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_________________________________________________________________________ 

Background: An indisputable right for nurses is to have a safe and secure work 

environment so they can deliver a high quality care. To bring a clear definition of what 

threat and violence are, is an important part in the work to prevent threat and violence. One 

part of the problem is that the experience and understanding of threat and violence can be 

different from one person to another. Aim: The aim of this quality study was to emphasize 

Nurses experience of threat and violence at workplace. Method: The method used in this 

study was qualitative interviews in the sense to bring out the nurses experience. Four 

nurses at four different emergency divisions were interviewed. Results; Two leading 

categories emerged with 12 subcategories. The leading categories are: nurse’s experience 

of threat and violence and nurse’s management of threat and violence. Conclusion; This 

study shows that nurses experience threat and violenc at their workplace and that the 

increased amount of violence in the society reflects on what happens at the hospitals. 
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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: För att kunna bedriva kvalitetsmässig vård behövs en trygg och säker 

arbetsmiljö, vilket är en odiskutabel rätt för sjuksköterskor. Delar i det förebyggande 

arbetet är att ta fram en klar definition över vad hot och våld är. En del i problematiken är 

att upplevelsen av vad hot och våld är varierar från person till person. Syfte: Syftet med 

denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av våld och hot på arbetsplats. 

Metod: Till studie valdes en kvalitativ metod med intervjuer. Fyra sjuksköterskor 

intervjuades på fyra olika akutvårdsavdelningar. Resultat: I resultatet framkom det två 

huvudkategorier som belystes med 12 underkategorier. Huvudkategorierna är 

sjuksköterskornas upplevelse av hot och våld samt sjuksköterskornas beredskap för och 

sätt att hantera hot och våld. Sammanfattning: studien visar på att sjuksköterskorna 

upplevde hot och våld i vården och att det som händer inne på sjukhusen tycks avspegla 

det som händer i samhället. 
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INLEDNING 

Våld mot sjuksköterskor är ett välkänt fenomen men lite har gjorts för att komma till rätta 

med problemet (Ferns & Chojnacka, 2005). Henderson (2003) menar att sjuksköterskor har 

vetskap om att vissa situationer kan vara farliga, exempelvis när man har att göra med 

patienter som är påverkade av alkohol och/eller droger eller psykiskt sjuka som är 

våldsamma. Arbetsplatsrelaterat våld kan sträcka sig från verbala hot, anfall och förstörelse 

av ägodelar till hot om fysiskt våld och till verkligt fysiskt våld. Sjukvårdspersonal löper 

16 gånger större risk att utsättas för våld på arbetet jämfört med personal inom andra 

serviceyrken (Elliott, 1997). Enligt Ferns (2006) är våld och aggressioner inom hälso- och 

sjukvården en möjlig avspegling av våldet och aggressionerna ute i samhället. Under åren 

2002-2004 anmälde 13 procent av landets sjuksköterskor att de utsatts för hot eller våld 

(Arbetsmiljöverket 2000). Om det är frekvensen av våld och hot mot sjuksköterskor som 

har ökat eller om sjuksköterskor är bättre på att anmäla arbetsplatsrelaterat våld är svårt att 

få klarhet i. För de som arbetar är det en självklarhet att det ska finnas en arbetsmiljö som 

är trygg och säker.  

Under kliniska studier i sjuksköterskeutbildningen och i arbetslivet har jag kommit i 

kontakt med aggressiva och hotfulla patienter. Detta har väckt ett intresse hos mig att se 

hur problemen som våld och hot upplevs och handskas med på arbetsplatsen för att få en så 

säker och trygg arbetsmiljö som möjligt.  

I arbetsmiljölagen §1 står det att Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Detta är grundtankarna som bär 

upp lagen (Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160). 

BAKGRUND 

En trygg och säker arbetsmiljö är en odiskutabel rätt för sjuksköterskor och en 

nödvändighet för att sjuksköterskor skall kunna bedriva kvalitetsmässig vård (Smith-

Pittman & McKoy, 1999). Sjuksköterskor har dygnet-runt-kontakt med patienter och 

besökare vilket gör dem till en viktig del i observerandet av potentiellt våldsamt beteende 

(Elliott, 1997). Det har visat sig att sjuksköterskors erfarenheter av våldsamma situationer 

inte har tagits hänsyn till och erfarenheterna tas inte till vara på när nya riktlinjer för 

bemötande utformats (Chambers, 1998). Jackson, Clare och Mannix (2002) menar att 

arbetsgivare, universitet och andra utbildningsförsörjare behöver försäkra sig om att 

sjuksköterskor är tillräckligt förbereda för att hantera våldsamma situationer. 

 

Det har lagts ner otillräcklig ansträngning på empirisk forskning avseende aggressioner 

och våld inom hälso- och sjukvårdsprofessionen av flera anledningar. En anledning är att 

våld och hot blivit ansett som en del av sjuksköterskans arbete, en annan anledning har 

varit att sjukvårdspersonal varit ovilliga att rapportera våldsincidenter och att bli exponerad 

för våld relaterat till grupptryck och att de har begränsat stöd från föreståndaren (Rippon, 

2000). Enligt Henderson (2003) så var dessutom stödet från organisationen litet när 

misshandel och våld förekommit. Brennan (1997) menar på att våld och aggression inte är 

något nytt för hälso- och sjukvårdspersonal. Det är oroande att offer för våld och verbalt 
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hot inte får adekvat stöd och hjälp från deras arbetsgivare. Personalen behöver träning i hur 

man tar hand om och hanterar verbala hot och våld. Winstanley och Whittington (2004) 

menar på att forskning som tidigare bedrivits inom området våld och hot om våld mot 

sjuksköterskor har dessutom haft fokus på psykiatrin, få har inriktat sig på allmän sjukvård.  

 

Det finns överväldigande bevis på att sjuksköterskor i många länder är exponerade för 

oacceptabelt höga nivåer av våld och ärekränkande handlingar och det finns statistiska 

rapporter. Rapporterna förklarar dock inte sjuksköterskorna upplevelserna av hot och våld. 

Värdefulla kliniska kunskaper blir outnyttjade då få studier har kvalitativ ansats 

(Chambers, 1998). 

 

Braithwaite (1992) menar att nyckeln till förebyggandet av våldsincidenter finns att finna i 

förståelsen av fenomenet våld och att ha en klar definition av vad våld innefattar. Saknaden 

av en klar definition av vad hot, våld och arbetsrelaterat våld är för något (Alexy & 

Hutchins, 2006; Pittman & McKoy, 1999) gör att statistiken som visar arbetsrelaterat våld 

varierar beroende på skillnader i definition (Pittman & McKoy 1999; Winstanley & 

Whittington, 2004). Ferns och Chojnacka (2005) menar att den historiska avsaknaden av 

en klar definition av våld gör att det inte går att göra en objektiv jämförelse med den data 

som framkommit. Paterson, Leadbetter och McComish (1997) beskriver att våldsamma 

incidenter består av fyra element; en utlösare, en hög nivå av upphetsning, ett mål och ett 

vapen. Borttagandet av något av dessa element, reducerar risken för våld. Speciella 

omständigheter kan agera som utlösare när nivån av upprördhet närmar sig en kris. Ett 

avgörande element av nedtrappning är att undvika potentiella utlösare där det är möjligt. 

Brennan (1997) menar även på att det finns en mängd olika faktorer som kan föranleda 

aggressioner och våld. Frustration är en stor källa till uppretad sinnesstämning bland 

sjuksköterskor och patienter. Att möta en arg, aggressiv eller våldsam person, oavsett om 

det är en patient eller en besökare, kan vara en källa till oro och ilska för sjuksköterskor  

 

Elliott (1997) menar att innebörden av våld för en människa inte alls behöver ha samma 

betydelse för en annan. Våld beskrivs som en handling, av fysisk eller verbal art, begången 

av en person mot en annan som härav upplever obehag som resultat (Chambers, 1998). 

Ytterligare beskrivning av vad hot och våld kan innebära är, oönskad kroppskontakt, 

fasthållning, sparkar eller bett, hotelser, anspelningar, skymford och användande av vapen 

eller andra tillhyggen (Braithwaite, 1992). 

