, så kan ett ”potentiellt hot” 
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upplevas olika beroende på hur man tolkar händelsen. Hur vi tolkar en situation och vilken 
mening vi ger en händelse påverkar sedan hur vi tänker, känner och handlar. 
 
Ofta är relationer tillfälliga och situationsberoende för sjukvårdspersonal som på en 
akutmottagning möter en patient och eventuellt anhöriga, jämfört med en vårdavdelning för 
exempelvis dementa eller psykiskt sjuka. 
För att förstå hot och våld måste vi förstå samspelet mellan människor. Vi är sociala och 
beroende av varandra och samtidigt som vi skapar vår miljö så skapas vi också av vår miljö.  
Som vi upplever det ligger det djupt i sjukvårdspersonalens värdegrund och etik att man i sin 
professionella roll poängterar vikten av respekt för människan (patienten, den anhörige) man 
möter. I den mellanmänskliga relationen är det viktigt att vi ser varandra som subjekt och det 
handlar även om närhet och distans. Etik och empati, omsorg och viljan att hjälpa andra är 
grunden för sjukvårdspersonal och här eftersträvas en viktig balans mellan intimitet, närhet 
och tillit å ena sidan och en professionalitet å andra sidan.  

 
 
10.1 Personalens föreställningar om hur hot och våld skapas 
 
Genom vår studie har vi kunnat närma oss och få en förståelse för akutmottagningens 
förväntade ordning för patienter och personal. Likt Garfinkels experiment har vi kunnat 
skönja oordningens betydelse. Dels genom besökares milda överträdelse som resulterat i 
sanktioner från främst andra väntande, men vi uppmärksammade även grövre överträdelser 
där Securitas och polis inkallats för att återställa ordningen. Väktarens roll beskrivs många 
gånger som viktig i intervjuerna, då de hjälper personalen att ta hand om oroliga och hotfulla 
patienter, så att personal kan ägna sig åt deras egentliga och många gånger livsavgörande 
arbetsuppgifter.  
Vi funderar dock på vilka konsekvenser en ökad närvaro av väktare på allt fler av landets 
akutmottagningar kommer att få i förlängningen, både hos personalen och för besökarna. 
Samtidigt som det kan vara fler som inte längre accepterar utsattheten på sin arbetsplats så 
finns det förmodligen ett stort antal anställda, särskilt inom vissa yrkesgrupper, som inte 
anmäler när de blivit utsatta för hot och våld med motiveringen att våld och hot kan 
förekomma som en del i arbete och att det är något man får räkna med.  
En konsekvens som ett utökat skydd mot våld kan få är att en viktig del av arbetet och den 
sociala interaktionen mellan människor på en arena som akutsjukvård är att skapa närhet och 
tillit och ett alltför starkt skydd kan därför komma att innebära en ökad distans.90 Samtidigt 
ska ingen personal behöva utstå hot och våld på sin arbetsplats. Här krävs ett gemensamt 
ansvarstagande för att komma tillrätta med en ökande problematik med arbetsrelaterat hot och 
våld  
 
I vår teoridel har vi återgett Arnetz exempel på faktorer som kan förklara orsakerna till att en 
våldssituation kan uppstå. Däribland nämns miljön som en faktor. Vi har under våra 
observationer på några olika akutmottagningar och i dess väntrum uppmärksammat att den 
fysiska miljön spelar roll i upplevelsen av vistelsen på akuten, men också på våra 
förväntningar. På en av de mindre akutmottagningarna var väntrummet väldigt litet (från 
observationsanteckningarna). Vilket kan medföra att de övriga besökare i väntrummet 
kommer väldigt nära.  
Vi funderar över vad själva miljön kan ha för betydelse för att hotfulla situationer ska uppstå 
och hur besökande upplever sjukvårdsmiljön. Akutmottagningar kan ibland upplevas 
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svårtillgängliga med låsta dörrar, övervakningskameror samt närvaro av väktare. Något som å 
andra sidan givetvis kan förstås mot bakgrund av den utsatthet akutvårdspersonalen ibland 
tvingas uppleva.  Otryggheten framtvingar åtgärder för att säkerställa personalens (och andra 
besökares) trygghet och möjlighet att kunna fokusera på sitt arbete och uppdrag. Vi kan ändå 
fundera över vilka nya sociala konstruktioner som skapas när vi bygger in oss. Förändras 
institutionens/systemets struktur med väktare, övervakning och en fysisk miljö som kanske 
kräver än mer kraft för att ta sig in?  
Vi vill dock framhålla att de akutmottagningar vi har besökt inte tillhör den kategorin som 
”byggt in sig” jämfört med sjukhus i större städer. Men vi har kunnat uppmärksamma en viss 
skillnad mellan de sjukhus vi besökt angående attityden till och upplevelsen av utsattheten 
angående hot och våld, dels genom informanters berättelser men även genom iakttagelser av 
den rådande miljön.  
 
