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Sammanfattning 
 
Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar 
omvårdnaden inom akutsjukvården.  
 
Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra 
Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. I examensarbetet 
används Bubers relationsfilosofi som teori för att förstå och diskutera hur mötet 
påverkas av en undvikande sjuksköterska. 
 
Resultat: Omvårdnaden påverkas och en särbehandling av patienten skapas när 
sjuksköterskor upplever våld riktat mot sig. Kommunikationen och mötet med 
patienten blir lidande och sjuksköterskorna undviker att ge omvårdnad till patienten 
som en hantering av våldet. Patienten blir även utsatt för tvångsvård utan läkarintyg 
på grund av våldsamheten. Känslor som uppstår är framförallt rädsla för patienten och 
rädsla för att ha gjort någonting fel.  
 
Slutsats: Våldet skadar inte endast vårdpersonalen. Den våldsamma patienten 
riskerar att bli ignorerad och tvångsvårdad. Arbetet kan ge kunskap om hur våld 
uppstår, kan undvikas och avledas. Detta är även applicerbart på all vårdpersonal och 
inte endast sjuksköterskor. Ett undvikande beteende och fördröjd vård för patienten 
betyder inte minskad våldsamhet, istället kan det bidra till våldsamhet. 
 
 
Nyckelord: Kommunikation, lidande, tvångsvård, våld, våldsamma patienter, 
övergrepp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Summary 
 
Title in English: Violence in healthcare: Violence against nurses creates patient 
suffering- an empirical interview study 
 
Aim: To describe Swedish nurses’ perception about how the violence affects the 
nursing care in the emergency medical care. 
 
Method: A qualitative study based on six interviews in the emergency medical care, 
in the southern part of Sweden. The analysis was conducted with a systematic text 
condensation. In the examination paper Buber’s relation philosophy is used as a theory 
to understand and discuss how the meeting is affected by an avoiding nurse staff. 
 
Results: The nursing care is affected, and a special treatment was given to patients 
when nurses experienced violence against themselves. The communication and the 
meeting with the patient is suffering and the nurses are avoiding the patients to handle 
the violence. The patient is also exposed to custodial care without a doctor’s certificate. 
Feelings that develop are chiefly fear of the patient and a fear of having done something 
wrong. 
 
Conclusion: The violence is not only hurting the nursing staff. The violent patient is 
also risking being ignored and having custodial care. The examination paper can give 
knowledge about how violence starts, can be avoided and averted. This can give 
knowledge to not only nursing staff but all health professionals. An avoiding manner 
and averting nursing care do not mean less violence, instead it can start the violence.  
 
Keywords: Abuse, communication, custodial care, patient security, violent patients. 
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Inledning 

Antalet personer som söker vård för skott- och skärskador har ökat dramatiskt de 
senaste åren (Olsson, 2017). I augusti 2017 sköts två män i Östberga. Då de anlänt till 
akutmottagningen på Karolinska sjukhuset kom en större grupp personer dit och ville 
in. Polisen stoppade många men en del lyckades ta sig förbi dem. Till SVT berättar en 
personal på akutmottagningen att de fick låsa in sig (Bergman, Larsson & Sehlin, 
2017).  

Marie Jensen, säkerhetshandläggare i region Skåne har kommenterat detta. Jensen 
säger att det har varit ganska många skottskadade i Malmö det senaste året, där 
kriminella gäng kommer till avdelningar för att besöka inneliggande patienter och 
hotar personalen. Det händer att stora gäng står på parkeringen utanför sjukhuset och 
väntar på personal för att få information (“Gängstormar sjukhus”, 2017). Personalen 
kan idag få alltifrån dödshot, hot om våldtäkt till att någon säger “jag vet vart du bor” 
eller frågar om hur ens barn mår. Kriminella kompisar och närstående kan smuggla in 
knivar och en del vårdpersonal är rädda att bli uppsökta i hemmet. Trots detta vågar 
få personer polisanmäla händelserna (Olsson, 2017). Situationer som dessa leder till 
att personalen blir oroliga och otrygga att vårda sina patienter (“Gäng stormar 
sjukhus”, 2017). Våldet medför emotionella reaktioner hos vårdpersonalen som är ett 
hot mot patientsäkerheten (Johnson et al., 2016). 

På akutmottagningarna i Göteborg och Malmö har personalen överfallslarm sedan 
många år tillbaka. Det senaste året har även Karolinska sjukhuset utrustats med detta 
(Demargne, 2017). Våldet ökar mot sjukhuspersonal i Sverige, framförallt 
sjuksköterskor. Sjukhus tar till fler säkerhetsåtgärder. Vi som skriver har en viss 
förförståelse för att utsättas för våld då vi erfarit både fysiskt- och psykiskt våld i 
samband med arbete på boende för personer med demens. Då vi studerar till 
sjuksköterskor och kommer ansvara för omvårdnaden ville vi ta reda på 
sjuksköterskors uppfattningar om våldet som sker och hur omvårdnaden påverkas, 
som en förberedelse i vårt kommande yrke.  
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Bakgrund 

Bakgrunden beskriver förekomst av våld, dess orsaker, påverkan på personalen och 
omvårdnaden samt hur kommunikation används i våldsamma situationer. 
 

Våldets uttryck 
Enligt WHO (u.å.-a) kan våld riktas mot en själv, mot någon annan, mot en grupp eller 
mot ett samhälle. Våldet definieras som hot om våld eller att utöva våld. Våldet 
resulterar i, eller kan resultera i, fysisk eller psykisk skada, en förlust av något slag, död 
eller felutveckling (WHO, u.å.-a). 
 
Våld kan definieras som en situation där en patients beteende misstänks äventyra 
sjuksköterskans välmående, hälsa eller säkerhet (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 
2010). Våldet delas upp i både fysiskt och psykiskt våld. Psykiskt våld är den typ av 
våld som förekommer mest frekvent i sjukhusmiljö och tycks vara det över hela 
världen. Fysiskt våld syns oftast i samband med psykiskt våld. Psykiskt våld kan därför 
ses som en varning på att patienten kommer bli fysiskt våldsam (Pich et al., 2010). Det 
fysiska våldet kan förklaras som slag, sparkar (Pich et al., 2010; Avander, Heikki, 
Bjerså, & Engström, 2016), att bli knuffad eller att en patient står väldigt nära för att 
tränga in sjuksköterskan i ett hörn. Det innebär även att patienten slår eller kastar 
objekt från omgivningen, eller använder vapen såsom skjutvapen, kniv eller 
sjukhusmaterial. Psykiskt våld definieras som verbal misshandel såsom svordomar, 
oanständigheter (Pich et al., 2010) eller kränkningar och negativa kommentarer 
(Avander et al., 2016; Pich et al., 2010) sexuella trakasserier (Cheung & Yip, 2017; 
Gates, Ross & McQueen, 2006; Jiao et al., 2015), hot (Gates et al., 2006) mobbning 
samt rasistiska trakasserier (Cheung & Yip, 2017; Jiao et al., 2015). 
 
I detta arbete definieras våld som psykiskt- och fysiskt våld. Psykiskt våld är verbal 
misshandel, sexuella- och rasistiska trakasserier, hot, illa behandling och kränkningar. 
Fysiskt våld är slag, sparkar, knuffar men det kan även innebära att patienten eller 
besökande slår eller kastar objekt från omgivningen, eller användning av vapen såsom 
skjutvapen, kniv eller sjukhusmaterial. Våld är en situation där en patients eller 
besökares beteende misstänks äventyra sjuksköterskans välmående, hälsa eller 
säkerhet.  
 
Hur frekvent förekomsten av våld är inom vården är troligen högre än vad som ses 
menar Arbetsmiljöverket (2011). Anmälning av våld är låg (Pich et al., 2010; Gates et 
al., 2006) därför är mörkertalet stort och våldsamma händelser tenderar att anmälas 
endast om den utsatta vårdgivaren drabbats av svår fysisk skada eller behövt sjukskriva 
sig. De flesta anmälningarna som görs är av sjuksköterskor (Arbetsmiljöverket, 2011). 
Varför våldet inte anmäls kan vara på grund av att det verbala våldet ses som en del av 
arbetet (Angland, Dowling, & Casey, 2014; Hogarth, Beattie & Morphet, 2015) eller att 
personen som utför våldet är sjuk (Hogarth et al., 2015). En annan anledning är att det 
tar för mycket tid av jobbpasset (Hogarth et al., 2015). 
 
 
Orsaker till våld  
Denna del tar upp olika orsaker till våld så som arbetssituation, alkohol, psykisk ohälsa 
och synen på vårdens utformning. 
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Arbetssituation 
Våldet skiljer sig från olika vårdavdelningar. Långtidsvård, geriatrik-, psykiatri- och 
akutvårdsavdelningar är där våld förekommer mest frekvent i Europa (Camerino, 
Estryn-Behar, Conway, Van Der Heijden, & Hasselhorn, 2008). På platser utanför 
Europa har personal på allmänsjukhus och sjukhus specialiserade på ortopedi högre 
förekomst av våld än medicinsjukhus (Liu et al., 2015). Även sjuksköterskor som 
arbetar på akuten har visat sig ha högst risk att utsättas (Jiao et al., 2015). I Sverige är 
det dock sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin och geriatriken som utsätts för 
mest våld (Vaez, Josephson, Vingård & Voss, 2013). 
 
Akutsjukvård är en pressad situation för alla inblandade. En hög ljudnivå, ett begränsat 
område, en stressig miljö (Angland et al., 2014) och trängseln (Renker, Scribner & 
Huff, 2013) gör att akutsjukvården har en hög risk att utveckla en våldsam situation 
(Morken, Johansen & Alsaker, 2015; Renker et al., 2013), eftersom att den hektiska 
sjukvårdsmiljön kan skapa frustration hos patienterna (Petzäll, Tällberg, Lundin & 
Suserud, 2010). De långa väntetiderna gör att fler människor väntar på att få vård 
(Angland et al., 2014; Jiao et al., 2015), vilket leder till för många människor på samma 
plats. Det skapar ökade patientvolymer och brist på sängar på avdelningarna (Pich et 
al., 2010). Patienterna får vård i korridorerna utan avskildhet. Det upprör patienter 
och anhöriga och de blir våldsamma på grund av den trånga platsen och den ovärdiga 
omvårdnaden (Angland et al., 2014). Patienter eller anhöriga blir även frustrerade på 
tiden det tar innan ambulansen kommer då de inte uppfattar samma 
omvårdnadsbehov som sjuksköterskan (Petzäll et al., 2010). Frustrationen som 
uppstår hos patient och anhörig kan dock bero på rädsla, hjälplöshet (Petzäll et al., 
2010) samt oro (Avander et al., 2016) relaterat till det medicinska tillståndet eller 
språkbarriärer (Petzäll et al., 2010). Patienter och anhöriga tenderar att visa missnöjet 
främst mot sjuksköterskor (Jiao et al., 2015), som i allmänhet har högst risk att utsättas 
för våld inom vårdyrken (Gates et al., 2006; Jiao et al., 2015; Lee Gillespie, Pekar, 
Byczkowski & Fisher, 2016; Partridge & Affleck, 2017). De känner även minst trygghet 
på arbetsplatsen (Kansagra et al., 2008).  
 
Skiftarbetande sjuksköterskor har högre risk att utsättas än de sjuksköterskor som 
endast arbetar dagtid (Jiao et.al., 2015; Cheung & Yip, 2017; Camerino et al., 2008) 
och högre risk att drabbas har även kvälls- och nattarbetare (Arbetsmiljöverket, 2017). 
Långa arbetsdagar är ytterligare en faktor som ökar risken (Gates et al., 2006). Varför 
olika sjuksköterskor kan uppleva olika mycket våld kan dock bero på sjuksköterskans 
attityd och inte patientens beteende (Pich et al., 2010; Renker et al., 2013). En dålig 
attityd hos sjuksköterskan riskerar att reta upp patienten (Angland et al., 2014) eller 
att patienten upplever fördom från vårdpersonalen (Renker et al., 2013). Att arbeta 
ensam hos en våldsam patient ökar risken att drabbas (Arbetsmiljöverket, 2017; Gates 
et al., 2006; Morken et al., 2015). Det finns en upplevelse av att ha en kollega inom 
synhåll medför en känsla av säkerhet, då de backar upp varandra vid behov, men trots 
det finns risken och tanken att utsättas för våld fortfarande kvar (Morken et al., 2015). 
Risken för våld minskar med stigande ålder, tack vare erfarenheten 
(Arbetsmiljöverket, 2017; Gates et al., 2006) och kunskapen inom sitt yrkesområde 
(Arbetsmiljöverket, 2017).  
 