 

Medvetenhet om kroppsspråk är en nödvändighet för sjuksköterskan. Det som verbalt 

uttrycks kan vara det rätta men om kroppsspråket uttrycker t ex. oro eller ilska kan detta 

leda till att orden neutraliseras. Faktorer som måste övervägas är kännedom om angriparen 

och hans/hennes förståelse till invasionen av det personliga rummet i kombination av 

verbala och kroppsliga uttryckssätt. Forskning har visat att aggressiva personers personliga 

utrymme kan vara upp till fyra gånger så stort, än i vanliga fall. Detta innebär att i 

kommunikationen med personen som är aggressiv, kan avståndet behövas ökas mellan 

personen i fråga och sjuksköterskan för den egna säkerhetens skull (Brennan, 1997). 

 

Fysiskt våld och icke fysiskt våld hänger samman med varandra. Fysiskt våld är vanligt 

mot sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård och icke fysiskt våld är en norm. Bland 

sjukvårdspersonal som icke rapporterar fysiskt våld var sannolikheten att de upplevde 

fysiskt våld mer än sju gånger så stor (Lanza, Zeiss & Rierdan, 2006). Attacker från 
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besökande anhöriga vid vårdinrättningar ökar och denna form av våld blir ofta förbisedd. 

Detta är ett problem för sjuksköterskor och har negativ effekt på personalens moral, vilket 

kan inverka på hur de utför sitt arbete. Faktorer som påverkar besökarnas våldstendenser 

är: lågt personalantal, ökad arbetsbörda hos personalen, besökarnas förväntningar, brister i 

kommunikationen och problem vid utskrivning av patienter. Sjuksköterskorna som får ta 

emot aggressivitet och våld påverkas på så sätt att sjukdom kan uppstå och att 

sjuksköterskan inte vill återvända till sin arbetsplats. Sjuksköterskorna funderar också på 

att lämna den arbetsplats där de utsatts för våld och hot (Nabb, 2000).  

Våld har blivit rankat till ett av de största skälen till varför vårdpersonal ha lämnat yrket 

(Brennan, 1997). Sjuksköterskorna känner även oro över hur medpatienter och andra 

besökare upplever situationer då en patient eller besökare uppträder hotfullt och blir 

våldsam (Nabb, 2000). Ansvaret för en säker och hälsosam arbetsmiljö skall vara ett delat 

ansvar hos patienter, besökare, arbetsgivare och arbetstagare (Pittman & McKoy, 1999). 

 

Underrapportering av våldsincidenter är ett utbrett fenomen (Ferns, 2006; Ferns & 

Chojnacka, 2005) och endast genom att rapportera våldsamma incidenter kan omfattningen 

av våld mot sjuksköterskor bli fastställd och minimerad (Ferns, 2006). 

Problemformulering 

Sjuksköterskors etiska handlande i form av att sätta patienten först kan vara en möjlig 

orsak att våldsincidenter inte rapporteras (Ferns, 2006). Att få sjuksköterskor att ”göra det 

rätta” påtalar Ferns & Chojnacka, (2005) det vill säga att rapportera incidenter oavsett 

skadans och hotets storlek. Det har visat sig att trygg personal anmäler hot och våld i högre 

utsträckning än osäker personal. Det kan ha att göra med att sjuksköterskor frekvent får 

höra av föreståndare och vårdlärare att sätta patienten först. Det behöver poängteras 

kraftigare att sjuksköterskor borde sätta sig själva i första rummet då de utsatts för hot eller 

våld. Som framtida sjuksköterska intresserade jag mig dels efter egen upplevelse av hot 

och våld mot mig både på arbete och på kliniska studier för att fördjupa mig i hur 

sjuksköterskor upplever hot och våld sin arbetsplats.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen. Följande frågeställningar har belysts: 

 

- Sjuksköterskor berätta om en upplevelse eller upplevelser där hot och våld varit 

närvarande. 

- Hur upplever sjuksköterskorna hanteringen av hot och våld 

- Hur erfars tiden efteråt av sjuksköterskorna? 

Definitioner 

Med hot avses i föreliggande studie något som kan riktas direkt och/eller indirekt mot en 

person med avsikten att skada, skrämma eller hämnas.  
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Med våld avses i föreliggande studie en handling som leder till fysisk eller psykisk skada 

hos en människa om den fullföljs.  

METOD 

Då avsikten med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen valdes en kvalitativ ansats och öppna intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld och att tolka meningen i de centrala teman som kan identifieras (Kvale, 1997). 

Ordet kvalitativ härstammar från latinska ordet qualitas som betyder ’beskaffenhet, 

egenskap eller sort’ (Svensson & Starrin, 1996). Den kvalitativa intervjun förutsätter att 

frågorna inte är strukturerade utan så öppna som möjligt (Dahlberg, 1997;Svensson & 

Starrin, 1996). Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal. Samtalet är ett gammalt 

sätt att förvärva kunskap. Intervjun går dock utöver det spontana vardagliga utbytet av 

åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställd fråga och lyhört 

lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper (Kvale, 1997). 

Val av informanter 

För att få delta i studien skulle informanten ha arbetat som sjuksköterska i minst 3 år och 

ha erfarenhet av hot och våld. Kontakt togs med fyra avdelningsföreståndare på två sjukhus 

i Västra Götalandsregionen. Informationsbrev (bilaga 1) med förfrågan om tillstånd om att 

få ta del av namn på sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård skickades ut. 

Information gavs om studiens syfte och genomförande samt att utsagorna skulle behandlas 

konfidentiellt och att resultatet skulle presenteras som ett examensarbete i omvårdnad. Där 

framgick även att resultatet skulle presenteras på sådant sätt att det inte gick att härleda 

vem som intervjuats, på vilken avdelning eller på vilket sjukhus intervjun ägt rum. Tre 

avdelningsföreståndare lämnade var sitt namn på sjuksköterskor som var villiga att delta i 

studien. Då avsikten var att intervjua fyra sjuksköterskor togs ytterligare kontakt med två 

avdelningsföreståndare. En av avdelningsföreståndarna lämnade ett namn på en 

sjuksköterska som var villig att delta i studien. Informanterna fick informationsbrev (bilaga 

2) med samma information som avdelningsföreståndarna. Efter skriftligt informerat 

samtycke att delta i studien kontaktades informanterna på telefon och via e-post för att i 

samförstånd bestämma tid och plats för intervjun. Slutligen deltog fyra sjuksköterskor i 

studien. 

Intervju som datainsamling 

Intervjun inleddes med en öppen ingångsfråga: ” Kan du berätta för mig om din 

upplevelse/- er om hot och våld på arbetsplatsen och hur Du hanterat situationen?” 

Detta för att få intervjuaren att så brett och fritt som möjligt berätta om en upplevelse/- er. 

Sådana inledande frågor kan enligt Kvale (1997) ge spontana och rika beskrivningar från 

intervjupersonen vad han/hon upplever som de viktigaste delar i de undersökta fenomenet.  

 

För att belysa resterande frågeställningar användes vid behov användes följande 

stödfrågor:  
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Kan Du berätta mera?, Kan Du utveckla, Hur kände Du då?, Hur gjorde Du då?  

Som intervjuare kan det användas sonderande frågor, t ex ” kan du utveckla detta mer” för 

att utforska innehållet utan att ange vad som ska uppmärksammas (Kvale, 1997). 

 

Intervjuerna ägde rum i enskilt samtalsrum på sjuksköterskans arbetsplats. Intervjuerna 

spelades in på band och tog mellan 30-45 minuter. Direkt efter intervjun lyssnades 

respektive intervju igenom. De bandande intervjuerna skrevs därefter ut så ordagrant som 

möjligt.  

Analys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är fokuserad på vissa delar i den intervjuades livsvärld. Syftet med 

kvalitativ innehållsanalys är att göra datamaterialet mer hanterligt för att kunna tolka och 

beskriva de budskap som framkommer. Intervju utskriften struktureras i en form som 

lämpar sig för närmare analys. Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig 

början till en analys (Kvale, 1997). Analysen var inspirerad av Burnads (1991) 14 

analyssteg. Efter diskussion med handledare enades det att 6 av de 14 stegen var 

överflödiga för studien varvid i föreliggande arbete har följande 8 komprimerande steg 

används.  