Vi upplever att sjukvårdspersonalen har kännedom om och förståelse för situationer då hot 
och våld kan förekomma. I bedömningen av patientens vårdbehov uppstår en situation som 
personalen upplever ofta skapar hot. Patienter som söker akutvård upplever sig ha akut behov 
av sjukvård, och en maktsituation kan uppstå genom att sjukvårdspersonalen är tvungna att 
bedöma och prioritera, vilket i sin tur, i icke akuta fall, kan leda till en lång väntan för 
patienten. En maksituation kan uppstå där det från sjukvårdspersonalens sida handlar om att 
fördela resurser och bringa ordning, men där patienten upplever en känsla av vanmakt. 
Likaså anges väntan var en annan situation där även personalen kan uppleva en maktlöshet i 
det rådande systemet och den läkarbrist som de är tvungna att hantera. Väntrummen är fyllda 
med all information som kan tänkas angående orsaker till väntan. Vid våra observationer ser 
vi sällan någon besökare ta del av informationsmaterialet. Både genom våra observationer och 
intervjuer framkommer det att patienter hellre söker sig till personal med en undran över tid 
och ordning. Kanske har patienten lättare att ta till sig information om hon får den muntligt 
och samtidigt blir bekräftad?  
En annan faktor som tas upp är själva bemötandet, vilket förklaras av en informant som 
”något som man har i sig” och som menar att det inte alltid är så naturligt betingat men att de 
allra flesta använder sig av sin professionalism i mötet med patienter.  
Informanterna redogör även för de situationer som kan uppstå och som bland annat kan alstra 
stress. Något som enligt oss kan leda till situationer där personalen själva inte alltid är i balans 
och bemöter på absolut bästa sett. Nyström (2003) påpekar att just akutsjukvårdens personal 
är extra utsatt för extrema känslosituationer. 
Akutpersonalen har stort behov av rutiner och ordning, en ordning som kan vara skör för yttre 
påverkan. Många gånger kan det handla om minuter för att kunna rädda ett liv. Att all 
personal då vet vilka rutiner och uppgifter som gäller kan vara av avgörande vikt och 
förhindrar onödig energiförlust, samt ger sjukvårdspersonalen den arbetsron de behöver. 
 
Den sociala tryggheten bygger på att vi kan ordningsreglerna som gäller i den aktuella sociala 
situationen, då de bidrar till att all vår konversation och interaktion flyter på utan ett 
ifrågasättande av den andres agerande. 
 