Genom att vara mentalt förberedd och vidta försiktighetsåtgärder vid varningssignaler 
minimeras risken att utsättas (Morken et al., 2015). Otydliga rutiner på sjukhusen 
skapar risker då alla patienter inte får samma vård. Exempel på rutiner som kan 
införskaffas är tydliga instruktioner för när en person ska uppsöka vårdcentral istället 
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för akutsjukvård, eller att personer med drogmissbruk alltid får ett nej till förskrivning 
av narkotikaklassade läkemedel och att det finns dokumenterat för vårdpersonalen att 
ta del av (Morken et al., 2015). Även brist på säkerhetsåtgärder utgör en risk för våld, 
där vapen anses vara lätt att ta in på akuten (Gates et al., 2006). Säkerhetspersonalen 
upplevs vara svårtillgänglig, agera långsamt eller tycks inte vara hjälpfull och de anses 
vara för få (Angland et al., 2014; Gates et al., 2006).  
 
Ledningens inställning och uppföljning av den våldsamma situationen kan vara 
grundläggande för hur stor risken är att våld förekommer (Morken et al., 2015; Pich et 
al., 2010) och hur trygga sjuksköterskorna känner sig efteråt. Ledningen anses inte visa 
att våldet tas på allvar men när ledningen polisanmäler våld minskar även risken för 
våld på arbetsplatsen och ökar tryggheten hos personalen (Morken et al., 2015). 
 

Alkohol, droger och beroende 
Alkohol och droger är en orsak till våldsamt beteende hos patienten (Avander et al., 
2016; Gates et al., 2006; Petzäll et al., 2010; Pich et al., 2010; Renker et al., 2013), där 
över 90% av våldet har visat sig bero på alkohol och över 85% på droger (Gates et al., 
2006; Renker et al., 2013). Läkemedelssökande beteende hos patienten (Renker et al., 
2013) är vanligt inom vården (Hsieh et al., 2013). Beteendet upptäcks när 
vårdpersonalen uppmärksammar att patienten ofta har svår smärta på ett eller fler 
ställen samt sedan tidigare har andra smärtsjukdomar. Andra exempel är att patienten 
vill ha det narkotikaklassade läkemedlet intravenöst men nekar samtidigt annan 
medicinering intravenöst, att de behöver högre doser på grund av tolerans eller 
efterfrågar mer av läkemedlet efter en kort tid. Läkemedelssökande patienter uppsöker 
vård ofta, har många olika symptom och begär specifika narkotikaklassade läkemedel. 
Det är när patienten får icke narkotikaklassade läkemedel som de blir våldsamma 
(Hsieh et al., 2013) eller att de inte får den önskade dosen läkemedel (Avander et al., 
2016; Morken et al., 2015). 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa hos patienter visar en större risk till våldsamt beteende (Gates et al., 
2006; Petzäll et al., 2010; Pich et al., 2010; Renker et al., 2013), där över 70% av 
våldsamma situationer visat sig bero på att patienten har en psykisk sjukdom (Gates et 
al., 2006). Det händer även att psykiskt sjuka personer kommer in berusade (Avander 
et al, 2016). Över 60% av våldet tros bero på organiskt hjärnsyndrom/demens och 
oförmåga att hantera en krissituation kan vara en orsak till över 55% av våldet (Gates 
et al., 2006). En förståelse och högre tolerans hos sjuksköterskan kan finnas gentemot 
patienter med psykisk sjukdom eller demens (Avander et al., 2016). 
 
Nedsatt medvetande som är relaterat till det medicinska tillståndet är en orsak till våld. 
Där patienten kan bli våldsam, oförutsägbar eller manipulativ på grund av tillståndet 
(Avander et al., 2016). Personer med demenssjukdom eller psykologisk förvirring visar 
större risk för våldsamt beteende (Gates et al., 2006; Lin & Liu, 2005; Renker et al., 
2013) Andra varningstecken är något som kallas STAMP-beteende, som står för: Stirra 
och ha ögonkontakt, Ton och volym på rösten, Ångest, Mumla och att gå fram och 
tillbaka (Engelska: pacing) (Pich et al., 2010). 
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Vården som en handelsvara 
Det finns en köp- och säljkultur inom vården utanför Sverige. I Kina ses den främsta 
orsaken till våld på sjukhus vara på grund av finansiella bördor där sjukförsäkringar är 
dyra. Vården får inte tillräckligt med pengar från regeringen, så kostnaden på vården 
höjs. Media visar skandaler, medicinska fel samt tvister vilket ger misstro till hälso- 
och sjukvården. Patienterna tror att vårdpersonalen försöker ge dyra, onödiga 
mediciner och behandlingar för att få in pengar (Jiao et al., 2015). Patienterna kan 
kallas för kunder, vilket skapar orealistiska förväntningar på vården. Tron är då att alla 
symptom och sjukdomar kan kontrolleras helt, lindras eller botas. Om det förväntade 
resultatet inte uppnås kan patienterna visa frustration, missnöje och ilska (Jiao et.al., 
2015). Det är när patientens eller anhörigas förväntning på vården och den vård som 
erbjuds inte möter varandra som risken ökar för ett våldsamt beteende (Jiao et.al., 
2015; Morken et al., 2015). 
 

Våldets påverkan på sjuksköterskan 
Enligt WHO (u.å.-b) är våld mot vårdpersonal inte accepterat på grund av det endast 
har en negativ inverkan på både fysiskt och psykiskt välbefinnande, påverkar 
arbetsmotivationen negativt och kan äventyra vårdkvaliteten (WHO, u.å.-b).  
 
Många olika emotionella reaktioner uppstår hos sjuksköterskor som utsatts för våld. 
Några exempel är obehag (Petzäll et al., 2010), frustration (Petzäll et al., 2010; Terzoni 
et.al., 2015), stress (Avander et al., 2016; Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, 
Rahmani, & Mohammadi, 2017), rädsla och otrygghet (Avander et al, 2016; Terzoni 
et.al., 2015). Jämfört med annan vårdpersonal är sjuksköterskor de som känt mest 
otrygghet bland annan vårdpersonal (Kansagra et al., 2008). Ångest 
(Terzoni et.al., 2015) och ilska kan också uppstå (Terzoni et.al., 2015; Hallberg & 
Norberg, 1995).  Oron är högre hos sjuksköterskor som utsatts för fysiskt och psykiskt 
våld tidigare (Aksakal, Karasahin, Dikmen, Avci & Ozkan, 2015). Det finns även 
sjuksköterskor som utvecklat psykisk ohälsa efter våld såsom utbrändhet och 
posttraumatiskt stressyndrom (Jiao et al., 2015; Pich et al., 2010). Sjuksköterskor har 
upplevt skam- och skuldkänslor (Terzoni, et.al., 2015), samt professionell 
inkompetens då de lagt skulden till våldet på sig själva (Hallberg & Norberg, 1995). 
Sjuksköterskor som upplevt våld har en ökad risk att drabbas av 
depression (Hassankhani et al., 2017; Montesó- Curto, 2016), vilket ger vidare känslor 
av hopplöshet, ensamhet och en brist på motivation (Hassankhani et al., 2017). Det 
ökar konsumtionen av läkemedel, främst psykofarmaka (Montesó- Curto, 2016) och 
speciellt antidepressiva (Hassankhani et al., 2017). Hjälplöshet, apati och depression 
kan ses som långvariga reaktioner som en följd av fysiskt våld (Terzoni, et.al., 2015). 
Ibland kan de emotionella reaktionerna komma omedelbart under en våldsam 
situation (Petzäll et al., 2010) och Arbetsmiljöverket (2011) menar att de reaktioner 
kan vara svettning, hjärtklappning och illamående (Arbetsmiljöverket, 2011).  
 
Osäkerheten, ångesten och rädslan kan kvarstå på fritiden, vilket ger en negativ stress 
(Pich et al., 2010). En del sköterskor har funderat på att byta jobb (Avander et al., 
2016), yrke (Pich et al., 2010) eller sluta arbeta. Det finns då en risk att utveckla social 
fobi (Arbetsmiljöverket, 2011).  Stress kan också orsaka depression 
och aggressivitet hos sjuksköterskan (Theorell, 2012).  
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De fysiska skador som uppstått efter våldsamma situationer har varit blåmärken 
(Gates et al., 2006; Petzäll et al., 2010), riv- och bitmärken, vrickningar (Gates et al., 
2006) och svullnad (Petzäll et al., 2010). Vidare i situationer där fysiskt våld varit 
involverat har sjuksköterskorna fått skrap- och skärsår eller mer allvarliga skador som 
medvetslöshet, brutna ben (Pich et al., 2010) och lätt hjärnskakning (Petzäll et al., 
2010). En del har behövt uppsöka sjukvård och psykiatrisk vård för skadorna (Jiao et 
al., 2015; Pich et al., 2010). Vid vissa tillfällen har även sjukskrivning behövts (Gates et 
al., 2006; Petzäll et al., 2010). Över hälften (53%) av personerna i en studie som utsatts 
för våld besvärades av smärta i mer än sex månader efter händelsen (Yang, Spector, 
Chang, Gallant-Roman & Powell, 2012). Värk i kroppen som följd av fysiskt våld 
riskerar att medföra känslor av att inte duga på arbetsplatsen (Wiklund Gustin, 2014). 
Erfarenheten av en våldsam situation kan leda till mer förstående och mer snabbtänkt 
personal (Avander et al., 2016) De blir även mer försiktiga, misstänksamma och alerta 
vid misstänkt våldsamma patienter (Petzäll et al., 2010). Vårdpersonal på 
akutvårdsavdelningar har upplevt en ökad känsla av hot enbart av att ha 
säkerhetsutrustning runt sig (Avander et al., 2016). 

Våldets inverkan på omvårdnaden  
Rädsla, osäkerhet, stress och att känna sig kränkt påverkar sjuksköterskor som i sin 
tur påverkar omvårdnaden menar Avander et al. (2016). Det på grund av att 
sjuksköterskor som tilltalas på ett hotande sätt av patienter och anhöriga kan sluta 
svara på deras tilltal (Arnetz & Arnetz, 2001). Omvårdnaden är inte hållbar om 
anhöriga och patienter är våldsamma mot sjuksköterskor då det skapar en 
inkonsekvent och dålig omvårdnad (Renker et al., 2013). Effektiviteten hos 
sjuksköterskan blir lägre vilket direkt påverkar omvårdnaden (Arnetz & Arnetz, 2001), 
det är på grund av att desto mer våld som förekommer på arbetsplatsen desto längre 
tid tar det att utföra omvårdnaden (Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2009). 
Omvårdnadsåtgärder kan omprioriteras i våldsamma situationer (Avander et al., 
2016), skjutas upp till nästa arbetspass eller ignoreras om patienterna är våldsamma 
(Roche et al., 2009; Pich et al., 2010). Samtidigt riskerar våldet att öka ju mer 
omvårdnadsuppgifter som inte utförs (Roche et al., 2009).  
 
 
Sjuksköterskor reagerar med att backa undan några meter eller gå ut från rummet vid 
våldsamma situationer. Det finns även en ovilja att vända ryggen till på grund av en 
rädsla att bli skadad. Sjuksköterskor har upplevt långsiktiga konsekvenser av våldet 
inom vården, till exempel en rädsla av att inte göra ett professionellt 
omvårdnadsarbete på grund av oro och otrygghet (Avander et al., 2016). Rädslan hos 
sjuksköterskor påverkar inte endast den inblandade patienten utan även övriga 
patienter, där sjuksköterskor har visat sig ge mer läkemedel till alla patienter, spänna 
fast patienterna oftare och använda avskilda rum till patienterna (Pich et al., 2010). 
Samtidigt kan sjuksköterskor känna ett starkt ansvar för säkerheten för de övriga 
patienterna och inte bara ett ansvar över sig själva (Avander et al. 2016). Rädslan 
förhindrar en patientcentrerad omvårdnad då sjuksköterskan undviker patientkontakt 
och missar de individuella omvårdnadsbehoven (Renker et al., 2013).  
 