 

Steg 1 

De inspelade intervjuerna skrevs ner så ordagrant som möjligt och lästes igenom i sin 

helhet. Detta för att förstå vad det handlade om. 

 

Steg 2 

Intervjutexterna lästes åter igenom och noteringar om vad de handlade om gjordes i kanten 

av texterna, övergripande arbetsteman framkom. 

 

Steg 3 

Varje teman studerades därefter för sig, hela tiden med syftet för ögonen. Avsikten var att 

fördjupa sig i texten. 

 

Steg 4 

Meningsbärande enheter under respektive tema som svarade mot syftet ”lyftes” ur texten.  

 

Steg 5 

Meningsbärande enheter med samma innebörd bildade en kategori. 

 

Steg 6 

Kategorier från alla teman jämfördes med intervjutexterna genom att forskaren pendla 

mellan det abstrakta (kategorierna) och det konkreta i texten(intervjuerna) för att se om 

kategorierna motsvarar innehållet i texten. Detta resulterade i att någon meningsbärande 

enhet bytte kategoritillhörighet. 

 

Steg 7 
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Kategorier med samma eller liknande innebörd bildade en huvudkategori. Huvudkategorier 

och kategorier jämfördes ånyo igen med intervjutexten så att dessa svara mot innehållet i 

intervjutexten. 

 

Steg 8 

Huvudkategorier och kategorier analyserades och beskrevs. Kategorierna belystes med 

citat från intervjutexterna. 

ETIK 

I föreliggande arbete har Helsingforsdeklarationen beaktats (1996). Vinster i aktuell studie 

är ökad förståelse och kunskap om sjuksköterskors upplevelser av hot och våld. De risker 

som kan finnas med intervjustudier är att data kan misstolkas, vilket kan reduceras genom 

att intervjuerna spelas in och skrivs ned så ordagrant som möjligt. Att lyssna tillbaka på de 

inspelade banden och att hela tiden i analysarbetet ha syftet för ögonen. 

Skriftlig information (bilaga1 & 2) gavs till avdelningsföreståndarna och informanterna, 

om studiens syfte, upplägg och genomförande. Information gavs även att deltagandet var 

frivilligt och att informanterna när som helst under studiens gång kunde avbryta 

deltagandet utan att ge någon förklaring. Vidare gavs information att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt, vara inlåst och förstöras efter studien. Här har informations och 

samtyckeskravet beaktats. 

Beaktandet av principen inte skada har eftersträvats genom att arbetet presenteras på ett 

sådant sätt att det inte ska gå att härleda till någon person, avdelning eller sjukhus. För att 

inga felaktigheter och missförstånd skulle uppstå fanns en svarstalong på 

informationsbreven som skulle fyllas i och skickas tillbaka till författaren. Detta gjordes 

för att få ett garanterat samtycke. I föreliggande arbete har de etiska principerna efterföljts 

på bästa möjliga sätt (MFR 2000, Forskningsetiska principer). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras här efter bearbetning av intervjutexterna där det framkommit 

huvudkategorier med ett varierande antal underkategorier som styrks med citat från 

intervjuerna.  

 

    

  Verbalt hot och våld 

  Indirekt hot  

    Sjuksköterskornas Medvetenhet och opålitlighet 

      upplevelser av Acceptans 

        hot och våld Naivitet 

  Stress 

    

    

  Stöd 

   Sjuksköterskornas Begära assistans 

     beredskap för och Vikten av att meddela vidare 

      sätt att hantera   

Minimera möjlighet till hot och 

våld. 

         hot och våld Debriefing  

  Åtgärdsplan  

    

Sjuksköterskornas upplevelser av hot och våld 

Verbalt hot och våld 

Det är många bitar som spelar roll om det blir en hot– och/eller våldsituation. I en 

organisation som har öppet dygnets alla timmar samlas olika sorters människor, som t ex. 

barnfamiljer, äldre, trötta, alkohol/narkotikapåverkade eller misshandlade, som inte är där 

under planerade omständigheter.  

 

… vad som händer ute i samhället kommer också in till oss … vi är en verksamhet 

som har öppet alla tider på dygnet … alla dagar ... så att vi möter ju mycket  

 

… de är absolut inga planerade besök så …  de kan va mycket omständigheter runt 

om kring som påverkar dem också som gör att dem bli hotfulla 

 

Det som händer ute i samhället kan till viss del speglas mot det som sjuksköterskan möter. 

Sjuksköterskorna har under en längre period märkt av en ökning av hot och våld i arbetet. 

En respektlöshet mot personal och även mot medmänniskor finns som kan vara svår att 

förstå. Nattetid så besöker många alkohol- och narkotika påverkade personer sjukvården av 

olika anledningar som t ex slagsmål och misshandel. Sjukvården tycks ha blivit en tuffare 
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arbetsplats. Att inte veta vad för personer och patienter som sjuksköterskorna stöter på 

leder till oro.  

 

det verbala våldet har ju ökat … väldigt mycket under dem här åren jag varit 

sjuksköterska jag har jobbat här i … 20 år… det ökar ju väldigt mycket man blir ju 

mer hotad verbalt … Ja det går inte att beskriva det är ju mycket mer verbalt hot 

 

… och man tänker till bak så ser man ju att det har ökat den buffligheten och 

respektlösheten mot oss som vårdpersonal … det är framförallt på kvällar och 

nätter och helger då folk har vart ute på krogen och festat  

 

… de är tuffare klimat och det är en tuff arbetsplats också eftersom det hela tiden 

kommer patienter och vi vet inte vilka patienter som kommer och vi vet inte varför 

de kommer hit 

 

Vem som helst skulle kunna utföra en hot eller våldshandling om personen ifråga hamnar i 

en pressad situation. I sjuksköterskans arbete med patienten är det inte alltid patienten själv 

som uttrycker hot och våld utan det kan vara deras anhöriga eller andra besökare. 

Besvärande och krävande frågor och krav kan ställas från anhöriga och besökare på vad de 

tycker ska göras och även på det som redan gjorts. Droger är något som förekommer och 

det kan även vara så att de som är och besöker sin anhörig kan vara drogpåverkade. 

Drogpåverkade personer kan bli våldsamma och hotfulla, den anhörige kan bli ytterligare 

ett moment för sjuksköterskorna att ta hand om.  

 

men visst råkar vi ut för … för regelrätta hot också de kan ju … de kan ju ibland va 

anhöriga som inte är tillfredställda deras stress blir ju då ett aggressivt beteende 

mot oss… därför att dem är stressade och oroliga över sin anhörig ... e en kollega 

till mig blev ju hotad med att en anhörig skulle komma tillbaka med en AK5a och 

skjuta ner oss …  

 

Indirekt hot 

I den arbetsmiljö som sjuksköterskorna jobbar i finns indirekta hot som de kan bli utsatta 

för. Det kan vara allt från väntetider och blodsmitta till att patient rent av förföljer honom 

eller henne. Att sitta och vänta på att få vård kan leda till en frustration för patienten. Den 

som söker akut eller väntar på en rond vill oftast ha vård snabbt och få tillsyn med 

detsamma. Det kan vara en svår uppgift för sjuksköterskan att gå in och förklara att läkaren 

är upptagen med ett akutfall, eller en operation och kommer så fort som han/hon kan. 

Irritationen kan växa och då kan vårdpersonal få bemöta denna irritation och frustration, 

ibland kan det bli hot och/eller våldshandlingar även om det är oftare förekommer mindre 

verbala hot. 

 

 och så kanske dem får vänta … på att läkaren kommer och då blir dem också 

irriterade … inte tid att vänta … det är inga stora hot men det är små hot som hela 

tiden förekommer 

 

när doktorn han står på operation och då kan de bara … liksom så kan dem bli 
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jättearga bara för att dem ska få vänta men jag kan inte göra nånting åt det som 

sjuksköterska … doktorn står på operation … och de är den här otåligheten … och 

de kan dem bli hotfulla också och irriterade och förbaskade här de är en ganska 

vardaglig situation för oss 

 

Sjuksköterskan har rätt till en trygg och säker arbetsplats och det är inte meningen att 

sjuksköterskan ska gå till arbetet och känna rädsla och obehag. I vissa lägen kan det leda 

till en frustration över det som händer och det som sjuksköterskan utsätts för. Allt 

sjuksköterskan kan utsättas för och är med om påverkar honom eller henne som människa. 