Att finna orsakerna till hot och våld ingår inte i vår frågeställning. I våra intervjuer har det 
framkommit en bild av personalens föreställningar om hur hot och våld skapas: ”… i dag 
tänker man mer på sig själv än på andra. Man har ingen förståelse för, eller kunskap, 
egentligen om hur andra, alltså hur sjuk man kan va´… alltså man ska gå först, ’de e jag som 
gäller nu, de skiter väl jag i om hon har väntat fem timmar, jag behöver hjälp nu’, mycke är 
de så idag, ’hjälp nu’.” Så här kan en patient uttrycka sig i sin frustration över att ha fått 
vänta, enligt en av våra intervjupersoner. 
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I sin bok om konflikter skriver Ekeland att vår västerländska individualistiska kultur har 
utvecklats genom att individens rättigheter bland annat har reglerats juridiskt. Vi har blivit 
mer frigjorda även i social mening och ses i hög grad som fria subjekt, fria att förverkliga oss 
själva. En baksida av detta kan dock vara att vi har blivit lite väl självupptagna som individer. 
Vi ställer höga krav, klagar och karaktären har fått mer narcissistiska drag. ”Där det tidigare 
hette ´gör din plikt och kräv din rätt´ verkar det nu finnas många som kräver rätten ,men 
glömmer plikten – eller kräver mer än de ger”. Ekeland poängterar att individens frihet är 
viktiga värden, men samtidigt kan vår tids kulturella utveckling mot en högre grad av egoism 
få konsekvenser i det sociala samspelet.91 
Flera av de medverkandes upplevelser beskriver hur samhället blivit mer individualistiskt och 
att många beter sig egoistiskt och bara tänker på sig själva. En del kan kräva vård snabbt för 
att de måste till jobbet och en av informanterna menar att det kanske speglar ett pressat 
samhälle där man måste till jobbet och inte kan vara frånvarande av olika skäl. Men det är 
samtidigt svårt att förstå ett så cyniskt synsätt, särskilt när en del klagande och fordrande 
patienter på vissa mottagningar faktiskt ser hur många patienter som kommer in med 
brådskande ambulanstransport och ändå inte har förståelse.  
Man kan också fråga sig om det finns generella skillnader mellan generationer eller om det 
handlar om individuella skillnader. Flera av de tillfrågade berättar om att det ofta är ”äldre” 
som kräver sina rättigheter och att ”yngre” är tacksamma. Samtidigt får vi en bild av att det 
finns många som har förståelse för att man får vänta och att det finns en skillnad på vad man 
söker för som kan härledas till generationstillhörighet. Vi har dock ett alldeles för begränsat 
urval för att vi ska kunna dra några generella slutsatser. 
 
 
10.2 Hot och våld definieras olika 
 
Vi har tidigare berört (se sid. 16) att det finns forskning som pekar på att arbetsrelaterat våld 
ökar och eventuellt är högre än det familjerelaterade våldet. Det talas om gråzoner och 
definitionerna är godtyckliga och eftersom definitionerna varierar är det svårt att jämföra 
olika forskningsresultat med varandra. Därför behövs det konsekvens. Samtidigt skiljer det sig 
från person till person, något vi också funnit i vår studie när vi frågat personal om deras 
definitioner av hot och våld.  
Vissa yrkesgrupper och verksamheter är mer utsatta än andra. Vården är en sådan sektor där 
problemet med hot och våld har uppmärksammats i högre utsträckning på senare år. Det kan 
dock bero på att fler och fler väljer att anmäla hot och våld. En förändring i individens 
handlingssätt som troligtvis är påverkad av många aspekter. Ekeland menar att det dels kan 
finnas gemensamma biologiska grunder för vad som uppfattas som hot, men det finns också i 
våra erfarenheter, i vår kultur.92 
Även reglerna i organisationen påverkar förmodligen varseblivningarna, hur personal tolkar 
en situation och väljer att agera utifrån sin tolkning. Det förhållningssätt och den attityd till 
hot och våld som finns på arbetsplatsen påverkar också. Det borde vara nolltolerans, samtidigt 
är vi olika. Det som den ena uppfattar som hotfullt behöver inte vara det för den andre, något 
som våra intervjuer bekräftar.  
Vårt sätt att se på och förstå en situation får konsekvenser för hur vi handlar. Den gällande 
föreställningen påverkar också vår bedömning och vi förändrar vårt beteende och vår tolerans 
beroende på vem vi möter. Som vi också funnit i våra empiriska data, är något som beror på 
vilken sjukdomsbild patienterna har, fysisk som psykisk. I vissa fall blir personalen mer 
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tillåtande, i andra fall inte. Vi har hos våra informanter sett en förlåtande attityd till grupper 
som exempelvis om de möter en demenssjuk. 
 