Sjuksköterskans profession- säker vård  
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdpersonal skyldiga att utöva ett 
patientsäkert arbete på ett systematiskt sätt genom att planera, utföra och granska den 
vård som ges (SFS 2010:659). En ökad patientsäkerhet ges genom att ha klara rutiner 
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och riktlinjer som hjälper vårdpersonalen att agera säkert i olika situationer. Fortsatt 
utbildning på arbetsplatsen, att känna igen samt uppmärksamma risker och tillräckligt 
med vårdpersonal är viktigt för att kvaliteten på vården inte ska brista (Bampi et al., 
2017). Vårdpersonalen ska förebygga vårdskada och anmäla verksamheten om en 
vårdskada uppstått eller kunde ha uppstått (HSLF-FS 2017:41; SFS 2010:659). 
Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor säger att en sjuksköterska ska vara 
handlingsberedd för att förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas av 
vårdskada. Det görs genom att arbeta patientsäkert och följa regelverk. En 
sjuksköterska ska vara riskmedveten, identifiera och rapportera negativa händelser 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Arbetsmiljöverket (2017) skriver att arbetstagaren har ett ansvar att medverka i 
arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska vara uppmärksam och följa de 
rutiner och instruktioner som finns, använda de skyddsanordningar som behövs och 
iaktta den försiktighet som behövs för att undvika och förebygga ohälsa eller olycksfall. 
Bedömer arbetstagaren att en arbetsuppgift kan medföra en risk att drabbas av hot 
eller våld ska arbetsgivaren kontaktas (Arbetsmiljöverket, 2017).  
 
Säker vård innebär ett gott genomförande av omvårdnad eller undersökning, planering 
av vård och en professionell bedömning av vårdpersonalen. Det är även patientens 
egna hälsotillstånd som bestämmer hur säker vården upplevs. Känslan av säkerhet 
påverkas av att vara svårt sjuk eller att vara beroende av ett speciellt material eller 
utrustning. En patient som är oförmögen att tala eller röra kroppen och därför inte kan 
förklara eller visa om något är fel eller gör ont, kan göra att vården uppfattas som 
sämre. En jämlik vård så att alla personer får kontroll över sin vård, inklusive personer 
med funktionshinder och att stödja de som inte kan medverka i sin omvårdnad kan 
göra att omvårdnaden känns säkrare för patienten (Kenward, Whiffin & Spalek, 2017). 
 
Arbetsmiljöverkets som föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) säger 
att arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld förebyggs så långt det är 
möjligt och att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas. Rutinerna ska hållas aktuella, 
följas upp fortlöpande och vara kända för alla arbetstagare som kan bli berörda av 
riskerna. Föreskrifterna säger också att arbetstagarna ska ha utbildning i rutiner för 
att undgå risker i arbetet och att ensamarbete inte får utföras om det finns en påtaglig 
risk för våld eller hot om våld (AFS 1993:2).  

Våld antas uppstå på grund av konflikter mellan sjuksköterska och patient (Avander et 
al., 2016), där kommunikationen kan ses som en nyckelfaktor för att undvika hotfulla- 
och våldsamma situationer inom vården (Angland et al., 2014; Avander et al., 2016). 
Detta gör att en av akutsjuksköterskans uppgifter är att möta och kommunicera med 
alla människor på ett respektfullt- och säkert sätt oavsett om de är hotfulla och 
våldsamma eller inte (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt om hot och våld 
inom vård och omsorg (2011) säger att patienter ska bemötas på ett empatiskt och 
respektfullt sätt för att förebygga att våldsamma situationer uppstår. En hotfull person 
ska även få tala till punkt och det är betydelsefullt att personalen lyssnar på vad 
patienten har att säga (Arbetsmiljöverket, 2011).  
 
En god kommunikation kan vara att informera om förändringar i hälsosituationen och 
att personal finns lättillgängligt eller är synlig för patienten. Mötet med vårdpersonalen 
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ska kännas individuell och subjektiv, annars riskerar patienten att känna sig som ett 
objekt, vilket ger en känsla av osäkerhet. Skulle patienten känna sig bortglömd, om 
informationen från vårdpersonalen är kort och snabb samt om viss information inte 
delas med patienten ökar också patientens osäkerhet. Det behövs även noggrann- och 
förståelig information (Kenward et al., 2017). Brist på personal och tid riskerar att 
mötet med patienten blir bristfällig (Angland et al., 2014). 
 
Kommunikations- och informationsöverföring ska ske på ett säkert sätt genom hela 
vårdprocessen, framförallt i överrapportering mellan olika vårdenheter och genom 
informations- och kommunikationsteknologi ska sjuksköterskan bidra till att stärka 
patienter och närståendes egenvård och inflytande i vården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Mer är 20% av orsaken till att våld uppstår kan bero på 
att det är en brist på information om att patienten eller den anhöriga tidigare varit 
våldsam (Gates et al., 2006). Att otillräcklig information delas mellan sjuksköterskor 
leder till att viktig information går förlorad (Angland et al., 2014; Gates et al., 2006) 
och en personcentrerad omvårdnad blir då svårt att utföra (Angland et al., 2014). Om 
läkaren ger ut fel information om patientens tillstånd är det ofta sjuksköterskan som 
träffar den missnöjda patienten och som får ordna situationen (Angland et al., 2014).  
 

Kommunikationsteori- Bubers relationsfilosofi  
Vald kommunikationsteori i arbetet är Bubers relationsfilosofi från 1923, som 
beskriver två sätt hur ett möte mellan människor kan ske på. Buber (1923) beskriver i 
sin relationsfilosofi att ett möte kan ske utifrån två perspektiv. Det första är Jag-Du- 
perspektivet och innebär att mötet sker med ömsesidighet, jämlikhet, personlig 
närvaro, engagemang, dialogisk kommunikation och att människan i mötet ses som ett 
subjekt. Buber (1923) menar att mellan Jag och Du står inget syfte, begär eller 
föregripande. Relationen växer fram ur den naturgivna förbundheten. Jaget ska se 
Duet som en unik existens som Jaget har en närvaro inför, samspelar och möter. Det 
andra perspektivet, Jag-Det innebär ett möte med abstraktioner och kategoriseringar, 
där människan som mötes ses som ett objekt (Buber, 1923). Patienten kan ses som 
Detet där patienten inte har en unik existens och finns där för sjuksköterskan att iaktta, 
granska, använda och bedöma. Detet finns inom Jaget och därför kan inte Jag-Det 
relationen undvikas. Jag-Det relationen är ofrånkomlig och behövlig. En konstant Jag-
Du relation att upprätthålla till alla människor är ogenomförbart då en total närvaro 
inte alltid kan ges. När det första mötet med människan sker skådas personen 
utvändigt, en objektifiering sker av människan. När personen sedan benämns som 
“du” har relationen övergått till Jag-Du. Människan ses inte längre som ett objekt. 
Buber skriver i sin bok:  
 

Vad lär man alltså känna av Duet? - Ingenting alls. Ty man kan inte lära 
känna det.  
- Vad vet man alltså om Duet? - Bara allt. Ty man vet inte längre något enskilt 
om det.  

(Buber, 1923, s.17) 
 

Med det menar Buber (1923) att genom att se människan som ett objekt i Jag-Det- 
relationen kan man inte lära känna personen men du samlar på pusselbitar, 
egenskaper hos personen som i Jag-Du relationen har pusslats ihop och då vet du en 
hel del om denne. Du lär alltså inte heller känna personen i Jag-Du- relationen då 
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pusselbitarna läggs ihop innan du träder in i relationen. Du vet bara mer om personen 
när du träder in i Jag- Du-relationen. Du lär inte känna något av Duet för att du inte 
kan lära känna Det. Men när du möter Duet, vet du allt om denne för du ser personen 
som en helhet, ett lagt pussel och inte som enskilda pusselbitar (Buber, 1923.) 
 
För att ett helt ömsesidigt möte ska kunna ses måste båda parter se mötet som att det 
är för den andra (Buber, 1923). De måste se varandra i en Jag-Du relation. En viss 
ömsesidighet kan ske då en person pratar och den andra lyssnar. Buber menar att 
människan är beroende av att träda i relation med andra människor. Där 
sjuksköterskan träder i relation med patienten genom mötet. Relationen går ut på att 
tilltala och svara på tilltal, vilket är “det äkta mötet”. Essentiellt för mötet och att 
relation ska kunna ta form är att sjuksköterskan ser patienten som en självständig 
person. För att uppnå synsättet måste sjuksköterskan distansera sig själv från 
patienten och se hela personen. Svarar inte sjuksköterskan på tilltal och inte själv 
tilltalar patienten sker inget äkta möte. Patienten ses då inte som en självständig 
individ utan sjuksköterskan ser patienten på det sättet som passar förutsättningarna 
(Buber, 1923). 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar 
omvårdnaden inom akutsjukvården.  
 

Material och metod 

Design 
En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer används.  Det innebär att 
personers uppfattningar om ett fenomen studeras (Henricson & Billhult, 2015; 
Kristensson, 2014). En kvalitativ studie kännetecknas vid att fokus ligger på 
respondenternas eget perspektiv på fenomenet, att den innehåller en tolkning och att 
data samlas in i form av ord eller bild (Kristensson, 2014).  
 

Urval och datainsamling 
Det önskade urvalet var sjuksköterskor av alla kön, åldrar och antal år i arbete som 
sjuksköterska. Sjuksköterskorna behövde inte personligen upplevt våld på 
arbetsplatsen men skulle arbeta inom akutsjukvården vid ett länssjukhus i södra 
Sverige. Chefen på arbetsplatsen ombads i ett brev att välja ut allmänsjuksköterskor. 
 
Avdelningschefen på en akutmottagning kontaktades genom mail. Dock erhölls ett 
svar efter några veckor att de inte kunde erbjuda hjälp och efter telefonkontakt sa de 
nej ytterligare en gång. Då kontaktades ytterligare två arbetsplatser per telefon, en 
akutmottagning och en ambulansstation. Mailadresser till cheferna erhölls och 
informationsbreven skickades till dem, varpå de sa ja till att intervjuer kunde göras. 
Cheferna på arbetsplatserna ombads välja ut allmänsjuksköterskor, men i slutet av en 
intervju framkom det att respondenten hade en vidareutbildning till 
ambulanssjuksköterska. När den personen citeras hänvisar källan till en sjuksköterska 
istället. De deltagande var (varav en av dessa är ambulanssjuksköterska) 
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sjuksköterskor i åldrarna 29–54 år med ett till över 10 års arbetslivserfarenhet. Fyra 
deltagare arbetade på en akutmottagning och två deltagare arbetade på ambulansen. 
En deltagare var man och resten var kvinnor. Intervjuerna tog plats i ett avskilt rum i 
lugn och ro på avdelningarna (Häger, 2007). Innan intervjuerna ägde rum gjordes två 
provintervjuer, där författarna turades om att intervjua varandra. Några inledande 
frågor valdes därefter att tas bort. Frågorna löd: “Vilket åldersspann skulle du placera 
dig i?”, “Vad tycker du är positivt med ditt arbete?”, “Finns det något negativt med 
ditt arbete?”. 
 