 

Att mina känslor då jag utsätts för våld är egentligen en frustration som man får en 

rädsla osså det är ju en otrygghet på arbetsplatsen att behöva bli utsatt för de är la 

dem grejerna egentligen som påverkar mig som person och som jag känner … 

 

Ett indirekt hot som beskrivs är risken för att utsättas för blodsmitta. Om en patient som 

har en blodsmitta blir våldsam och hotfull kan det leda till att situationen upplevs mer 

obehaglig. Ovissheten om vad patienten kan ta sig till och hitta på kan kännas hotfull och 

undvikas helst. 

 

nä sen just när dem är när dem har smittsam hepatit och så då är man ju lite extra 

rädd också … då är man ju rädd att dem skulle ja jag vet inte va dem kan göra om 

dem kan bita en eller riva eller spotta på en eller va dem kan göra samtidigt  

 

En sjuksköterska berättar om hur en patient förföljde sjuksköterskan vart han/hon än gick 

på avdelningen och pratade en massa om allt från de personer som patienten inte tyckte om 

till vad patienten vill göra med de personerna, vilket ledde till att sjuksköterskan kände en 

oro över om det personen sa kunde överföras i verkliga handlingar. Att säga till patienten 

att det räcker nu och inte uppskattar att de följer efter, eftersom det upplevs obehagligt, är 

inte helt självklart eftersom sjuksköterskan upplever oro över att patienten kan vända och 

bli aggressiv. Att känna denna förföljelse av en patient som inte är fullt pålitlig upplevs 

som obehagligt. Att inte veta när det kanske slår över och de blir hotfulla och våldsamma 

istället. Det är svårt i dessa lägen att veta hur detta ska bemötas och att uppföra sig och 

prata lugnt, detta upplevs vara en väldigt jobbig situation.  

 

... vi hade en kille som gick runt me oss … och han stod framme i våran reception 

... och prata mycket och han hängde följde efter dem som jobba och sådär ... ja såg 

honom hela tiden och gick man in på beredningsrummet så stanna han liksom 

utanför såhär … och han prata om mycket …  de här han tyckte illa om vad han 

skulle göra me dem ... de är nåt som inte stämmer uppe i huvet … så man en sån 

person kan man också känna sig hotad av … just för att den inte känns pålitlig … 

på nåt sätt man vet liksom inte …  kan han kanske lika gärna ... överför till 

handling… de är kan ju också va väldigt obehagligt för då blir du liksom inte av 

med personen så att säga ... 
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Medvetenhet och opålitlighet 

Alla personer som blir hotfulla och våldsamma behöver inte vara påverkade av alkohol 

och/eller droger, de kan vara som vilken vanlig person i vilket tillstånd som helst. Alltså de 

kan vara personer som är fullt medvetna om vad de gör men ändå så beter de sig hotfullt 

och våldsamt åt. Väntetider är något som kan få folk att agera i affekt. Detta för att något 

gått emot dem, det gick inte som de vill och blir då hotfulla och våldsamma på grund av 

detta. Det kan vara både patienten som att det är dess anhörig som blir våldsam och hotfull. 

 

Sjuksköterskorna beskriver att de upplever det otrevligt att ha en obehagskänsla och en 

opålitlighet för patienterna. Att inte veta vad nästa steg för med sig och hur det ska 

bemötas. Att se en patient slå sig själv är en väldigt obehaglig känsla. Att inte veta vad som 

härnäst kommer. När patienten börjar ta till material som finns runt omkring så är även det 

en källa till rädsla. Det kan komma snabbt. 

 

… han va ju ganska han va lugn och så när han kom upp och man såg i ögonen 

asså han hade en ganska kal blick eller så så man blev lite … ja lite obehagligt 

nästan lite så för han titta nästan rakt igenomen såhär … sen va de ju obehaglig 

upplevelse just för att man inte har sett en sån asså han va så är … bara de att han 

slog sig själv i ansiktet … blir väldigt ser väldigt otäckt ut för de gör man ju för han 

slog med knytnävarna rakt i asså … hela händelsen va ju obehaglig naturligtvis för 

han gick ju hade sönder ganska mycket grejer 

 

… då va det obehagligt och det upplevde vi nog allihopa som va här och det skede 

väl snabbt så liksom det kom på ett ögonblick så kom hans ilska å aggressioner och 

det åkte saker runt omkring honom … 

 

Acceptans 

Möte med patienter i olika krissituationer med en kombination av det de har med sig för 

erfarenheter gör att risken för att det ska bli en hotfull eller våldsam situation finns. 

Ovissheten över hur en annan person reagerar i en krissituation finns alltid. Att frekvent 

utsättas för hot gör att händelsens betydelse mattas av efter en längre tid och kan tillslut bli 

en vana.  

 

… vi är matade med ganska frekvent och tror att vi registrerar den lite dåligt också 

ibland för de bli som att det bli så vanligt att folk skäller och gapar på oss … det 

förekommer nog mer än vad vi egentligen registrerar … jag tror till slut att man 

blir … tyvärr är så är de lite utav vardan 

 

… utan det är inget man ska liksom acceptera eller så fast man få ju ha med det i 

beräkningarna att det finns risken finns finns ju på en sån här arbetsplats 

 

… människor kan bli aggressiva de man blir van vid det när man jobbar som 

sjuksköterska de liksom ingår lite i i vardagen kan man säga …  

 

Det som tolkas som våld och hot hos en patient kan tolkas på ett helt annat sätt då det 

utförs av en annan. Dementa patienter kan bli våldsamma och aggressiva med följd att de 
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kan spotta, sparka, riva och skrika. Sjuksköterskan lägger in olika sorters acceptans till 

olika bakgrunds orsaker till hotet och/eller våldet. 

 

… sen är det annars är de ju äldre som blir dementa då ... som kan bli aggressiva 

både nypas och bitas men man blir inte hotad på de viset ... är man tar det inte som 

ett hot … 

är ... på de sättet som när om en ... missbrukare blir aggressiv och börjar … det 

blir de på ett annat sätt …. fast ja egentligen borde de inte va de men de man 

reagerar lite annorlunda ... om den nyper eller nånting ... man ju få verbala hot 

också att dem ska slå till en och … 

 

Naivitet 

Att tro gott om alla människor kan leda in i oförbereda situationer av hot och våld där 

sjuksköterskan inte tänker på riskerna och tappar sitt riskmedvetande. Det får inte heller gå 

så långt att en misstänksamhet mot varje patient och dess anhörig byggs upp. Det gäller att 

hitta en medelväg för sjuksköterskorna av naivitet och misstänksamhet.  

 

Det finns en risk för att de patienter eller anhöriga som besöker sjukvården kan ha med sig 

vapen eller andra tillhyggen som kan användas vid en hot- eller våldsituation. 

Sjuksköterskor får inte gå igenom patienters väskor och tillhörigheter om de inte gett sitt 

samtycke till det. Detta gäller även patienter som kan misstänkas ha tillhyggen i väskorna. 

 

Sjuksköterskorna berättar att det har framkommit att patienter som går till vård inom 

psykiatrin haft vapen med sig i väskor. Detta är ett indirekt hot mot vårdpersonalen som 

kan glömmas bort. Oråd kan anas mot patienter som är opålitliga eller som nekar 

vårdpersonalen att gå igenom och tittar i deras väskor. I sin yrkesroll bör sjuksköterskan 

inte sluta att ha sitt riskmedvetande med sig. 