Attribution handlar om att tillskriva händelser, egna eller andra människors handlingar, 
orsaker och avsikter. Antingen lägger man det hos personen (ex. personen är våldsam) eller 
hos situationen (ex. personen fick vänta länge). Det är dessutom så att man gärna lägger 
orsaken hos sig själv om det handlar om positiva händelser, men hos omgivningen om det 
handlar om något negativt.  
Vi tror att det är viktigt att komma ihåg att våra känslor påverkar vår perception och att vi 
ibland tolkar fel, något som kan få stora konsekvenser och därför kan det vara en fördel med 
kunskap om hur ex. attributioner fungerar. Vi har ansvar för hur vi tolkar andra människor 
och situationer och som vi har förstått det från flera utav våra intervjupersoners berättelser så 
är det särskilt viktigt i ”emotionella arbeten”, exempelvis på en akutmottagning, att försöka 
förstå den människa man möter och försöka inta den ”andres perspektiv”. Vi tror att det är 
viktigt med empati för att skapa det slags responsorium som Asplund (1987) talar om. Det är 
också viktigt för ”rollövertagandet”, det vill säga, för att kunna ”känna in” en annan 
människas behov.  
 
För att återknyta till Goffman och Becker, så kan de attityder som eventuellt förekommer hos 
viss personal säkert bero på det stigma som en individ tilldelats. Vi tänker oss att personalen 
har en ”medicinsk makt” över patienten och en stigmatiserad individ, exempelvis en 
narkoman, blir förmodligen behandlad efter sin tilldelade stämpel. Samtidigt vittnar de samtal 
vi haft med flera av personalen om en stor förståelse för avvikande individer. Exempelvis 
försvaras drogpåverkade vid flera tillfällen med att det inte vet vad de gör, ”de är inte sig 
själva”.  
Man kan också se att personalen lägger ett stort ansvar på sig själva då de i sina berättelser i 
hög grad tillskriver sig själva orsaken till en hotfull händelse. De säger bland annat att det 
handlar mycket om bemötandet, ”hur man är själv” och att ”det kan ju bero på mig”. 
 
I studiens teoretiska utgångspunkter har vi delvis använt oss av Collins mikrosociologiska 
teori. Hans bok Violence från 2008 behandlar dock inte alls arbetsrelaterat våld. Det kanske 
kan förklaras med hjälp av Stefan Sandström (se sid. 5), som påpekar att hot och våld ses som 
ett arbetsmiljöproblem främst i Skandinavien. I sin epilog (Violence. 2008: 463) nämner 
Collins att han tagit upp ett 30-tal typer av våld i sin bok, men det arbetsrelaterade våldet 
nämns inte. Inte heller verkar det få något utrymme i hans kommande bok. Hur man ser på ett 
fenomen påverkar också hur det definieras och omskrivs. Det har i sin tur betydelse när man 
vill jämföra exempelvis svensk forskning med andra länder. Det är olika definitioner i olika 
situationer och i olika delar av världen. 
 