En panelintervju genomfördes med en huvudintervjuare, en observatör och en 
respondent. Huvudintervjuaren styrde intervjun och ställde frågorna, medan 
observatören gav spontana följdfrågor under intervjun. Intervjuerna hade två 
strukturerade frågor samt flera öppna frågor. Öppna frågor nyttjades då frågorna inte 
är för detaljerade eftersom att det kan påverka respondenten och leda frågan till ett 
specifikt svar (Danielson, 2015). Det gör intervjun semistrukturerad. En 
semistrukturerad intervju utgår från att fenomenet är känt för deltagaren och görs för 
att fånga dennes uppfattning eller upplevelse av fenomenet (Lantz, 2013). Frågorna 
var följande: “Hur gammal är du?”, “Hur många år har du arbetat som 
sjuksköterska?”, “Har du blivit utsatt för våld när du jobbat på akuten?”, “Kan du 
berätta om en våldsam/hotfull situation?”, “Hur hanterade du situationen?”, “Skulle 
du säga att ditt arbete förändrades av den våldsamma situationen?”, “Hur 
påverkades vården/omvårdnaden?” samt “Har det uppstått några psykiska 
och/eller fysiska skador efter den våldsamma situationen?”. Intervjufrågorna 
skapades genom att använda syftet som modell för att följa en viss struktur för att 
utesluta irrelevant material. Följdfrågor skapades även utöver de övriga frågorna och 
användes där deltagaren själv inte nämnt de orden, enligt Henricson och Billhult 
(2015). Ett stödpapper (bilaga 1) med frågorna användes vid intervjun och 
följdfrågorna bestämdes under intervjuns gång, så att respondenten kunde svara fritt 
för att sedan styras in på ett ämne som tycks relevant för syftet (Kylen, 2004; Lantz, 
2013). Efter de större frågeområdena sammanfattade observatören det personen sagt 
(Kylen, 2004). Intervjuerna avslutades med att observatören gjorde en summering av 
frågorna och frågan om det fanns någonting mer att tillägga, för att denne skulle få 
möjlighet att säga något ytterligare efter observatörens uppfattning av intervjun. 
(Danielson, 2015). Intervjuerna var 24–33 minuter långa, med en medellängd på 28 
minuter exklusive tid att skriva på papper. För att kunna gå tillbaka till intervjuerna 
och höra vad respondenten sa (Kylen, 2004) samt kunna återspegla respondentens 
egna ord (Dalen, 2013) spelades intervjuerna in. Intervjuerna utfördes under hösten 
2017. 
 

Dataanalys 
Intervjudata från inspelningarna skrevs ut ordagrant då det gav möjlighet att se 
tydligare när stödord användes, när deltagarna tog pauser i meningarna och vilken typ 
av paus det var.  Analysarbetet utfördes med hjälp av en systematisk text kondensation 
enligt Malterud (2012). Utskriften lästes ett flertal gånger och bearbetades sedan, där 
text som svarar på problemformuleringen togs ut för att sedan få fram olika teman av 
den utvalda texten (Danielson, 2015; Henricson & Billhult, 2015). Temana som 
framkom var: Hur påverkas omvårdnaden samt patienten? Vilka känslor uppstår hos 
vårdpersonalen? Hur hanteras situationerna? och Hur används kommunikationen? 
Temana var kopplade till hur sjuksköterskorna reagerade och hanterade våldsamma 
situationer (bilaga 2). Därefter plockades information som svarar på syftet ut, så 
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kallade meningsbärande enheter. De kodades sedan i grupper för att identifiera och 
klassificera alla meningsbärande enheter i texten. När nya koder skapades lästes 
tidigare text om för att se om fler meningsbärande enheter fanns. En del kodgrupper 
innehöll endast några få meningsbärande enheter och övervägdes då att läggas in 
under andra grupper eller tas bort helt. I de grupper med många meningsbärande 
enheter övervägdes grupperna att delas upp i nya grupper enligt Malterud (2012). 
Därefter skrevs de olika meningsenheterna ihop och citat valdes ut ur texten för att 
spegla de som just skrivits. I fjärde fasen sattes bitarna ihop och texter sammanfattades 
i form av återberättelser (Malterud, 2011). Analysen och utskriften av alla intervjuerna 
utfördes av båda intervjuarna. 
 

Etiska överväganden 
En etisk egengranskning enligt hälsohögskolans anvisningar gjordes innan studien 
började (bilaga 3). Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 
etiska principer som användes för att bibehålla deltagarnas värde och rättigheter. 
Hänsyn gavs till deltagarnas säkerhet och välbefinnande (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Information om undersökningen skickades först ut till enhetscheferna på valda 
länssjukhus efter att telefonkontakt tagits (bilaga 4). Efter samtycke ombads cheferna 
att skicka ut informationsbrev till deltagarna (bilaga 5).  I informationsbrevet framgick 
kort om bakgrunden och syftet, hur data samlades in, hur data hanterades, att svaren 
inte kunde kopplas till en specifik individ samt att deltagandet är frivilligt och att 
individen kan avbryta deltagandet när som helst utan motivering samt vilka som är 
ansvariga för studien och vart de kan vända sig om eventuella frågor. Ovanstående är 
information som alla respondenter enligt Kristensson (2014) ska få ta del av. Innan 
intervjuerna började inhämtades samtycke av deltagarna (bilaga 6), de påmindes om 
informationen i brevet samt gavs muntlig information om var examensarbetet kommer 
publiceras och vad som kan lovas och inte lovas med studien. Till exempel att arbetet 
förväntas väcka ett intresse för personal om vad som kan förbättras på arbetsplatsen, 
men att en garanti att förändring kommer ske inte kan lovas. Det är ytterligare 
information som Kristensson (2014) nämner att respondenter ska få ta del av. Slutligen 
fick de ett stödpapper med arbetets definition av våld och kontaktuppgifter till 
intervjuarna och dess handledare (bilaga 7). 
 
Deltagarnas personuppgifter behandlades med största möjliga konfidentialitet. 
Uppgifterna antecknades och lagrades på ett icke identifierbart sätt, där utomstående 
inte kunde få åtkomst till informationen. Eftersom intervjun var utformad så att 
känsliga personuppgifter inte framkom, behövdes ingen tillämpning av 
etikprövningslagen (SFS 2003:460). Med avsikt att skydda deltagarna fanns känsliga 
personuppgifter inte med (Vetenskapsrådet, 2017). Insamlade uppgifter används 
endast till examensarbetet. All data förstörs efter examensarbetets slut (Danielson, 
2015). 
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Resultat 

Resultatet presenteras utefter de olika teman som framkom efter analysen, nämligen: 
Hur påverkas omvårdnaden samt patienten? Vilka känslor uppstår hos 
vårdpersonalen? Hur hanteras situationerna? och hur används kommunikationen?  
 

Våld skapar särbehandling av patienten 
En gemensam upplevelse bland respondenterna var att hos patienter som är 
våldsamma blir omvårdnaden påverkad på något sätt. De menar att våldsamhet hos 
patienter skapar svårigheter då det är svårt att fysiskt komma nära inpå en hotfull eller 
fysiskt utåtagerande patient men att det också är en säkerhetsfråga. Det läggs inte stor 
vikt vid om patienten är fysiskt eller psykiskt våldsam, sjuksköterskan avvaktar med 
att ge vård tills situationen är säker att hantera. Våldsamma anhöriga avlägsnas istället 
så vården kan fortsätta. Går det dock inte att avstyra och patienten är fortsatt våldsam 
avslutas samtalet eller så får en kollega ta över. Omvårdnaden påverkas också på det 
sätt att omvårdnaden uteblir då våldsamma patienter har gått ifrån och nekat till vård. 
 
Det är svårt att hjälpa patienter som är hotfulla, aggressiva och skriker eller är fysiskt 
utåtagerande. Det finns våldsamma patienter som inte vill ha vård och de kan inte 
tvingas till det, sjuksköterskan eller läkaren får istället resonera med patienten. Det går 
dock att tvinga en del patienter till vård, även om det behövs läkarintyg för tvångsvård. 
Gemensamma upplevelser är att patienten på något sätt utsätts för övergrepp om de är 
våldsamma. Det kan röra sig om att hålla fast patienter, tvångsvård och slagsmål.  
 

Det krävdes 4 karlar för att hålla fast honom. Det är klart att det påverkade 
honom för eeh, för hans behandling blev framför allt fördröjd. 

 (Sjuksköterska, 54 år, över 10 års erfarenhet). 
  

De patienter som är mest våldsamma är alkohol- och drogpåverkade, vilka ofta 
kommer in med polis. Patienter som kommer in med polis kan ibland bli fasthållna för 
att vårdpersonalen ska utföra vård, såsom provtagning. Under intervjuerna framkom 
det att det inte får ske såvida det inte finns en ordination på tvångsvård. 
 

Blodprovstagningar, och där ibland så är dom ju inte så samarbetsvilliga. 
Ehh så då har det ju hänt att man fått ta prover på folk som blivit 
nedbrottade, på golvet liksom. 

 (Sjuksköterska, 33 år, med 1–5 års erfarenhet). 
 
Det framkom att diabetiker har högre risk att utsättas för övergrepp eller tvångsvård 
då de med låg glukos i blodet som samtidigt är våldsamma, vårdas mot sin vilja genom 
att sjuksköterskor injicerar patienterna med glukos. Den här typen av behandling kan 
dock utföras mot en persons vilja, utan en ordination på tvångsvård eftersom en 
diabetiker med lågt blodsocker kan ha svårt att uppfatta situationen samtidigt som 
situationen kan vara livshotande. Patienter som fått glukos tackar oftast personalen för 
att de utfört åtgärden. Ett ytterligare exempel är när personal räddar livet på patienter 
som försökt att begå självmord. Då kan patienterna istället bli upprörda och tappa 
förtroendet för vården. Patienter med självskadebeteende hålls ibland fast. Det anses 
dock inte vara något negativt mot patienten, då personen överlever. 
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Ehm så att hindra ett självskadebeteende är ju inte att det leder till 
negativa   konsekvenser för patienten rimligen, även att dom upplever att 
dom tappar förtroendet för sjukvården så... jag kan inte se på när någon tar 
livet av sig.  

(Sjuksköterska, 45 år, över 10 års erfarenhet). 
 
Omvårdnad som utförs på patienter med nedsättningar som kanske inte alltid vet vad 
som händer; som till exempel patienter med demens, psykiskt sjuka eller de med 
skallskador kan även ses som ett övergrepp.  
 

...annars så är det ju det som kanske också är svårt, är ju om det är äldre och 
dementa som inte förstår riktigt att vi måste hjälpa dom att byta blöja till 
exempel eller så. Där kan det ju också handla om att det blir våld/.../man 
måste göra de så. 

(Sjuksköterska, 33 år, 1–5 års erfarenhet) 
 
Övergreppen som patienterna utsätts för upplevs som att de tappar förtroendet för 
sjukvården, att de känner sig orättvist behandlade, felbedömda eller felbehandlade. 
Det var delade meningar om det utförs och erbjuds samma omvårdnad till våldsamma 
patienter som till icke våldsamma patienter. Det kan handla om att sjuksköterskan 
undviker att gå in till patienten, pratar mindre med patienten eller inte alls samt endast 
gjort det som anses viktigt. Samtidigt menar andra att de erbjuder alla patienter 
samma vård och att omhändertagandet inte skiljer sig åt. En våldsam patient kan dock 
påverka andra patienters omvårdnad. Det tar tid från andra patienter, de andra 
patienterna har upplevts rädda samt att våldsamma patienter har slagits med andra 
patienter. 
 

Våld skapar rädsla, oro, ledsamhet och otrygghet hos personalen 
Det var många olika emotionella reaktioner som uppstått hos respondenterna. De har 
känt sig ledsna, hotade, kränkta eller upprörda vid en våldsam händelse. Rädsla, oro 
och en känsla av obehag har uppstått. Det är även jobbigt att få negativa reaktioner 
riktat mot sig.  
 

Om man säger att det har varit väldigt mycket verbalt, /.../då kan man ju 
känna sig ledsen givetvis efteråt ehh, fast /.../man ska inte ta åt sig det för 
den här personen är inte vid sina sinnesfulla bruk.  

(Sjuksköterska, 44 år, över 10 års erfarenhet). 
 
Därför har tröttsamhet och aggression blivit riktat mot patienten i gensvar. Ibland kan 
våldet besvaras med irritation eller frustration. Det kan handla om att sjuksköterskan 
bara vill väl men att patienten inte förstår och blir våldsam även om sjuksköterskan 
gör rätt och förklarar på ett bra sätt. Sjuksköterskan börjar då ifrågasätta förmågan att 
förklara situationen eller börjar fundera om något utförts fel. Det sker funderingar på 
vad som faktiskt hände i situationen efteråt. Hur situationen löstes, om det kunde lösas 
på något annat sätt och om situationen hanterades rätt eller fel.  
 