 

och att man tycker att dem har haft grejer med sig som vi inte har vetat om .....de är 

nog skärpt lite säkerhetstänkandet överhuvudtaget ...... lite naiva kanske man har 

vat från början… och just att det blir mer vapen å sånt .....överhuvudtaget i 

samhället så är det klart att de ökar hos oss också 

 

men de är just att man inte får jag tror inte man får ..... är tro..... alla gott ja menar 

inte att man ska misstro alla men man får inte va så naiv så att man inte ens ser till 

att risken att de kan hända så att säga..... utan att man är att vi faktiskt är noga me 

kontrollerna eller så…. va säkerheten då...... man inte är för blåögd för de då kan 

de ju gå illa 

 

Stress 

Stress är en faktor som kan påverkar människor och patienten på ett negativt sätt. Att i alla 

lägen agera professionell och kunna tackla de situationer som uppkommer är inte enkelt 

om vårdpersonalen är stressad och har patienter som är i behov av sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna beskriver att som människa är han/hon inte alltid är på topp med ett bra 

humör och att de klarar av situationer till en viss nivå. Att ha ett lugnt bemötande, där 
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patienten eller anhöriga lugnas är det största vapnet som sjukvårdspersonal kan använda 

sig av. Sjuksköterskorna beskriver även att det måste finnas gränser för hur människor får 

uppföra sig på sjukhus. Respekt mot medpatienter och medmänniskor bör finnas. 

 

… ja det är olika dagar kanske som jag hanterar de … jag menar det får finnas 

rimlighet i hur man uppför sig på ett sjukhus också …  

 

… som sjuksköterska själv då så får man ju ja det är olika dar hur man möter de 

där också liksom i vilket läge jag är man ska ju ändå va professionell men ibland 

kanske jag kan tacklar det på ett bättre sätt eller inte, det beror också på hur 

mycket jag har runtomkring mig här i min verksamhet som jag håller på med ... jag 

kan ha massor med svårt sjuka patienter och nån går och gafflar och gapar på mig 

… 

 

Sjuksköterskornas beredskap för och sätt att hantera hot och våld 

Stöd 

Om en hot- eller våldssituation händer under dagtid när verksamheten är som mest igång 

finns det fler personal och läkare nära till hands än om det händer på en kväll eller natt. Att 

ha en känsla av närheten till personal på dagen är en trygghet medan det kan upplevas 

jobbigt andra tider på dygnet. Att bemöta och ta hand om situationen enligt bästa förmåga 

och sedan finns det även olika planer och PM som vårdpersonal kan följa och ha som 

stötning. 

 

och då va det på dagtid, då hade man all backning runtomkring sig och man hade 

full verksamhet igång … Sen kan det ju komma hot kvällar och nätter då har vi inte 

alls den den den backningen runt om kring mig och då är det mer vi här på enheten 

bara, så att säga det är personalen och ansvarig sjuksköterska som får ta hand om 

det och då skall man ju också följa den där planen som vi har … vid olika 

händelser då 

 

Sjuksköterskorna beskriver att möjligheten och turas om eller att en annan sjuksköterska 

går in och stöttar upp i vårdandet av en patient som uppträtt eller beter sig för stunden 

hotfullt och/eller våldsamt. Som ny sjuksköterska kan det behövas tidigare att bli avbyt och 

få stöttning utan ifrågasättning. 

 

… vi känner inte att de ska behövas just då ställa några frågor om att man känner 

att de är en situation man inte klarar av utan då tar man över … och är man 

nyfärdig så kanske man behöver de fort … fortare än en äldre kollega  

 

Larm som kopplats in kan vara ett stöd för sjuksköterskan. Att kunna ha möjligheten att 

vid hot- och våldssituationer få hjälp av vaktbolag/polis, ger en ökad känsla av trygghet. 

 

sen har vi överfalls larm här också då som vi kan trycka på om det behövs 

 

så att de är ju på de sättet så har det känns det som att det har blivit säkrare för oss 
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Begära assistans 

De finns patienter som är kända inom vårdsammanhang för ett våldsamt beteende och 

anledningarna kan vara olika. Händelser som känns obehagliga och våldsamma där 

sjuksköterskan känner att han/hon inte reder ut situationen kan vaktbolag finnas att tillgå.  

Vid vetskap om våldsamma patienter kan vaktbolag förvarnas så att vid en eventuell 

händelse där de behövs infinna sig snabbt för att hjälpa till. Vaktbolag finns där som en 

trygghet för vårdpersonalen vid vårdandet av patienten. Det gör att arbetet med den 

patienten och alla andra blir tryggare och enklare. Om situationen inte reds upp får 

vårdpersonal ta ytterligare ett steg och tillkalla hjälp av ett vaktbolag t ex securitasvakter 

som kan finnas på vissa sjukhus eller att handräkning begärs från polis.  

En extra trygghet på nätter är att vaktbolagen har sina runder avdelningarna där de åker in 

och stämmer av med personalen om hur det är på avdelningen. 

 

att vi om vi vet att vi får upp en patient som kan bli stökig så ringer vi ti dem och 

förvarnar att nu har vi den patienten här då vet dem om de om vi ringer eller söker 

på dem så vet dem va det gäller… då behöver dem liksom inte d blir det inget som 

fördröjer dem utan då åker dem direkt 

 

Det finns många olika behandlingshem, anstalter och häkten m.fl. där personer som 

befinner sig även kan bli i behov av vård. Det finns de patienter som är kriminellt belastade 

och missbrukare. Patienten kan även vara frihetsberövad under vårdtillfället, då får 

sjuksköterskan lita på bedömning som gjorts på patienten får vistas utan vårdare eller 

kriminalvårdare. Det handlar om sjuksköterskornas egen säkerhet och även patientens för 

att vården ska bli så bra som möjligt för patienten. Följer det med vårdare så känner 

förhoppningsvis patienten dem, och då finns det extra ögon och en trygghet för personalen 

som inte blir ensam med patienten. Det finns vissa behandlingshem som en 

överenskommelse finns över hur det skall gå till väga. Detta upplever sjuksköterskorna 

som positivt, det är ett moment mindre att bearbetas och ta sig igenom.  

 

men då får man lita på att den bedömning som fängelset gör att dem kan att dem 

inte måste vara där… att de även är säkerhet för oss så att säga då 

 

Vikten av att meddela vidare 

En viktig del i arbetet och att det ska bli så tryggt och säkert som möjligt är att 

vårdpersonal meddelar vidare i vårdkedjan om en patient är stökig, bråkig, hotfull. Allt 

detta för att inte utsätta sig för situationer där en hot- eller våldshandling kan utföras. Det 

ger också möjlighet till bättre kunna ta hand om och ge bästa vård för patienten i fråga.  

 

sen har vi försökt få ut det till doktorerna… att dem talar om hur patienterna är så 

att säga att dem inte undanhåller att dem kan bli arga och aggressiva..för de är ju 

ganska viktigt för oss och veta de ….i förväg 

 

..då va de en kille en stor kille vägde 120 130 kg ...är lite lätt utvecklingsstörd eller 

nån form av nånting sånt är hade han och han hade brottsregister sen tidigare och 
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satt nu och vänta på en plats på rättpsyk...... och han gilla inte tjejer och va ganska 

lättirriterad så och de va ingen doktor som hade sagt de här nere är utan de fick 

hon gick ju ner och hämta honom själv i hissen och .....de är ju just såna grejer som 

vi vill att dem ska vara medvetna om att dem måste tal om de för oss… och då 

kände ju vi lite att vi va 5 tjejer som jobba den natten så vi kunde inte be nån kille 

gå in till honom heller… om nu han hade hängt upp sig på det de vet vi ju inte....är 

är så att vi ringde till en ringde till securitas för vi har ju möjlighet att använda 

dem… så då skapade vi i alla fall en liten trygghet för oss 

 

Minimera möjlighet till hot och våld 

Börjar en patient bli agiterad och risken för hot och/eller våld situationer finns ska för 

egensäkerheten miljön runt omkring på avdelningen göras så fri som möjligt från ett 

möjligt hot och våld. Det kan vara att droppställningar och stickvagnar flyttas undan så att 

de inte kan användas mot vårdpersonalen eller även medpatienter.  