 
10.3 Personalens subjektiva upplevelser 
 
Vi har med oss erfarenheter från våra tidigare upplevelser, men också från andras 
återberättade upplevelser, d.v.s. vi tolkar någon annans tolkning. Vår erfarenhet kanske säger 
oss att alkohol/drogpåverkade personer brukar bete sig på ett visst sätt, låt oss säga 
exempelvis ha en tendens att bli aggressiva och hotfulla. De erfarenheter och scheman vi bär 
med oss påverkar eventuellt hur vi senare bemöter andra människor. Den vi möter har i sin tur 
med sig sina erfarenheter och scheman. Den andre har även sin subjektiva tolkning av 
situationen, som dessutom påverkas av exempelvis smärta och emotioner som rädsla. Hur den 
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personen har blivit bemött och behandlad i tidigare situationer, som liknar den nu aktuella 
händelsen, har också betydelse för dennes agerande. 
”Hur vi ser på och förstår ett problem får förstås konsekvenser för vårt sätt att handla” 
menar Ekeland och förklarar att vi alla som deltagare har ett ansvar, både professionellt och 
personligt, som vi måste ta genom de val vi gör när det krävs anpassning efter situationen. Det 
innebär också etiska krav på respekt för den vi möter. Det räcker alltså inte att ha goda 
strategier och metoder i det professionella arbetet, det måste finnas en etik som utgör grunden 
för mellanmänskliga möten som ”… bygger på ett erkännande av den andre som subjekt”.93  
Om en person är aggressiv beroende på en sjukdom, ex. demens, eller påverkad av en drog, 
kan vi se hur personal i vissa fall avdramatiserar en hotfull händelse. Är det däremot tal om en 
nykter person, som kan ställas till svars för sina handlingar på ett helt annat sätt än en 
exempelvis dement eller påverkad individ, blir tolkningen mer förknippad med personliga 
egenskaper. Då tillskrivs en hotfull och högljudd person egenskaper som aggressiv. 
Exempelvis berättar vi i resultatdelen om hur en sköterska bemöter en man som uppträder 
hotfullt. Situationen har dock i efterhand fått en annan tolkning då den arga och hotfulla 
personen sedan bett om ursäkt och förklarat sitt beteende; han var rädd och orolig för sitt 
barnbarn. Den hotfulle mannen som nämns ovan är nykter. Vilket kan utgöra ett exempel på 
ett sammanhang när det blir hotfullt utan att alkohol är iblandat. Vi har också funnit prov på 
hur några av våra informanter uppger att långt ifrån alla alkohol- och drogpåverkade är 
hotfulla och våldsamma. Resultatet i studiens empiriska material ger stöd åt Collins tes om att 
inte alla våldssituationer innehåller deltagare som är påverkade och inte heller alla alkohol-
/drogpåverkade blir våldsamma. 
Incidenten med den hotfulle patienten visar också vikten av att personal kan hantera en hotfull 
situation utan att visa sin rädsla. Något som flera av våra informanter tycker är väldigt viktigt 
i liknande sammanhang. Att visa sig svag kan innebära att den hotfulle tar kontrollen över 
situationen.  Vad uppvisad svaghet kan få för konsekvenser är också något som behandlas i 
Collins teori.94 Visar man sin rädsla är det stor risk att man tappar kontrollen. Man kan inte 
längre någorlunda förutspå händelsernas utveckling eller den andres agerande. Att inte ha 
kontrollen framstår för oss som det avgörande för när en situation upplevs hotfull och innebär 
risk för våld. 
 
 
10.4 Tidigare forskning 
 
Det finns en uppsjö av uppgifter om arbetsrelaterat våld och hot. Men det ska sägas att det är 
svårt att skapa sig en helhetsbild. Statistiken är till exempel inte uppdelad på olika 
arbetsplatser som akutsjukvård, så det är svårt att följa. Ibland redovisas vården som helhet 
och ibland görs det en uppdelning på olika yrkesgrupper som vårdbiträde, undersköterska, 
sjuksköterska, skötare etc. Akutsjukvården är ju också indelad i olika yrkesgrupper samt på 
akutmottagningar och ambulanssjukvård. Förmodligen kan det vara så att nämnda grupper är 
för små för att särredovisas. 
Vi kan tillägga att forskare verkar överens om att det i alla kategorier finns problem med 
mörkertal. Människor som utsatts för hot och våld tolkar situationen på olika sätt och väljer 
också i olika grad att anmäla brott. I vår metoddesign har vi inte valt kvantitativa metoder 
eftersom vi vill närma oss personalens subjektiva upplevelser av hot och våld. Därför kan vi 
inte jämföra vårt empiriska material med den tidigare forskning vi återger delar av (se sid. 
16), då den i stort bygger på kvantitativ metodologi.  
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11 Förslag på fortsatta studier 
 