 

Så tänker man “shit vad har jag gjort för fel?”, “kunde jag göra 
något annorlunda?”, “skulle jag närma den här situationen på något annat 
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sätt?”, “skulle jag förklarat på något annat sätt?”. 
   (Sjuksköterska, 29 år, 6–9 års erfarenhet) 

 

Våldet rinner av en och att det inte är någonting som mås dåligt över eller som det 
grubblas över. Tankarna följer aldrig med hem men det uppkommer kortvariga 
negativa känslor. All typ av våld tär på individen menar de men fysiskt våld påverkar 
individen mest. Erfarenheten av att blivit utsatt för våld skapar en typ av förberedelse. 
Mindre otrygghet, osäkerhet och rädsla, och ett större lugn upplevs hos de som utsatts 
för våld innan. En trygghet är annars de andra i personalen samt larmtelefonen.  
 

Det finns olika tolerans kring våld beroende på vem patienten är. Det är lättare att bli 
irriterad på en alkoholpåverkad person än en person med psykisk ohälsa, där det finns 
mer förståelse, acceptans och mindre rädsla för en patient som är psykiskt sjuk.  
 

Jag tror inte man känner sig lika rädd för en sån patient /.../ den har en 
sjukdom på nåt sätt, man har en annan förståelse för den patienten. /.../ett 
mer accepterande våld man blir ju mer irriterad och kanske så även om man 
kanske inte visar det på dom alltså som är alkohol- och drogpåverkad.  

(Sjuksköterska, 44 år, över 10 års erfarenhet). 
 
Patienter med psykisk sjukdom, demens, alkohol- eller drogpåverkan eller om de är 
friska finns det med andra ord olika toleransnivå på.  
 

En psykiskt sjuk människa har ju ändå, alltså då är det ju något som är 
problem i hjärnan eller så som gör att dom får ett felbeteende. Dom kan inte 
rå för sitt beteende alltid, till exempel om det är en patient som är autistisk 
eller så då är jag ju mer förstående och mer accepterande mot det beteendet. 
Ehh så jag har nog större tolerans om någon är psykiskt sjuk än om man är 
helt frisk i huvudet och ändå hotfull.  

(Sjuksköterska, 45 år, över 10 års erfarenhet). 
 

Våldsamma patienter leder till undvikande vårdpersonal 
Det finns olika sätt att hantera våldsamma situationer på enligt respondenternas svar. 
Det förekommer att vård på något sätt utförs mot patientens vilja, men det händer 
också att de inte utfört omvårdnad på grund av den egna säkerheten. Exempel på det 
är att avsluta samtalet med patienten, låtit patienten gå hem, att ha undvikit att gå in 
till patienten, bett patienten gå samt lämnat patienten. Ett undvikande beteende tycks 
vara en vanlig förekommande hantering av våldsamma situationer, där de menar att 
samma vård utförs men att mindre tid spenderas åt patienten. De avvaktar innan de 
närmar sig, pratar inte med patienten mer än nödvändigt, backar undan eller förklarar 
inte för patienten fullt ut vad som ska ske. Det tillkallas även polis, väktare eller en 
kollega i form av sjuksköterska eller läkare för att hantera våldsamma patienter. Vidare 
framkom att anmälan inte alltid görs, men att det skulle göras om våldet resulterade i 
en ihållande skada.  
 

Asså skulle jag få en skada av det skulle jag självklart anmäla det så, asså det 
har ju inte vart så att jag fått ont av asså jag får ju ont i stunden precis men 
sen har jag ju inte fått nåt mer av det, skulle det bli nåt mer så skulle jag ju 
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gå vidare och anmäla det typ som en arbetsskada eller nåt sånt, men så, så 
stort har det aldrig varit, men visst jag har ju fått slag. 

(Sjuksköterska, 36 år, över 10 års erfarenhet). 
 
Svar på frågan om varför våldet inte anmäls var bland annat: 
 

Det är nog för att många gånger hamnar det där våldsamma situationerna 
de gångerna man har mycket att göra kanske, eh och då blir det lite sådär 
att… man hinner inte riktigt och sen så, ja... till nästa arbetspass så är det lite 
förglömt, att det ändå rinner av litegrann.  

(Sjuksköterska, 36 år, över 10 års erfarenhet). 
 

Det framkom i intervjuerna att respondenterna aldrig skulle använda våld tillbaka eller 
gå upp till samma nivå av våld som den våldsamma patienten är i. Dock framkommer 
det att det är av god vikt att visa att sjuksköterskan står över patienten utan att göra 
något våldsamt men det har hänt att personal “brusat upp” och slagit näven i bordet. 
Slagsmål har även bevittnats mellan en kollega och en patient. 
 
Erfarenheten om våld på arbetsplatsen har lett till ett annat tänk eller en annan 
hantering av våldsamma situationer. De tänker mer på säkerheten så som placeringen 
inne i ett rum, att ha dörren på glänt, att använda överfallslarmet eller larmet på 
telefonen, att inte utsätta sig för uppenbara och onödiga risker samt att tillkalla polis. 
De vet vilka möjligheter som finns och vad de kan förvänta sig i en våldsam situation. 
De nämner även att de har nödvärnsrätt, att de inte tar till sig och vågar säga ifrån. 
Dock skapas inte erfarenhet av endast en enskild våldsam händelse utan en bättre 
hantering uppnås efter en tid med våld på arbetsplatsen. Det hjälper att prata med 
kollegorna om händelsen för att bearbeta den, men det hjälper även att reflektera över 
vad som hände eller bära med sig händelsen som en erfarenhet. 
 

Våldet medför en undvikande kommunikation  
Kommunikationen är viktig för att undvika eller avleda våld. Det finns alltid en 
möjlighet att avstyra och lugna situationen. Det är genom att samtala med och lugna 
patienten som våldsamma situationer kan undvikas. Sjuksköterskan ska även själv 
vara lugn och trevlig, inte höja rösten utan istället prata lugnt och använda en mjuk 
och lugn ton. I vissa situationer kan dock en skarpare eller mer bestämd ton tas utan 
att höja rösten tillbaka mot patienten. Ytterligare ska sjuksköterskan se och höra 
patienten och anhöriga, resonera och prata patienten till sans. Som tidigare nämnt är 
ett undvikande beteende vanligt förekommande gentemot våldsamma patienter. Då 
blir kommunikationen lidande, då sjuksköterskan inte pratar med patienten mer än 
nödvändigt, inte alls eller backar undan.  
 

Oftast så upplever jag att de gånger det har blivit våldsamt över lag eller så 
här då är det kommunikationen som har brustit på nått sätt. 

(Sjuksköterska, 33 år med 1–5 års erfarenhet).  
 
Våld går att undvika med kommunikation genom att förklara situationen så som att 
förklara vårdkedjan vid de tillfällen patienter blivit våldsamma då de anser att de blir 
felbehandlade på grund av okunskap. Det kan till exempel vara nyinflyttade som inte 



16 
 

har kunskap om när vårdcentralen ska kontaktas och när kontakt med akuten ska tas 
eller andra som haft ryggvärk länge men anser att de måste få akutvård ändå. 
 

Folk som inte har vart i Sverige så länge som har kommit från ett land där 
sjukvårdssystemet är på ett helt annat sätt dom förstår inte riktigt alltid hur 
det är i Sverige och dom kan bli ganska otrevliga/…/ Så och tycka att det är 
helt galet och vill träffa läkare och har man då inte nån läkare som vill träffa 
dom för att ehh dom ska vända sig till sin vårdcentral eller kanske till och 
med till sin tandläkare då kan dom ju bli ganska otrevliga. Men där handlar 
det ju om okunskap på något sätt. 

(Sjuksköterska, 33 år med 1–5 års erfarenhet) 
 
Ibland är det dock svårt att undvika att situationen blir våldsam trots avledande. Då 
används istället en högre röst och ett mer bestämt samt skarpt tonläge. Då hjälper det 
att be patienten att lugna sig och förklara att patienten inte kan bete sig på det sättet, 
vilket anses vara en fungerande taktik. Fortsätter dock situationen att vara våldsam 
bör samtalet avbrytas. Ibland kan det dock vara svårt att behålla lugnet. 
 
 

Jag har haft en situation där jag liksom inte blir hotfullt anklagad men 
anklagad där jag känner mig kränkt där jag då har svarat tillbaka och 
liksom drämt näven i bordet och så sagt att det här tolererar inte jag. Det 
här är kränkning mot mig att säga dem här sakerna och rusat från rummet 
gråtandes och liksom sagt att jag skickar in en kollega här för jag kan inte ta 
mer från dig.  

(Sjuksköterska, 36 år med över 10 års erfarenhet). 
 
 

 
Kommunikationen blir sämre och begränsad när patienter är våldsamma. Det 
förekommer att sjuksköterskorna inte förklarar vad de gör för åtgärder och med det 
undanhållit information för att undvika att patienten säger nej, samtidigt försöker de 
övertala en patient som säger nej. 
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Metoddiskussion 

En intervjustudie utfördes då det är få studier gjorda om problemet och syftet har blivit 
besvarat genom den valda metoden. En kvalitativ metod valdes då personers 
uppfattningar om ett fenomen studerades med hjälp av intervjuer (Kristensson, 2014). 
Intervjuer är en vanlig metod när individers upplevelse eller uppfattning undersöks. 
En semistrukturerad intervju valdes då det är svårt att fånga personers attityder och 
värderingar i helt strukturerade intervjuer (Lantz, 2013). I ostrukturerade intervjuer 
ska ett antal frågeområden täckas av där respondenten får prata fritt och styras in på 
ämnen för att svara på det intervjuaren vill (Kylen, 2004). Att använda 
semistrukturerade intervjuer var därför en styrka då tiden för vissa intervjuer var 
begränsad och en ostrukturerad intervju inte skulle ge möjlighet att ge en förståelse för 
problemformuleringen på grund av det. Ytterligare en anledning till att en 
semistrukturerad metod användes är att en del personer kan tycka att den typ av frågor 
som ställs i helt strukturerade intervjuer är irrelevanta (Lantz, 2013).   
 
Då urvalet och studiekontexten är noggrant beskrivet ökar överförbarheten i arbetet 
(Kristensson, 2014). En styrka var att ett informationsblad med bland annat definition 
av våld skickades ut till respondenterna innan för att de skulle vara insatta i ämnet, 
förstå syftet och sammanhanget innan intervjun började. Det stärker personens 
förmåga att svara på frågorna (Lantz, 2013). I informationsbladet framkom det att 
respondenterna skulle vara allmänsjuksköterskor men trots detta intervjuades en 
ambulanssjuksköterska. Ambulanssjuksköterskans intervju var likvärdig de andra 
intervjuerna, därav beslutades att dennes intervju inte skulle påverka resultatets 
trovärdighet och togs då med. Att intervjuerna var likvärdiga anses bevisa att 
erfarenheten som kommer med arbetet inom akutsjukvården väger en stor del i hur 
sjuksköterskan ser på och hanterar våldsamma situationer. Det som kan ha gjorts 
innan intervjun började är att fråga personen innan om utbildning, men då detta 
framgick tydligt i informationsbrevet ansågs det inte vara nödvändigt. 
 
Då det var första gången en kvalitativ intervjustudie genomfördes av författarna har 
arbetet påverkats på det sätt att en stor kunskap om området inte fanns. Dock har nya 
kunskaper om datainsamling givits (Henricson, 2015). För att större och mer 
fördjupade intervjuer ska kunna utföras krävs en motiverad respondent. Tanken från 
början var att varje intervju skulle ta cirka 40 minuter men då en av 
verksamhetscheferna inte kunde bidra med mer än 30 minuter per person valdes 
istället kortare tid. Kortare intervjuer kräver mer struktur medan en längre intervju 
kan vara mer öppen (Kylen, 2004). Att tiden kortades ner kan tänkas medföra att 
intervjuerna inte blev tillräckligt fördjupade. Tillförlitligheten stärks vid djupa och 
omfångsrika intervjuer, vilket medför att längre intervjuer hade kunnat ge ett mer 
tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). Dock anses intervjuerna vara tillräckligt 
omfattande för att ett tillförlitligt resultat ska ha givits.   
 