 

när vi märkte att han börja slänga grejer omkring sig och när han kom ut liksom så 

är tog vi bort alla vagnar me stickvagnar me alla kanyler och provrör och allt som 

har såna lösa stående i korridoren då…… och vagnen blodtrycksmacheter och sånt 

alla såna lösa grejer tog vi bort och ställde in på expeditionerna 

 

Vid rapportering om våldsamma patienter är det viktigt att sjuksköterskan tar reda på om 

sjuksköterskan och vårdpersonalen reder ut situationen själva eller om det är behov av 

extra hjälp och vilken form av hjälp som behövs. En sjuksköterska berätta att hämtning av 

patienter som är våldsamma görs av två stycken för att öka säkerheten för en själv och inte 

riskera att stå ensamma i en hiss om det skulle hända något. Just för att minska möjligheten 

för eventuell hot- och våld situationer 

 

så tar vi reda på hur dem är i sättet så vi inte går ner och hämtar patienter …. 

själva..utan vi är alltid 2… ta hissen upp tex med en de gör vi inte… just för man 

inte vet vad som väntar 

 

Debriefing  

Vid händelser av större karaktär kan debriefing användas som en form av bearbetning av 

den händelse sjuksköterskan varit med om. Olika former av debriefing används. Att få sitta 

ner en stund i fikarummet på nätterna eller efter överlämning till övertagande personal, få 

prata av sig och igenom händelsen som varit. Att få lov och ta den tid att sätta sig ner där 

sjuksköterskan får en naturlig debriefing i fikarummen med feedback på det som hänt och 

att det som gjordes var bra. 

 

är de nånting som har varit riktigt jobbigt så så …. så bukar vi prata om det är är 

vi några som som har vat vi kanske har vat tre fyra stycken runt den här patienten 

en hel dag och de har vat jobbigt och vi har fått göra göra väldigt mycket och 

denna patienten kanske har skrikigt och och….. kastat och spottat och sparkat och 

sånt så kan vi efter vi har lämnat över gå ut och sätta oss i fika rummet en lite 

stund och bara prata igenom hur dan har vat… 
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Att känna sig trygg med sina arbetskamrater där det inte finns hinder från att tala om vad 

som upplevs jobbigt och vetskapen om att alla gör på detta sätt är en viktig komponent. Att 

få känna sig trygg med sina arbetskamrater och kunna lita på dem oavsett hur många det är 

som jobbar och vem det är. 

 

ja tycker att vi är duktiga på de allihopa att vi vet liksom för vi man litar ju på 

varandra de är ju de också ….. att alla gör likadant säga alla vet vad som 

gäller..och vi jobbar efter de allihopa så att säga..man har stötningen hela tiden 

runt om kring sig.......oavsett om det är på natten när vi är 5 eller om de är på dan 

när vi är 10 och de är doktorer och.....så känner man att man litar på dem man 

jobbar med 

 

Oavsett vad som hänt och vilket tillbud det än varit så beskriver sjuksköterskan att det 

finns möjlighet till debriefing. Är det så att det varit riktigt stora tillbud som varit så riktigt 

jobbigt finns möjlighet till en professionell debriefing som oftast genomförs ett par dagar 

senare. 

 

är de nån större som har varit riktigt jobbigt som att vi har blivit verkligen har 

blivit hotade och verkligen har blivit slagna så har vi ett professionellt debriefing 

möte men de brukar vi ha aha efter en tre fyra fem dar så att de liksom man ska ju 

inte ha dem och då har vi ett professionellt debriefinmöte med en samtalsledarare 

då som styr samtalet 

 

Åtgärdsplan  

Efter olika händelser och situationer som sjuksköterskan varit med om för med sig mer 

kunskap som kan överföras till PM och åtgärdsplaner som finns för att vårdpersonalen 

gemensamt ska bli ännu bättre till nästa gång. Även det att alla känner till dessa och arbetar 

utifrån dem, ger en trygghet för alla. Att vet vad som gäller i hotfulla och/eller våldsamma 

situationer. 

 

då kopplar man ju in dem åtgärder som man har i åtgärdsplanen för sjukhuset då 
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Sammanfattning 

 

Vid akutvårdsavdelningar där olika människor av olika anledningar passerar över dygnets 

alla tider finns det risk för att situationer med hot och/eller våld kan förekomma. 

Sjuksköterskorna beskriver olika situationer av hot och våld. Det behöver inte alltid vara 

från patienter utan det kan även vara besökare kan uppträdda hotfullt och våldsamt.  

Om det inte framkommer vid rapportering att patient uppvisar ett hotfullt och/eller 

våldsamt beteende kan det leda till att sjuksköterskan, övrig vårdpersonal och patienten 

själv riskerar att komma i situationer som kan utvecklas till hot och våld. Lämnas 

information vidare om våldsamma och hotfulla patienter kan sjuksköterskan i förväg 

försöka minska risken för en potentiell hot- och/eller våldsituation.  

Att arbeta i hotfulla och våldsamma situationer är frustrerade och stressande för 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att känna sig trygg med sina 

arbetskamrater, känna stöd och att kunna samtala med varandra. 

Sjuksköterskorna upplevde trygghet i att det fanns larm som var kopplat till vaktbolag och 

även till att polisen kan användas vid situationer som kräver det.  

 

 

 



 21 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med intervjuer används i följande studie. Forskningsintervjuer bygger 

på vardagens samtal (Kvale, 1997). Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser och därför valdes att studien skulle bygga på intervjuer. Forskningsintervjun 

syfte är att mottaga intervjuarens beskrivningar, för att dessa sedan ska kunna analyseras 

(Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) är samtal ett gammalt sätt att uppnå kunskap och 

forskningsintervjun bygger på vardagens samtal. Intervjun går dock utöver det spontana 

och forskaren kan via omsorgsfulla ställda frågor och ett lyhört lyssnande få fram kunskap.  

 

Med tanke på den knappa tiden och oerfarenheten kring att göra en intervjustudie kan en 

enkätstudie kanske varit ett bättre alternativ med möjlighet att nå ut till fler informanter. 

Nackdelen med enkätstudie är att forskaren kan gå minste om sjuksköterskornas 

upplevelser, som studiens syfte ändå var att beskriva. Intervjuerna gav också forskaren 

möjligheten att ge väl valda motfrågor för att kunna styrka tolkningen av det intervjuaren 

sagt med.  

 

Att intervjua medför risker för feltolkningar. För att reducera eventuella feltolkningar tog 

forskaren hjälp av att spela in intervjuerna som sedan så ordagrant som möjligt 

transkriberas och analyserats. Genom att ha syftet för ögonen försökte författaren att 

minska den risken. 

 

För att få kontakt med sjuksköterskor som var lämpade för studien kontaktades först 

vårdföreståndare på ett flertal akutvårdsavdelningar. Det ansågs vara stor möjlighet att få 

kontakt med sjuksköterskor som blivit utsatta för hot och våld på dessa arbetsplatser. 

Denna kontakt togs för att få först avdelningsföreståndarnas tillåtelse för intervju av deras 

personal och sedan med hjälp av dem få en kontakt med sjuksköterskor som var lämpade 

för studiens syfte. Efter ett informerat samtycke från både vårdföreståndarna och de 

intervjuade genomfördes intervjuerna på de intervjuades villkor, på arbetsplats, under 

arbetstid och vid tidpunkt när de kunde. Genomförandet skede i enrum så all energi och 

fokus kunde läggas på intervjun. En provintervju där frågor och belysningspunkter kunde 

genomföras hade varit till en rekommendation, för att få öva upp intervjuteknik. Där man 

fått träna på och ge intervjufrågor, följdfrågor utan att dessa var ledande utan så öppna som 

möjligt. Dahlberg, (1997) och Svensson & Starrin, (1996) menar även på att 

förutsättningar för intervjuer är att de har frågor som är så öppna som möjligt. Under 

intervjuerna upptäcktes det vara väldigt svårt att ge icke ledande frågor.  

 

Det genomfördes fyra stycken intervjuer, där snittet på intervjuerna på ca 30 minuter. Att 

enbart fyra stycken intervjuades var att forskaren arbetade ensam och den knappa 

tidsplanen som fanns. Det låga antalet kanske inte kan användas till något större studie 

men är en god grund för eventuell vidare forskning. Tillförlitligheten och validiteten i 

studien kan ifrågasättas på grund av det låga antal intervjuade som deltagit.  