Det aktuella sammanhanget, kontexten, innehåller förhållanden som har betydelse för den 
bestämda situationen med inslag av hot och/eller våld. Möjligen kan man hitta mönster i de 
förhållanden som råder i återkommande och liknande våldssituationer på en akutmottagning  
Att använda etnografiskt inspirerad metod när man studerar fenomenet arbetsrelaterat hot och 
våld tror vi kan bidra till en ökad förståelse för hur hotfulla situationer skapas. Det kan bidra 
till en ökad medvetenhet och utgöra en del av det fortsatta förebyggande arbetet. 
Vi har haft som ambition att liksom Goffman och Collins studera situationen och dess 
människor. Man skulle ha kunnat titta ännu mer interaktionistiskt på fenomenet om hot och 
våld genom att än mer ingående observera samspelet mellan aktörerna på arenan, ex. på en 
akutmottagning. Man kan observera det sociala samspelet mellan personal och patienter ex. 
avseende ögonkontakt, kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester etc. i bemötande. Att studera hur 
språket används, talas, betonas osv. samt även försöka skönja skillnader vad gäller klass och 
könstillhörighet vore också intressant. Det kräver dock längre tids observation (och ev. till 
viss del även dolt, vilket kan vara väldigt svårt att genomföra av bland annat etiskt skäl). 
Detta bekräftas också av Collins, som skriver att det är svårt att fånga våldssituationer i 
arbetslivet, förutom möjligtvis i samband med studier av exempelvis polis och väktare.95 
Något som framkom i våra insamlade data var att man pratar mer om hot och våld inom 
akutsjukvården jämfört med för några år sedan. Det har nu tagits fram åtgärdsplaner och 
incidentrapporter. Problemen med hot och våld diskuteras allt oftare och ibland har man 
föreläsningar om ämnet. Enligt flera av våra informanter handlar det om att förebygga, att bli 
bättre på att hantera hot och våld och att lära av varandra samt om att få en bättre arbetsmiljö. 
Därför är det viktigt att satsa på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vilket kan 
jämföras med tidigare forskning (se ovan sid. 16) och pågående projekt som behandlar 
problemet.  
Man skulle i forskningshänseende också kunna undersöka anmälningsfrekvensen för att 
försöka finna svar på om hot och våld verkligen har ökat eller om det är toleransen som har 
minskat. Återigen handlar det dock om definitioner. Vad är det som anmäls och var går 
gränsen mellan olika typer av hot och våld? Troligtvis är toleransen högre bland vårdgivare 
jämfört med många andra yrkesgrupper. Exempelvis utsätts vårdpersonal så gott som dagligen 
för brott som ifall det skulle drabba gemene man på stan skulle anmälas som misshandel. 
Vi har i inledningen omnämnt delar av den avgränsning vi gjort för vår studie. Det finns 
många intressanta områden som berör fenomenet hot och våld och som man skulle kunna 
undersöka närmare. Man skulle exempelvis kunna studera de emotionella aspekterna, både 
kopplat till våldssituationer, men även till den emotionella energi som det innebär att ha stöd 
av varandra i arbetsgruppen. Hur situationen påverkas av stress, genus, kulturella skillnader 
och den yttre miljön vore också intressanta områden.  
Oavsett i vilken situation en människa blir utsatt för våld eller hot om våld så får det stora 
konsekvenser, dels för individen själv men även för samhället. Den som drabbas utsätts ofta 
för någon form av fysisk skada och en psykisk påfrestning som i många fall blir långvarig och 
som innebär ekonomisk förlust både för individen och för samhället. Vi funderar också på vad 
oron för att bli utsatt för hot och våld innebär för många anställda. Det handlar förmodligen 
om en daglig psykisk påfrestning för många och därför är det också viktigt att ta upp och 
diskutera de känslor och upplevelser som kommer upp i samband med riskerna för hot och 
våld på arbetsplatsen. Det är därför viktigt med förebyggande insatser för att man så långt 
som möjligt ska kunna skapa ett tryggare samhälle, både i hemmet, i det allmänna och på våra 
arbetsplatser.  
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