Anledningen till att en panelintervju med en huvudintervjuare och en observatör 
användes var för att olika nyanser av respondentens svar skulle ses. Olika nyanser sågs 
då det var två olika personer som kunde lyssna och reagera på olika saker respondenten 
uppgav (Kylen, 2004). En styrka med intervjuerna var att ett “frågepapper” gjordes för 
att skapa en struktur och ge överförbara intervjuer (Henricson, 2015). Utöver det är 
det gynnsamt att ha ett frågepapper, en så kallad intervjuguide för att alla respondenter 
ska svara på samma frågor och för att intervjuaren ska fokusera på valt fenomen. På så 
sätt stärks även giltigheten. Ytterligare något som stärker giltigheten är att beskriva 
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när i tiden intervjuerna skett, vilket framkommer i metoden (Kristensson, 2014). 
Vidare kan diskuteras om en gruppintervju hade varit en bättre metod. Ett antagande 
kan då vara att det är svårt att få tillräckligt med deltagare på samma plats och tid, då 
intervjuerna inte ägde rum i samma stad. Ytterligare en tanke är att respondenterna 
kanske inte vill öppna sig inför andra och berätta om hur de agerar vid våldsamma 
situationer. 
 
Provintervjuerna gjordes innan intervjuerna för att testa frågorna och diskutera 
intervjuteknik (Dalen, 2013). Då ålder inte ansågs vara känsligt att fråga om valdes 
frågan “Hur gammal är du?” istället för att fråga respondenten vilket åldersspann 
personen befann sig i. Frågor om positiva och negativa faktorer i arbetet och hur 
personen upplever våldet ansågs vara för breda frågor som inte skulle svara på syftet 
under den begränsade tiden och beslutades därför att tas bort. Nya frågor som uppkom 
istället var: “Kan du berätta om en våldsam/hotfull situation?”, “Hur hanterade du 
situationen?” och “Hur påverkades vården/omvårdnaden?”. Frågorna lades till då de 
ansågs vara relevanta till syftet. Frågan om de kunde berätta om en våldsam/hotfull 
situation valdes då det är en öppen fråga där respondenterna får prata fritt och 
väntades ge svar från ett annat perspektiv på hur de hanterade situationen och hur 
omvårdnaden påverkades, än om endast frågorna om detta ställdes. Det antogs även 
ge respondenten en reflektion i hur de agerade och hur det påverkade omvårdnaden 
på ett annat sätt än om de endast fick reflektera över hur de brukar agera. De fick alltså 
ett verkligt exempel att reflektera över istället för att föreställa sig en situation. Den 
tekniska utrustning som skulle användas provades även för pålitlighet och av 
ovanstående anledningar ska provintervjuer alltid göras (Dalen, 2013). Intervjuerna 
började med lättsamma frågor för att sedan bli mer centrala. Det gjordes för att 
respondenten skulle känna sig avslappnad från början. Mot slutet ställdes en öppnare 
fråga igen för att deltagaren själv skulle berätta om sina upplevelser (Dalen, 2013). Två 
sammanfattningar gjordes under varje intervju då det visar att ämnet lämnas och 
samtidigt för att få en klar bild över att intervjuaren förstått rätt. Då kan personen även 
göra tillägg på det som sagts (Danielson, 2015).  Intervjuerna spelades in för att få med 
respondentens egna ord (Dalen, 2013) och för att kunna lyssna på vad respondenten 
verkligen sa (Kylen, 2004). Nackdelar med inspelning är att respondenten kan känna 
sig hämmad under intervjun och vid analys måste intervjuerna lyssnas igenom (Kylen, 
2004). Inspelningar fångar endast upp den verbala kommunikationen och visar inte 
vilket kroppsspråk eller ansiktsuttryck personen hade under intervjun, vilket gör att 
viss information kan försvinna ur datainsamlingen (Malterud, 2011). För att 
komplettera ljudupptagningarna kunde anteckningar om kroppsspråk dokumenterats 
under intervjuerna.  
 
För att få en bättre möjlighet till förpliktande och systematisk genomgång skrevs 
intervjuerna ut. Eftersom att intervjuarna också utförde utskrifterna av intervjuerna 
kan analysens pålitlighet höjas (Malterud, 2011). Pålitlighet i arbetet har även visats då 
förförståelsen är upplyst samt att transkriberingen och analyseringen av den inspelade 
data beskrivits (Wallengren & Henricson, 2015). Något att poängtera är att det inte går 
att utesluta att förförståelsen påverkar resultat och dataanalys (Henricson, 2015).  Det 
ska heller inte glömmas att intervjuarnas egenskaper och intressen sätter sin prägel på 
vilka frågor som ställs eller inte ställs, vilket i sin tur påverkar resultatet. Utskriften ska 
inte förväxlas med verkligheten eftersom att de olika leden i överföringen från ljud till 
text alltid innebär en viss filtrering där texten kan förvrängas under processens gång. 
Respekt ska visas till den rådata som fås ut (Malterud, 2011). Analysarbetet gjorde att 
textstycken kunde sorteras in under de olika teman som framkom och ett tydligt 
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resultat kunde då läsas av, vilket underlättar för både författare och läsare. Genom att 
skriva in de meningsbärande enheterna i en tabell blev det lättare för alla att läsa och 
antas göra resultatet mer lättöverskådligt. Tillförlitligheten höjs när analysprocessen 
till synliggörs och dokumenteras i till exempel en tabell (Kristensson, 2014).  
 
Överensstämmelsen mellan tema och undertema har studerats av utomstående och en 
kamrat samt handledare har läst arbetet för att ge högre trovärdighet till 
examensarbetet (Wallengren & Henricson, 2015). Tillförlitligheten i arbetet ökar då 
triangulering utförts, det vill säga att båda författarna har analyserat texten, eftersom 
att resultatet inte färgas av en enskild individs tankar. Då handledaren som har en 
professionell kompetens inom området har läst utskriven data och analysen antas även 
öka tillförlitligheten. Det ger även mer verifierbarhet till arbetet. Ytterligare två 
faktorer som stärker verifierbarheten är att citat använts i resultatet då det visar 
läsaren hur väl citaten överensstämmer med det skrivna resultatet. För att 
verifierbarheten ska utvecklas i arbetet kunde läsaren fått ta del av utskrivna intervjuer 
och på så sätt själv bedöma hur väl resultatet överensstämmer med insamlad data 
(Kristensson, 2014). Det sistnämnda valdes att inte göras då respondenternas 
arbetskamrater som läser arbetet eventuellt kan koppla information i utskriven data 
till enskild person, vilket skulle medföra att respondentens identitet skulle röjas.  
 
 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar 
omvårdnaden inom akutsjukvården. Det framkom att kommunikation var nyckeln till 
att undvika eller att avbryta våld och precis som bakgrunden säger är 
kommunikationen viktig i mötet med patienten (Angland et al., 2014; Avander et al., 
2016). Sjuksköterskor som upplevt våld på arbetsplatsen hade även till största del känt 
rädsla. Det framkom att omvårdnaden påverkas på det sätt att sjuksköterskan agerar 
annorlunda mot en våldsam patient, genom olika undvikande strategier eller 
utförandet av tvångsvård. Resultatet menar att omvårdnaden påverkas negativt. Kan 
inte en god omvårdnad tillämpas sänker det säkerheten och kvaliteten på 
omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Säkerheten sjunker när inte 
sjuksköterskan deltar i en patientnära vård (Kenward et al., 2017; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Kvaliteten på omvårdnaden kan kopplas till hur 
sjuksköterskan utför omvårdnadsinsatserna och hur sjuksköterskan bemöter 
patienten. Då respondenterna tilltar ett undvikande beteende genom att samtala med 
patienten så lite som möjligt samt att endast utföra det de bedömer är de viktigaste 
omvårdnadsinsatserna sänks kvaliteten på omvårdnaden för våldsamma patienter. 
Det uppkommer även ett etiskt dilemma när sjuksköterskor väljer att ge en begränsad 
omvårdnad till patienten men också när sjuksköterskan väljer att eliminera patientens 
rätt till självbestämmande då tvångsvård utförs utan läkarintyg. När denna rättighet 
tas bort från patienterna skapar det ett lidande. Om då sjuksköterskan istället skulle 
visa respekt för patientens självbestämmande men också patientens värdighet, 
integritet och sårbarhet skapas tillit, hopp och mening hos patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 
 
I ett vårdperspektiv är det inte fullt möjligt att ha en ömsesidig kontakt, då 
sjuksköterskan finns där för patienten och inte tvärt om, men genom att patienten får 
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berätta och sjuksköterskan lyssna sker en viss ömsesidighet (Buber, 1923), vilket kan 
jämföras med resultatet som menar att mötet och kommunikationen är betydligt 
mindre när patienten är våldsam. Då finns inte sjuksköterskan där för att lyssna på 
patientens funderingar. Buber (1923) menade att en ömsesidig relation är svårt att 
upprätthålla i vården dock är ett undvikande beteende hos sjuksköterskan långt ifrån 
ett fungerande vårdmöte enligt Buber. Resultatet visar även att sjuksköterskan ska 
kommunicera på ett lugnt sätt men visa sig mer auktoritär än patienten då de besitter 
högre kunskap inom området. Enligt Bubers teori ska detta maktspel inte brukas. Dock 
ansågs det vara en god strategi hos respondenterna för att lugna den våldsamma 
patienten då våldsamheten ofta beror på okunskap. Studier menar också på att det inte 
finns tillräckligt med tid för att skapa ett tillförlitligt möte. Något som inte resultatet 
visar men som enligt Bubers teori är essentiellt Buber (1923).   
 
Om ett äkta möte ska kunna ske mellan sjuksköterska och patient måste 
sjuksköterskan enligt Buber (1923) tilltala patienten samt svara på tilltal. Försöker 
sjuksköterskan då undvika patienten så som studier (Pich et al., 2010; Roche et al., 
2009) och resultat menar, sker inget äkta möte och en relation kan inte skapas. När 
sjuksköterskan undviker mötet och kommunikationen med patienten kan inte en 
nödvändig relation skapas och en Jag-Det relation uppstår. Där sjuksköterskan inte 
uppfattar patienten som en unik existens och ett objekt. Sjuksköterskan kan därför inte 
få en subjektiv och fullständig uppfattning om patientens omvårdnads- och 
individuella behov då patienten bara observeras och bedöms utanpå. Dock menar 
resultatet att det är svårt att komma nära inpå en våldsam patient vilket kan tyda på 
att det är patienten som är anledningen till att ett äkta möte inte kan ske och en Jag-
Du relation inte uppnås.  
 
Enligt både resultat och studier är både psykiskt- och fysiskt våld förekommer, men 
psykiskt våld förekommer i större utsträckning är fysiskt (Gates et al., 2006; Lee 
Gillespie et al., 2016; Renker et al., 2013). Anledningen till att fysiskt våld är mindre 
förekommande kan vara att våldsamma situationer undviks, att patienten hålls fast 
och att våldet då inte hinner ske eller som det även framkom i resultatet att allt fysiskt 
våld inte räknas som våld då personen är sjuk och inte förstår sin handling. Det var 
förvånande att ingen respondent berättade om hur långa väntetider, de trånga 
utrymmena och den stressiga och osäkra situationen skapar våld som tidigare studier 
menat (Angland et al., 2014; Jiao et al., 2015; Pich et al., 2010; Renker et al., 2013). 
Istället menade majoriteten att patienterna är som mest våldsamma när de kommer in 
med polis och/eller är alkohol- och drogpåverkade.  
 
Känslor som uppstod hos respondenterna var i majoritet rädsla, obehag och 
frustration. Ingen person bar med sig de jobbiga känslorna hem utan menade att våldet 
rann av dem. Det förekom aldrig någon psykisk eller fysisk skada. De känslor är vanliga 
men till skillnad från examensarbetet visar litteratur att sjuksköterskorna även bär 
med sig känslorna en längre tid (Avander et al., 2016) och att mer långvariga känslor 
som depression (Hassankhani et al., 2017) och ångest (Terzoni et al., 2015) är vanligt. 
Studier och resultat är enade om att anledningen till att anmälningar av de våldsamma 
händelserna inte sker är på grund av att det verbala våldet ses som en del av arbetet 
(Hogarth et al., 2015; Angland, et al., 2014), att de inte drabbats av svår fysisk skada 
(Arbetsmiljöverket, 2011) samt att de tar för mycket tid av jobbpasset (Hogarth et al., 
2015). Resultatet visar även att händelsen runnit av vid arbetspassets slut och menar 
att alla våldsamma händelser egentligen borde anmälas. Intressant är att resultatet har 
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patientens lidande i fokus istället för sjuksköterskans lidande. Respondenternas 
lidande är inte lika stort som i andra studier där de emotionella reaktionerna (Petzäll 
et al., 2010) och fysiska samt psykiska skadorna är större (Gates et al., 2006; Jiao et 
al., 2015; Pich et al., 2010). I resultatet är inriktningen på hur patienten skapar sitt eget 
lidande genom att vara våldsam. I studier är det oklart om omvårdnaden fortsatt trots 
att patienten är våldsam, dock har patienter blivit fastbundna, fått mer läkemedel än 
nödvändigt samt blivit placerade i enskilda salar trots att de patienterna inte 
nödvändigtvis varit våldsamma utan på grund av att sjuksköterskan upplevt våld innan 
(Pich et al., 2010). Respondenterna har också hållit fast patienter för att utföra 
omvårdnad men mer än detta har inte nämnts av respondenterna. Dock framkommer 
det att respondenter själva vet att tvångsvård kräver läkarbeslut, något som dessvärre 
sker ändå. 
 