 

Dahlberg (1997) menar på att vid en kvalitativ innehållsanalys är det tämligen enkel att 

validera analysresultatet genom de utdrag från texten, t ex den transkriberade intervjun 
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som exemplifierar analysens utkomst. Här kan det göras en bedömning på det innehåll som 

forskaren påstå finnas. I föreliggande arbete har syftet hela tiden funnits framför ögonen på 

forskaren. Så att den data som framkommit och arbetades med hela tiden svara de mot 

syftet och de transkriberade texterna.  

Resultat diskussion  

Oavsett vilken anledning som en patient uppsöker sjukvård för så ska det vara en trygg och 

säker miljö. Detta gäller även för sjuksköterskor som ska jobba där och vara professionella 

i sin yrkesroll. Att arbetar i en organisation som har öppet dygnet runt och årets alla dagar 

så träffas många sorters människor på samma plats, vilket kan medföra situationer där hot 

och våld förekommer. Elliott (1997) menar på att sjuksköterskan i denna situation är en 

stor del i observerandet av ett misstänksamt våldsamt beteende.  

 

En ökning av hot och respektlöshet ses. Händelser som uppmärksammas och ses ute i 

samhället följer sannolikt med in på sjukhusen. Ferns (2006) menade även att det som 

händer i samhället kan vara en möjlig avspegling av vad som händer inom sjukvården. 

Som sjuksköterska får man ha i beräkningarna att man kan råka ut för hot- och våld 

situationer i sitt arbete, men det betyder ju inte att det ska vara accepterat för det. Ska 

sjuksköterskan behöva gå till sitt arbete och veta att idag så finns risken att bli utsatt för 

våld/hot och behöva känna att det tillhör deras arbete. Tråkigt nog så verkar det finnas en 

inställning att det får sjuksköterskan räkna med i sin yrkesroll. Skulle samma sak hända 

privat utanför arbetstid så skulle reaktionen troligen bli en annan. 

 

Den respektlöshet som finns mot sjukvården och dess personal utsätts även sjuksköterskor 

för. Beteende som är hotfulla och våldsamma tycks accepteras. Oavsett vilken anledning 

som anges så måste det finnas gränser för hur människor får bete sig och vad 

sjuksköterskor ska behöva utsättas för. En viktig fråga är om och hur detta hot och våld 

kan förebyggas.  

 

Det verkade som att vid vidare eftertanke framkom att allt inte uppfattas som hot fast det 

kanske egentligen var ett hot. Här är problematiken att hot och våld är subjektiva och 

behöver inte vara samma för två personer. Som Elliott (1997) menar att innebörden av våld 

och hot kan vara olika personer emellan.  

 

Acceptans och ouppmärksamhet på ett potentiellt våldsamt och hotfullt beteende kan i 

långa loppet vara frustrerande för sjuksköterskan. Som Brennan (1997) menar är 

frustration en del bland flera olika faktorer som kan vara orsak till uppretad sinnesstämning 

både bland sjuksköterskor och patienter. Alla människor är olika och ska få den vård som 

de är i behov av efter deras individuella behov men det ska inte bli på en för stor kostnad 

på personalen. 

 

I resultatet framkom att det finns en viss sorts grupp av patienter där det är tillåtet att bete 

sig hotfullt och våldsamt på grund av sin sjukdomsbild. Medan nästa patientgrupp 

accepterar sjuksköterskorna inte ett sådant beteende, då de inte har en liknande diagnos 

eller sjukdomsbild. Är det en mening att behöva ta emot våld och hot från patienter även 

om de inte har en full medvetenhet om vad de gör. Skall det finnas denna acceptans mot 

vissa men inte mot andra. 



 23 

 

Att möta en arg, aggressiv eller våldsam person kan vara en stor källa till ilska och oro för 

sjuksköterskan, oavsett om det är patient eller en besökande (Brennan, 1997). Denna 

ovishet om att det kan vara vem som helst som blir våldsam och hotfull är ett 

stressmoment. Att aldrig veta. Enligt Nabb (2000) så ökar attacker från besökare och detta 

blir ofta förbisett. Detta kan göra att personalens moral påverkas och det inverkar på 

utförande av deras arbete. Detta bekräftar även sjuksköterskorna i denna studie att även 

gruppen besökare kan vara dem som blir våldsamma och hotfulla. Här återkommer 

problemet att man inte vet vem som kan bli hotfull och våldsamma. En ökning av bristande 

respekt mot människor. 

 

Vid överrapportering från avdelning till avdelning eller mellan arbetskamrater så är det 

viktigt att information om att en patient kan vara våldsam och/eller hotfull följer med så att 

nästkommande sjuksköterska vet om det. Det kan även gälla besökande. Att det inte glöms 

av att meddela vidare informationen kan göra att sjuksköterskorna sätter sig själv, 

arbetskamrater och patienten i situationer som kan ha undvikts om information gott vidare.  

Våldsamma incidenter består av fyra element; en utlösare, en hög nivå av upphetsning, ett 

mål och ett vapen. Tar man bort något av dessa reduceras risken för våld (Paterson, 

Leadbetter, & McComish, 1997). Det får ej glömmas att sjuksköterskan kan vara denna 

utlösare, för att informationen om patientes sinnesstämmning inte framkommit. 

 

Ett direktlarm till polis och vaktbolag som installerats upplevde av sjuksköterskorna som 

en extra trygghet. Att kunna få hjälp i situationer som är så hotfulla och våldsamma att 

vårdpersonalen känner att de inte reder ut situationen. Som Elliott (1997) nämnt är 

uppfattningen av hot och våld olika från person till person. 

Att i sitt arbete ha med sig att möjligheten och använda larmet vid situation där personal 

känner att det behövs.  

 

Vid händelse där hot och/eller våld förekommit kunde sjuksköterskorna och resterande 

vårdpersonal få sitta ner i fikarummet och prata igenom händelsen och lufta de känslor som 

upplevs. Få en så kallad naturlig återkoppling i fikarummet med arbetskamraterna som var 

en viktig del vid hanteringen av situationen som varit. Att vårdpersonal kunde arbeta 

tillsammans och känna en trygghet jämte mot varandra. Veta att man kan vända sig till 

dem och få hjälp utan några problem. Sjuksköterskorna känner sig själva bäst och får 

avgöra när de är i behov av ökat stöd och professionell debriefing. Har det varit hot- och 

våldsituationer av allvarligare karaktär så finns möjlighet till professionell debriefing. 

Skulle det vara så att det varit riktigt stora och allvarliga händelser så fanns möjligheten till 

professionell debriefing. Stödet från organisationen har varit liten enligt tidigare forskning 

(Rippon, 2000 & Henderson 2003). Hot och våld är inget nytt för hälso- och 

sjukvårdspersonal och det är oroande att inte kompetent hjälp och stöd från arbetsgivaren 

ges till de som är drabbade (Brennan, 1997) 

 

Grundtankarna i arbetsmiljölagen är ju att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

(SFS1977:1160). Detta stöds även av sjuksköterskorna i denna studie.  

Att vara rädd för att bli utsatt för hot och/eller våldsituationer på sin arbetsplats gång efter 

gång är inte något som sjuksköterskorna ska behöva utstå. Stress, otrygghet och rädsla är 

en stor del i ohälsa för sjuksköterskorna och något som sjuksköterskorna upplevde vid 

händelse om hot och våld.  
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För att få en säker arbetsplats för sjuksköterskorna och en säker plats för patienter och 

besökare krävs att människor visar mer respektfullhet gentemot varandra.  

Enligt Pittman och McKoy (1999) är ansvaret för en säker och hälsosam arbetsmiljö ett 

delat ansvar mellan patienter, besökare, arbetsgivare och arbetstagare. 

För att en trygg och säker miljö för patienter, anhöriga och besökare skall finnas liksom en 

säker arbetsmiljö för sjuksköterskorna, innebär att sjuksköterskorna måste väldigt tydligt 

läsa av situationen så att de kan försöka ligga steget före en eventuell hot och/eller 

våldsituation. Patienten, anhöriga och besökare har även de ett stort ansvar i att det blir en 

trygg och säker miljö.  

 

Konklusion 

 

Studien visar på att sjuksköterskorna upplevde, hot och våld i vården och att det som 

händer inne på sjukhusen tycks avspegla det som händer ute i samhället. Möjlighet till 

assistans av andra befattningar så som ordningsmakten ingav trygghet för personalen, samt 

det att larm som var direktkopplat till polis och vaktbolag fanns som kunde användas.  