Både studier och resultatet menar att våldsamma patienter undviks (Avander et al., 
2016), där omvårdnadsåtgärder och kommunikation med patienten fördröjs så länge 
som möjligt eller görs så kort som möjligt. Det höjer risken för våld eller ytterligare 
våld (Pich et al., 2010; Roche et al., 2009) samt förhindrar att få reda på det 
individuella omvårdnadsbehovet (Renker et al., 2013). Då kommunikationen är viktig 
som både studier och resultat (Angland et al., 2014; Avander et al., 2016) menar är en 
intressant tanke om våld inom vården hade minskat om sjuksköterskorna inte hade 
haft ett undvikande beteende. Resultatet visar att personalen förklarar vårdsituationen 
för patienten för att skapa ett lugn och minska det våldsamma beteendet. Det stärker 
även studier som visar att information till patienter och släktingar om vad de kan 
förvänta sig under deras väntetid på akutmottagningen och om förväntad väntetid, 
minskar patientens osäkerhet och frustration. Ett förtroende skapas också utöver 
detta. Dock anses tidsbristen vara ett problem i att skapa många individuella och 
tillförlitliga möten, eftersom att sjuksköterskan snabbt måste prata med en person och 
bilda en åsikt om vad han eller hon säger (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 
2011), något som inte framkom i resultatet. 
 
En frågeställning som uppstod efter att ha läst studier var att sjuksköterskor som 
utsatts för våld på något vis förändrats i sitt arbete, vilket även användes som en fråga 
under intervjun. Det som påstods var att det var lättare att upptäcka om ett vårdmöte 
hade risk för att bli våldsamt. Respondenterna menar att de blivit mer medvetna om 
säkerheten och har inte närmat sig en våldsam situation utan att ha en snabb och säker 
väg ut. De har även fått större kunskap om att identifiera en våldsam patient samt att 
inte utsätta sig för en onödig och uppenbar risk, vilket även studier påvisar (Avander 
et al., 2016; Petzäll et al., 2010). Sjuksköterskorna menar att säkerhetstänket har 
förändrats på det sätt att de låter dörren till behandlingsrummet stå på glänt, står 
närmast dörren samt inte vänder ryggen till patienten. Studier visar att ett sådant 
säkerhetstänk är vanligt bland sjuksköterskor (Avander et al., 2016). 
 
Det sker en samhällsutveckling där våld och gängmedlemmar i större grad når 
sjukhusen och befolkningen uppmärksammas om detta via tidningar (Bergman et al., 
2017). Det ökade våldet antas skapa rädsla att söka akutsjukvård och ytterligare en 
rädsla kan ses i resultatet där respondenterna menar att patienter blivit rädda för 
patienter som varit våldsamma. Enligt Bergman et al. (2017) leds säkerhetsarbetet av 
polisen och sjukhusen tillsammans. Det är inte endast vårdpersonal som befinner sig 
på en akutmottagning, även väktare, och stundvis poliser, befinner sig där för att ge en 
ökad säkerhet. Säkerhetsåtgärder på akutmottagningen är något som stärkts under de 
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senaste åren i Sverige som både inledningen och resultatet visar. Deltagarna i resultatet 
menar att de söker hjälp och trygghet från polis och säkerhetspersonal vid våldsamma 
situationer när situationen upplevs svårhanterlig. Väktarnas påverkan på den 
våldsamma situationen kan diskuteras. Närvaron kan både trigga igång en misstänkt 
våldsam situation på grund av att patienten känner sig pressad eller lugna ner 
patienten då vakten kan ha en psykologisk effekt på de våldsamma patienterna när de 
ser väktarnas uniform, då de utstrålar kontroll (Lee Gillespie, Gates, Miller & Kunz 
Howard, 2012). Vårdpersonal hävdar att vakternas närvaro ger en positiv effekt där en 
situation är misstänkt våldsam eller redan är våldsam. Dock finns det tvivel om 
vakterna kan hantera en våldsam situation, dels på grund av förmågan men också på 
grund av att säkerhetsvakter saknar behörigheter att agera i vissa situationer, vilket är 
en annan samhällsdiskussion (Lee Gillespie, et al., 2012). 
 

Slutsatser 

Sammanställningen av intervjuerna visar på att patienten och inte sjuksköterskan 
påverkas mest utav den våldsamma patienten. Det för att omvårdnaden fördröjs eller 
uteblir då sjuksköterskan utformar ett undvikande beteende gentemot patienten men 
också för att tvångsvård utförs på våldsamma patienter utan läkarintyg. 
Sjuksköterskan hanterar de olika emotionella reaktionerna som uppstår vid 
våldsamma händelser genom att samtala med kollegor och att inte ta med sig arbetet 
hem.  
 
Sjuksköterskor kommer möta våld på arbetsplatsen då framförallt psykiskt våld utfört 
av patienter är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvård. Arbetet kan ge läsaren 
en ökad kunskap och förståelse i hur våldsamma situationer kan avledas, hanteras och 
undvikas. Examensarbetet kan ge en inblick i hur våldet inte alltid och inte endast 
skadar vårdpersonalen utan även patienten som blir nedhållen, ignorerad och 
tvångsvårdad. Arbetet kan ge en medvetenhet om att detta medför ett lidande som 
sjuksköterskan kan motverka samt få kunskap om hur tillämpning av säker vård och 
god kommunikation är essentiell för en god omvårdnad och hantering av våld på 
arbetsplatsen. Sjuksköterskan kan även få en förståelse och kunskap för att ett 
undvikande beteende och fördröjd vård till den våldsamma patienten inte betyder 
minskad våldsamhet utan bidrar till våldsamhet. Dessa kliniska implikationer är även 
applicerbart på all vårdpersonal och inte endast sjuksköterskor.  
 
Svensk forskning på valt fenomen är till stor del outforskat därför behövs forskning i 
alla dimensioner som uppmärksammar våldet inom vården. Det finns dock utländsk 
forskning på valt fenomen som kan överföras på Sverige. Framtida svensk forskning 
kan dock med fördel utföras med syfte att undersöka åtgärder som har ett mål att 
hantera och minska de våldsamma händelserna eller föra fokus på den våldsamma 
patientens upplevelse för att skapa mer förståelse för situationen. 
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Bilagor 

Bilaga 1-Stödpapper med frågor 
Frågor under intervjun  
 
Hur gammal är du? 
  
Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

• <1 år 
• 1-5 år 
• 6-10 år 
• > 10 år 

 
 

Har du blivit utsatt för våld när du jobbat på akuten? 
 
Kan du berätta om en våldsam /hotfull situation? 
Om inte: Hur känner du kring att hamna i en hotfull situation? 
 
 Hur hanterade du situationen? 

-          Uppstod det några känslor hos dig? 
-          Påverkades någon annan än du av ditt agerande? 
-          Kan du berätta mer… 
-          Hur då… 
-          Kan du ge exempel… 

  
Skulle du säga att ditt arbete förändrades av den våldsamma situationen? 
 
Om inte: Har ditt arbete förändrats av vetskapen om våld? 

-          Tänk dig en våldsam situation: skulle arbetet vara densamma som innan situationen 
uppstod? 

-          Uppstår det några känslor hos dig när du tänker på våldet? 
-          Skulle någon annan än du påverkas av ditt agerande? 
-          Förändras omvårdnaden? 

  
Hur påverkades vården/ omvårdnaden? 
  
Har det uppstått några psykiska och/eller fysiska skador efter den våldsamma 
situationen? 
  

-          Påverkade skadorna ditt utförande av omvårdnad? 
  
  
Sammanfatta hela intervjun- finns det några oklarheter eller något mer att tillägga? 
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Bilaga 2-Teman som framkom under analysen 
Teman som framkom under analysen 
 

Tema Meningsbärande enheter Kodgrupp 

Hur påverkas 
omvårdnaden/ patienten Behandling fördröjs Behandling fördröjs/ uteblir 

 Behandling uteblir  

 Behandling avbryts  

 
Personen gick innan behandling kunde 
ske  

 kan inte tvinga en person till vård  

 svårt att hjälpa en som är våldsam  

   

 
Patienten upplevs känna att det har blivit 
felbedömda eller felbehandlade 

Patienten upplevs känna sig 
felbedömd/ tappa 
förtroendet 

 
Patienten upplevs känna att det har blivit 
orättvist behandlade  

 
Patienten upplevs tappa förtroendet för 
sjukvården  

   

 Fasthållning 
Patienten utsätts för 
övergrepp 

 Slagsmål med patienten  

 Ingripa mot en våldsam person  

 Vård mot personens vilja  

 
Vård mot personens vilja pga lågt p- 
glukos  

 Vård mot personens vilja pga skallskada  

 Vård mot personens vilja pga demens  

 Provtagning för polisen vill  

 Patienten överlevde fast hen inte ville  

 Tvångsvårdas efter läkarkontakt  

   

 
Man undviker patienten och gör bara det 
viktigaste Man undviker patienten 

 
Pratar inte med personen mer än 
nödvändigt  

 Gör bara det nödvändigaste  
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Andra patienter har verkat rädda för den 
våldsamma patienten 

Andra patienter har 
påverkats 

 Tid har tagits från andra patienter  

 Patienter har slagits med varandra  

   

 Erbjuder alla samma hjälp Erbjuder alla samma hjälp 

 Kan inte välja vem jag vårdar  

 
Omhändertagandet av patienten skiljer 
inte  

 Alla erbjuds samma vård  

   

   

 
Utförde inte samma omvårdnad som på 
en lugn person Utförde inte samma vård 

 Inte utfört samma vård  

   
Vilka känslor uppstår 
hos vårdpersonalen Ledsen 

Ledsamhet/ kränkt/ 
upprörd 

 Rusat från rummet gråtandes  

 Kränkt  

 Upprörd  

   

 Rädd 
Rädsla/ Oro/ Osäkerhet/ 
Obehag 

 Rädd för/ ville skydda min kollega  

 Osäkerhet  

 Obehaglig/Obehag  

 Otäck situation  

 
Känsla av att personen har ett vapen/ 
tillhygge  

 Känner sig hotad  

 Inte vågat närma mig  

   

 Frustration Irritation/ frustration 

 
Frustrerad när man inte når fram när man 
förklarar  

 Blivit jätteirriterad över att de inte förstår  
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 Irriterad  

 Tärt på en  

 Men skärp dig  

 Trött på situationen/ personen  

 
Trött för att man är van vid situationen 
(när någon är påverkad)  

 Blir nästan arg  

 väldigt arg  

   

 inte lika rädd för psyksjuk 
Olika känslor beroende på 
sjukdom 

 mer förstående för psyksjuk  

 
mer irriterad på alkohol- och 
drogpåverkade  

 
förstående och accepterande, mer tolerans 
mot psyksjuk  

   

 Gjorde vi rätt? 
Tankar om hur situationen 
löstes 

 Vad var det som hände nu?  

 Vad utsatte jag mig för?  

 
Mal i huvudet om omvårdnaden har 
brustit  

 Shit vad har jag gjort för fel?  

 Kunde jag göra något annorlunda?  

 
Skulle jag närma den här situationen på 
något annat sätt?  

 Skulle jag förklarat på något annat sätt?  