 

Denna studie visar enbart upplevelserna från de fyra informanterna som forskaren 

intervjuade. Större studier där antalet informanter är fler kan belysa ytterligare variationer i 

olika upplevelserna hos sjuksköterskorna. Upplevelse av hot och våld skiljer sig från 

person till person. För att få bukt på problematiken av vad hot och våld, behövs en klar 

definition. Även sjuksköterskor har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö för att kunna ge 

så god och kvalitetssäker omvårdnad som möjligt, då behöver detta problem behöver 

belysas mer.  

 

Enligt arbetsmiljöverket anmälde 13 procent av sjuksköterskorna i landet att de utsatts för 

hot och våld under åren 2002-2004. Forskning visade på hur sjuksköterskor påverkades 

och följderna som riskerade att bli. Våld hade ju blivit rankat till en av de största orsakerna 

till att vårdpersonal lämnar yrket. Detta är en signal som visar på att mer forskning bör 

göras för att få fram ett ordentligt underlag över hur sjuksköterskorna upplever hotfulla och 

våldsamma situationer. Detta för att kunna ge en så bra vård och omvårdnad som möjligt 

till patienten 
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Bilaga 1 

Begäran om tillstånd att få namn på sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård 

som är intresserade av att deltaga i studien ”sjuksköterskors upplevelser av hot och 

våld på arbetsplatsen” 

 

Till tjänstgörande avdelningsföreståndare på ____________________________ 

 

Begäran om tillstånd att ta del av namn på sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård 

gäller tillfrågan om deltagande i en studie rörande sjuksköterskors upplevelser av hot och 

våld på arbetsplatsen. 

Ansvarig för studien läser Sjuksköterskeprogrammet på Institutionen för Vård och Natur 

på Högskolan i Skövde och är intresserad av sjuksköterskors upplevelser av hot och våld 

på arbetsplatsen. Studien är ett examensarbete på 10 poäng i omvårdnad. 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen. Avsikten är att fyra sjuksköterskor från VG-regionen ska delta i studien och 

ansvarig för studien önskar därför komma i kontakt med en sjuksköterska på din avdelning 

som kan tänkas vara intresserad av studien. Sjuksköterskan skall ha varit verksam som 

sjuksköterska i minst 3 år. Skriftlig information kommer att lämnas till sjuksköterskorna 

som väljer att delta i studien. Ansvarig för studien är tacksam om Du vill göra ett urval 

bland sjuksköterskor på din avdelning och sedan lämna namn och telefonnummer så att en 

personlig kontakt kan tas med sjuksköterskan.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och skrivas ut ordagrant i sin helhet. 

Intervjuutskrifterna och banden med inspelat material kommer att förvaras inlåsta och 

utsagorna kommer att behandlas konfidentiellt. Enbart ansvarig för studien och 

handledaren kommer att ha tillgång till intervjuutskrifterna. När examensarbetet är godkänt 

kommer utskrifterna och banden att förstöras respektive raderas. Resultatet av studien 

redovisas som examensarbete och kommer att redovisas på ett sådant sätt att intervjuerna 

inte kan härledas till någon enskild sjuksköterska, avdelning eller sjukhus. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att ange skäl för detta.  

 

Tacksam för svar på svarstalongen i bifogat frankerat kuvert senast____________ 

Om Du har frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta ansvarig på angiven 

adress och telefonnummer. 
 

Skövde 2007-03-01 

Vänliga hälsningar 
 

…………………….. 

My Andersson 

Sjuksköterskestudent 
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Ansvariga för studien: 

My Andersson 

Xxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

Tel: xxx-xxxxxx 

 

Handledare: 

Elisabeth Berggren 

Leg. sjuksköterska, magister i vårdvetenskap 

Universitetsadjunkt vid Instutitionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde 

Tel: xxx-xxxxxx 

 

 

Klipp………………………………………………………………………………….. 

 

Tillstånd att ta del av namn över sjuksköterska på:______________________ 
 

Jag har tagit del av informationen gällande studien om sjuksköterskors upplevelse av hot 

och våld på arbetsplatsen. 

 

Jag lämnar härmed tillstånd till …………….. att ta del av namn och telefonnummer på 

sjuksköterskor på avdelning _______________. 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och har haft möjlighet att få ytterligare 

muntlig information om jag så önskat. Jag är också medveten om att utsagorna kommer att 

behandlas konfidentiellt och att resultatet kommer presenteras på sådant sätt att det inte går 

att härleda på vilket sjukhus, avdelning intervjuerna gjorts eller vem som intervjuats. 

 

 

 JA   NEJ 

 

Ort/datum:_________________________________________ 

 

Namn:____________________________________________ 

 

Tjänstetitel:________________________________________ 

 

Telefon:___________________________________________ 

 

Namnteckning:_____________________________________ 

 

Namnförtydligande:_________________________________ 
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Bilaga 2  

Tillfrågan om deltagande i studie 

 

Tillfrågan om deltagande i studien ” Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen” vänder sig till Dig som arbetar inom akutsjukvård. 

 

Intresse för hur sjuksköterskor upplever hot och våld inom akutsjukvård har väckts under 

kliniska studier i sjuksköterskeprogrammet och av rapporter i massmedia. 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen.  

 

Avsikten är att intervjua fyra sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård i  

VG-regionen och Du har valts ut av din avdelningsföreståndare att delta i studien. 

För att delta i studien ska Du ha arbetat som sjuksköterska i minst 3 år. 

 

Intervjuerna planeras att genomföras under vecka……………… och beräknas att ta ca 45 

minuter. Plats och tid för intervju bestäms i samråd med Dig. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band och skrivas ut ordagrant i sin helhet. Intervjuutskrifterna och banden med 

inspelat material kommer att förvaras inlåsta och behandlas konfidentiellt. Enbart ansvarig 

för studien och handledaren kommer att ha tillgång till intervjuutskrifterna. När 

examensarbetet är godkänt kommer utskrifterna och banden att förstöras respektive 

raderas. 
 

Resultatet kommer att presenteras som ett examensarbete i omvårdnad på 10 poäng som 

ingår i Sjuksköterskeprogrammet och resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt 

att det inte går att härleda på vilket sjukhus, avdelning intervjuerna gjorts eller vem som 

blivit intervjuad 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång 

avbryta Din medverkan utan att behöva lämna något skäl till detta. 

 

Önskar Du ytterligare information om studien kan Du kontakta ansvarig för studien på 

nedanstående telefonnummer. Tacksam för svar om deltagande på svarstalongen i bifogat 

frankerat kuvert senast ________ 

 

 

Skövde 2007-03-01 

Med vänliga hälsningar 

 

…………………………. 

 

My Andersson 

Sjuksköterskestudent 
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Ansvarig för studien: 

My Andersson 

Studerande på sjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för Vård och Natur 

Högskolan i Skövde 

Tfn xxxx-xxxxxx 

 

Handledare: 

Elisabeth Berggren 

Leg. sjuksköterska och magister i vårdvetenskap 

Universitetsadjunkt på Institutionen för Vård och Natur 

Högskolan i Skövde 

Tfn xxx-xxxxx 

 

Klipp………………………………………………………………………………… 

 

 

Informerat samtycke till att deltaga i studien” Sjuksköterskors upplevelser av hot och 

våld på arbetsplatsen” 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och har haft möjlighet att få ytterligare 

muntlig information om jag så önskat. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är 

helt frivilligt och att jag när som helst och utan att ange några skäl kan avbryta mitt 

deltagande. Jag är också medveten om att utsagorna kommer att behandlas konfidentiellt 

och att resultatet kommer presenteras på sådant sätt att det inte går att härleda på vilket 

sjukhus, avdelning intervjuerna gjorts eller vem som intervjuats. 

 

Jag är villig att deltaga i studien ” Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen” 

 

 JA    NEJ 

 

Datum: __________________________ 

 

Underskrift: ______________________ 

 

Telnr Hem: _______________________ 

 

Telnr Arbete: ______________________ 

 

Hemadress: ________________________ 

 



 

 