 Ledsen för hur man hanterade situationen  

   

 
Väldigt jobbigt om patient tar ut 
frustration på oss 

Jobbigt när någon inte är 
nöjd 

 Jobbigt när någon är arg på mig  

 Jobbigt att få negativitet emot sig  

   

 
Har aldrig gått hem och mått dåligt/ Inget 
man grubblar över/ det rinner av en Jag har inte påverkats 

 Inte fått nåt men av det  

 Ingenting jag oroar mig över  
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Har aldrig känt mig hotad så att jag blivit 
rädd  

 Är inte rädd  

 
Det uppstod inga känslor av att tänka på 
våld  

 
Nejmen jag tar nog inte åt mig eller så 
bara  

   

 Erfarenheten har gjort mig mer trygg Erfarenhet har påverkat 

 Erfarenheten har gjort mig mindre otrygg  

 Erfarenheten har gjort mig mindre osäker  

 Erfarenheten har gjort mig mindre rädd  

 Erfarenheten har gjort mig lugnare  

 
Veta sina möjligheter leder till mer 
trygghet  

   

 Kortvariga negativa känslor Tillfälligt grubblande 

 Tillfälligt grubblande just då  

 Går över samm dag  

 Man släpper det  

 Inget jag bär med mig hem  

 
Grubbla/reflektera över hur man 
hanterade situationen  

   

 Personalen är en trygghet skapar trygghet 

 trygghet att ha telefonen med larm  

   

 Man är inte mentalt förberedd okategoriserade 

 Fysisk våld påverkar en mer  

 Känner mig för det mesta trygg  

 Känna sig i underläge  

 
Skönt med vanligt efternamn, mindre risk 
att kollas upp  

 Man bär alltid med sig det  

 Brusa upp  

   
Hur hanteras 
situationerna Man låter det rinna av Man låter det rinna av 
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 Man låter det passera  

 
Lättare att ta skit som sjuksköterska än 
som person  

 Tar inte åt mig  

   

 Man bär med sig händelsen 
Man reflekterar/ bär med 
sig händelser 

 Pratar med annan personal  

   

 Haft polisen med i ambulansen Fått hjälp av polis/ väktare 

 Haft polisen rullandes bakom ambulansen  

 Avvakta och tillkalla väktare/ polis  

   

 Ta med en kollega in/ tillkalla en kollega 
Fått hjälp av annan 
personal 

 Skicka in en annan kollega  

 Kontakta läkare för tvångsvård  

 Kontakta en läkare  

 Annan personal blir stående i ett rum  

   

 
Pratar inte med personen mer än 
nödvändigt Agerat undvikande 

 Agerar undvikande  

 Avvaktat innan man vågar närma sig  

 Backa undan  

 
Utför samma vård men lägger inte tid på 
personen  

 Går ej in till patienten (pga egen säkerhet)  

   

 Tagit prover för att polisen vill Vård mot personens vilja 

 Utfört vård mot patientens vilja  

 
Vård mot personens vilja pga lågt p- 
glukos  

 Vård mot personens vilja pga skallskada  

 Vård mot personens vilja pga demens  

 
Vård så att personen överlevde fast hen 
inte ville  

 Fasthållning (motiverat)  
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Vill inte utsätta patienten för ökat lidande 
(gör det för personens bästa)  

   

 
Öppna dörren och säga att patienten ska 
gå (pga egen säkerhet) Inte utfört omvårdnad 

 Går ej in till patienten (pga egen säkerhet)  

 Åka från patienten (pga egen säkerhet)  

 Låta patienten gå hem  

 Avsluta samtal med patienten  

 Kan inte tvinga en person till vård  

   

 
Mer förstående och accepterande/ större 
tolerans för psyksjuk 

Agerat annorlunda på 
grund av sjukdom 

 Mer förståelse för en psyksjuk  

 
Mer irriterad på en alkoholpåverkad även 
om man inte visar det  

 
Tar inte till mig det en alkoholpåverkad 
säger  

   

 Tänker mer på säkerheten nu 
Arbetet har förändrats med 
tiden 

 Har dörren på glänt på natten  

 Tänker på min placering i rummet  

 Vågar säga ifrån mer nu  

 Drar mig inte för att ringa polisen  

 Jag vet mina möjligheter nu  

 Vet vad jag kan vänta mig  

 Tar inte skit på samma sätt längre  

 Mitt hanterande har inte ändrats  

 
Enskilt fall har inte påverkat mitt 
beteende  

   

 Inte följa upp i våldstrappan 
Inte agerat med våld 
tillbaka 

 Skulle aldrig slå en patient  

 Aldrig gått in med våld tillbaka  

   

 
Använda överfallslarmet/ larm på 
telefonen Självförsvar 
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 Utsätter mig inte för onödiga risker  

 Ta till med nödvärnsrätt  

 
Öppna dörren och säga att patienten ska 
gå (pga egen säkerhet)  

 Går ej in till patienten (pga egen säkerhet)  

 Åka från patienten (pga egen säkerhet)  

   

 
Inte förklara fullt ut för patienten vad man 
gör icke kategoriserade 

 Suttit på rummet med patienten  

 Brusat upp  

 Slagsmål  

 
Man visar på något sätt att man är över 
patienten  

   
Hur används 
kommunikationen Lugna personen Lugna situationen 

 Säga till patienten att lugna ner sig  

 Lugna ner sig själv  

 Hålla sig lugn  

 Prata lugnt  

 Sagt ifrån att personen får sluta  

 Aktivt tänkt på att inte höja rösten tillbaka  

 Avstyrt våldet  

 Varit trevlig  

 Aktivt tänkt på att inte höja rösten tillbaka  

 Lyssna på patient och anhöriga  

   

 Använder en mjuk ton Tonläge 

 Använder en trevlig ton  

 Höja rösten  

 Höja tonen  

 Haft ett skarpare tonläge  

   

 
Undanhåller information i 
kommunikationen Undvikit kommunikation 

 Sagt att man får avbryta samtalet  
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 Undviker att prata med personen  

 Sagt att en kollega får ta över  

   

 Förklara situationen 
Strategier för att undvika 
våld 

 Uttrycka mitt förstående  

 resonera med patienten  

 Prata till sans  

 Lyssna och se på patienten  

   

 
De gånger det blivit våldsamt är det 
kommunikationen som brustit 

Kommunikation som 
redskap mot våld 

 
Tre personer svarade ja på frågan: Är 
kommunikationen viktigt?  

   

 Övertala personen Pratat med patienten 

 Prata till sans  

 Resonera med patienten  

 Förklara för personen  

 Förklara vårdkedjan  

   

 Säga åt personen att lugna sig Sagt ifrån 

 Säga att personen inte får bete sig sådär  

 Ta till en bestämd/skarpare ton  

 Drämt näven i bordet  
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Bilaga 3-Etisk egengranskning 
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Bilaga 4-Informationsbrev till chefer 
Informationsbrev till chefer 
 
Hej! 
Vi är två studenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Jönköping som skriver vårt 
examensarbete i omvårdnad nu. Syftet är att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar 
om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. 
 
Våld inom vården blir mer och mer förekommande. I år är tidningarna fyllda med incidenter 
om våld och hot riktade mot omvårdnadspersonal, speciellt mot de som jobbar på akuten. 
Men hur påverkas omvårdnaden av att sjuksköterskor utsätts för detta? Det vill vi ta reda på. 
 
Nu vänder vi oss till dig för att få tillstånd att utföra intervjuerna och undrar om det finns ett 
ostört rum på sjukhuset samt tid för personalen att delta. Tanken är att vi ska göra intervjuer 
med sex sjuksköterskor inom akutsjukvården och undrar om du vill hjälpa oss att komma i 
kontakt med några frivilliga (gärna fyra personer). Vi bifogar ett informationsblad som du kan 
ge ut till de sjuksköterskor som är intresserade av att ställa upp. Sjuksköterskorna ska vara 
allmänsjuksköterskor. 
 
 

Med vänliga hälsningar,  
Karin Johansson: Joka1595@student.ju.se, 076- 948 95 05 
Sara Elmenzel: Elsa1592@student.ju.se, 070- 741 89 89. 
Handledare: Jonas Sandberg, Jonas.Sandberg@ju.se 
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Bilaga 5-Informationsblad till respondenter  
 
Informationsblad till respondenter 
  
Våld inom vården: svenska sjuksköterskors uppfattningar 
  
Vi är två studenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Jönköping som skriver vårt 
examensarbete nu. Syftet med examensarbetet är att beskriva svenska sjuksköterskors 
uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. 
  
Våld inom vården blir mer och mer förekommande. I år är tidningarna fyllda med incidenter 
om våld riktade mot omvårdnadspersonal, framför allt mot de som jobbar på akuten. Arbetet 
kommer att fånga upp sjuksköterskornas uppfattning om våldet och hur omvårdnaden kan 
påverkas. 
  
I arbetet definieras våld som psykiskt- och fysiskt våld. 
Psykiskt våld är verbal misshandel, sexuella- och rasistiska trakasserier hot, illa behandling, 
kränkningar och kommentarer. 
Fysiskt våld är slag, sparkar, knuffar men det kan även innebära att patient eller besökande 
slår eller kastar objekt från omgivningen, eller användning av vapen såsom skjutvapen, kniv 
eller sjukhusmaterial 
  
Kortfattat är våld en situation där en patients eller besökares beteende misstänks äventyra 
sjuksköterskans välmående, hälsa eller säkerhet. 
  
För att få material till arbetet önskar vi intervjua dig. Intervjun kommer ske individuellt i ett 
avskilt rum som du själv väljer. Hela intervjun kommer spelas in och tar ca 30 minuter. 
 
Ingen obehörig får ta del av insamlat material. Materialet förvaras så det endast är tillgängligt 
för oss. I examensarbetet kommer deltagarna avidentifieras för att det inte ska gå att koppla 
resultatet till enskilda individer. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan motivering. Verksamhetschefen på din avdelning har givit 
tillstånd till intervjun. Deltagarna kan få ta del av det färdiga arbetet.    
Vid frågor, kontakta oss: 
 
Karin Johansson: Joka1595@student.ju.se, 076- 948 95 05 
Sara Elmenzel: Elsa1592@student.ju.se, 070- 741 89 89 
Handledare: Jonas Sandberg, Jonas.Sandberg@ju.se 
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Bilaga 6-Deltagarnas godkännande 
Information till respondenter och dess godkännande till deltagande. 
 

• Intervjun kommer spelas in och tar ca 30 minuter. 
• Ingen obehörig får ta del av insamlat material. (Behörig är Karin Johansson, Sara 

Elmenzel och Jonas Sandberg). 
• Respondenten har tagit del av ovanståendes kontaktuppgifter.  
• Alla respondenter kommer att avidentifieras i examensarbetet för att de inte ska kunna 

kopplas till enskild individ eller plats.  
• Verksamhetschefen på din avdelning har givit tillstånd till intervjun.  
• Du får ta del av resultatet genom att fylla i din mailadress nedan. 
• Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. 

 
Respondenten kan bli kontaktad igen om tekniska problem uppstår så att materialet ej går att 
använda. 

• JA 
• NEJ 

 
Jag har tagit del av och godkänner ovanstående: 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
_____________________________  
Respondentens underskrift  
 
 
__________________________________ 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
_____________________________ 
 
 
Respondenten önskar ta del av resultatet på mailadress: ______________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

14 
 

Bilaga 7-Definition av våld och intervjuarnas kontaktuppgifter 
 
 Definition av våld 
I arbetet definieras våld som psykiskt- och fysiskt våld.  
Psykiskt våld är verbal misshandel, sexuella- och rasistiska trakasserier hot, illa behandling, 
kränkningar och kommentarer. 
Fysiskt våld är slag, sparkar, knuffar men det kan även innebära att patient eller besökande 
slår eller kastar objekt från omgivningen, eller användning av vapen såsom skjutvapen, kniv 
eller sjukhusmaterial  
 
Kortfattat är våld en situation där en patients eller besökares beteende misstänks äventyra 
sjuksköterskans välmående, hälsa eller säkerhet.  
 
Tack för ditt deltagande! 
Om du valt att ta del av resultatet kommer vi kontakta dig på given mailadress när 
examensarbetet är klart. 
 
Vid frågor, kontakta oss:  
 
Karin Johansson: Joka1595@student.ju.se, 076- 948 95 05 
Sara Elmenzel: Elsa1592@student.ju.se, 070- 741 89 89 
Handledare: Jonas Sandberg, Jonas.Sandberg@ju.se 
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